DOLNOŚLĄSKI KURS WOKALNY
WROCŁAW 2021

!

INFORMATOR!

W imprezach tegorocznej edycji jesiennej Dolnośląskiego Kursu Wokalnego, organizowanego we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu mogą wziąć udział młodzi
wokaliści, absolwenci i studenci wyższych uczelni muzycznych w Polsce i za granicą oraz
uczniowie szkół muzycznych II stopnia.

45. Kurs Interpretacji Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej
przeznaczony dla uczestników zaawansowanych, odbędzie się w dniach 3-12 września
2021 r.

Wrześniowy Kurs Wokalny
przeznaczony dla uczestników o różnym stopniu zaawansowania odbędzie się w dniach
11-17 września 2021 r.
Zajęcia Kursu obejmują pracę indywidualną nad dowolnym repertuarem pod kierunkiem
wybranego pedagoga-wokalisty.
Do prowadzenia zajęć w tegorocznym Kursie zaproszeni są:
dr hab. Olga Ksenicz,
prof. dr hab. Piotr Łykowski,

Tegorocznym utworem obowiązkowym będzie „La Giuditta” Alessandra Scarlattiego.
Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego przygotowania solowych partii odpowiednich
dla swojego głosu przed rozpoczęciem Kursu.
Zajęcia Kursu prowadzić będą:

prof. dr hab. Bogdan Makal,
prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski.
Minimalna, gwarantowana ilość zajęć indywidualnych z pedagogiem wynosi 5 spotkań dla

prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Lipińska,

każdego uczestnika.

dr hab. Olga Ksenicz,

Cena: 370 zł

dr Anna Werecka-Gryć,
prof. dr hab. Piotr Łykowski,
prof. dr hab. Bogdan Makal,

Zajęcia Dolnośląskiego Kursu Wokalnego odbędą się w Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu.

dyr. Benjamin Bayl.

Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia podczas trwania Kursu pokrywają uczestnicy

Finałowe koncerty Kursu odbędą się:
10 września w Bielawie,
11 września w Oleśnicy oraz
12 września w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu w ramach 56. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans im. Andrzeja Markowskiego z towarzyszeniem
Wroclaw Baroque Ensemble.
Cena: 150 zł!

lub delegujące ich szkoły, uczelnie i instytucje.
Zgłoszenia na Kurs wraz z dowodem wpłaty (całości lub zadatku) na konto Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu w Banku PKO BP 59 1020 5242 0000 2402 0146 2548 należy przesłać drogą mailową do dnia 1 września 2021 r. na adres: psps@interia.eu
Więcej szczegółów na:
www.psps.com.pl
oraz
https://www.nfm.wroclaw.pl/component/nfmcalendar/event/7870

