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Drodzy Pedagodzy
      Zapraszamy 
do udziału w cyklu  koncertów umuzykalniających.
 W tym  roku planujemy  9 audycji tematycznych rozbudzających 
w najmłodszych  wrażliwość  muzyczną  i przekazujących  
podstawową wiedzę z zakresu programu szkolnego. 
Dzieci przebywają w zabytkowych wnętrzach, w odświętnej 
atmosferze niezwykłego wydarzenia  artystycznego. Przy tej  
okazji, mają również możliwość zwiedzania  różnorodnych 
wystaw, które  prezentujemy w salach Dworu.
        Tradycyjnie koncerty będą się odbywać w wybrane środy       
i  czwartki miesiąca w godz. 9.00,10.00,11.00.
Nie zmieniona pozostaje cena biletów -4,00 zł, stanowiąca 
jedynie część kosztów imprezy. Jak co roku, prosimy, aby 
rezygnacja z zarezerwowanego  koncertu zgłoszona  została nie 
później  niż 7 dni przed terminem koncertu.  Jest to związane z 
kosztami,  które ponosimy organizując imprezy. 
         Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini -  Dwór 
Zieleniewskich,  zaprasza również na spektakle  dla najmłodszych 
 oraz audycje dla gimnazjalistów o których będziemy Państwa 
informować.
   Przedszkola i szkoły zainteresowane współpracą prosimy o kontakt 
pod nr tel: 6122-368, od poniedziałku  do piątku w godz. 8.00-15.00

                                                        ZA P R A S Z A M Y 

 

    Plan poranków muzycznych
26-27 września    - Muzyczne drogi do niepodległości 

– Fryderyk Chopin
24-25 października – Muzyczne drogi do niepodległości 

- Polska opera narodowa
21-22 listopada    -  Muzyczne drogi do niepodległości  

- Ignacy Jan Paderewski
100 rocznica odzyskania przez Polskę  niepodległości jest 
doskonałą okazją do zaprezentowania uczniom dorobku 
najwybitniejszych polskich kompozytorów, których twórczość 
przypada na czas niewoli. Dlatego też proponujemy, aby koncerty 
od września do listopada poświęcone zostały muzyce polskiej. 
12-13 grudnia    -Muzyczne prezenty pod choinkę  
09-10 stycznia  - Muzyczne abecadło. Zapoznanie uczniów z 
elementami muzyki.
06-07 lutego   - Raz na jazzowo. Prezentacja popularnych 
standardów jazzowych jest okazją do przybliżenia uczniom 
improwizacyjnego charakteru gatunku muzyki z Nowego 
Orleanu.
06-07  marca     -Organy – królem instrumentów. Koncerty 
odbywają się w kościele. 
10-11 kwietnia   - Muzyka naszych południowych sąsiadów 
15-16 maja    -Stanisław Moniuszko – w 200. rocznicę urodzin 
kompozytora.
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