5. Krakowskie Dni Suzuki
10-12 STYCZNIA

2020

organizator:

Fundacja Dzieci Suzuki

partnerzy:

www.suzukikrakow.pl
tel. 504 173 887
501 638 750

Zapraszamy

wszystkich Państwa do muzycznego zimowego Krakowa.

Już po raz piąty stolica Małopolski gościć będzie ogólnopolską grupę młodych skrzypków,
którzy wraz z nauczycielami z Polski i zagranicy będą cieszyć się wspólnym graniem i przeżyją
wiele radosnych i niezapomnianych muzycznych chwil.
W tym roku mamy przyjemność przebywania podczas warsztatów w bezpośredniej bliskości
Zamku Królewskiego na Wawelu, a zajęcia odbędą się w budynku Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II przy ul. Bernardyńskiej 3.
Podczas piątej edycji warsztatów gościem specjalnym będzie pani profesor Aleksandra Szwejkowska-Belica oraz wspaniali nauczyciele metody Suzuki, tacy jak: Dan Dery (Szwajcaria),
Tereza Shmerling (Estonia), Barbara Plaza i Małgorzata Koba.
Oprócz wspólnego grania przygotowaliśmy dla dzieci inne atrakcje i niespodzianki.
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5.Krakowskie
Dni Suzuki
będą trwać trzy dni od piątku do niedzieli. Zajęcia rozpoczną się w piątek po południu,
po rejestracji przewidzianej w godzinach 15:30 do 16:30.

Oprócz tradycyjnych zajęć grupowych przygotowaliśmy zajęcia kameralne, indywidualne
lekcje z nauczycielami dla dzieci od IV książki wzwyż.
Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaawansowania:
250 zł - dzieci do końca drugiej książki.
290 zł - dzieci z poziomu od 3. książki wzwyż.
Koszt jednej lekcji indywidualnej (20 min) dla dzieci od IV książki wzwyż to 50 zł.
Dzieci z poziomu od VI książki wzwyż mają możliwość skorzystania z lekcji indywidualnej
(40 min) z p. prof. Szwejkowską-Belicą lub Danem Dery. Koszt lekcji to 100 zł.
Ilość miejsc lekcji indywidualnych jest ograniczona. Z lekcji indywidualnych mogą skorzystać
tylko osoby uczestniczące w 5. Krakowskich Dniach Suzuki.
Zajęcia indywidualne planowane są również w piątek.
Kwestia zapewnienia noclegów znajduje się po stronie uczestników.
Obiady w sobotę i niedzielę są integralną częścią warsztatów i każdy uczestnik zobowiązuje
się do jego wykupienia. Obiady będą serwowane w tym samym budynku, w którym
odbywają się zajęcia warsztatowe.
Koszt obiadu:
18 zł dla dziecka od 13-ego roku życia lub osoby dorosłej
14 zł dla dzieci do 13-ego roku życia
Obiad składa się z zupy, drugiego dania oraz napoju. Przy wypełnianiu formularza prosimy
zgłosić preferencje żywieniowe (wege, diety). Na miejscu nie ma możliwości zmiany menu.
W celu zgłoszenia dziecka na warsztaty należy wypełnić formularz na stronie internetowej
Fundacji Dzieci Suzuki pod adresem www.dziecisuzuki.pl lub na stronie internetowej
Krakowskiej Szkoły Suzuki www.szkolasuzuki.krakow.pl.
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i Fundacja Dzieci Suzuki.

