Zapraszamy do udziału w wakacyjnym projekcie edukacyjnym Muzobus.
Ruszamy w trasę 21 czerwca - odwiedzimy 16 miast w 16 województwach, w
każdym z nich przeprowadzimy jednodniowy warsztat dla nauczycieli,
studentów, animatorów oraz edukatorów zajmujących się edukacją muzyczną.
Stworzymy wspólnie muzyczną mapę Polski.
Rejestracja na szkolenia ruszyła 13 maja!
Zapraszamy na stronę internetową www.muzykotekaszkolna.pl, do zakładki
Muzobus.
Część zajęć przeprowadzimy w sali warsztatowej, a część – w plenerze. Ich program obejmuje
nagrywanie dźwięku, naukę podstawowej obsługi programu do jego montażu, metody
aktywnego słuchania, spacer akustyczny oraz podstawy rytmiki. Dajemy uczestnikom
narzędzia do aktywizowania młodzieży i twórczej pracy z muzyką.
Podczas warsztatów uczestnicy zamienią się w prawdziwych miejskich poszukiwaczy
dźwięków. Z odgłosów otoczenia, urywków rozmów, odgłosów przyrody i zakorzenionych w
regionie ludowych pieśni skomponują muzyczną mapę swojego miasta i usłyszą je zupełnie
inaczej.
Pod czujnym okiem trenerów uczestnicy stworzą 16 miniatur muzycznych, które następnie
zostaną wydane w formie płyty, przygotowanej i zmontowanej przez Piotra Waglewskiego
(EMADE). Nagrania będą również naniesione na muzyczną mapę Polski, dostępną na stronie
Muzykoteki Szkolnej. Jeśli chcesz wziąć udział w warsztatach Muzobus, chcesz poszerzyć
swoją wiedzę i poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, wypełnij formularz
zgłoszeniowy! Rejestracja trwa od 13 maja do 3 lipca. Uczestnicy szkoleń będą mieli szansę na
wygranie iPoda Shuffle, słuchawek lub wydawnictw NInA.
Informacje na temat programu szkoleń, miejsc, które odwiedzi Muzobus oraz formularz
zgłoszeniowy znajdują się na stronie Muzykoteki Szkolnej w zakładce Muzobus.
Ambasadorami projektu zostali: Urszula Dudziak, Artur Rojek, Paula i Karol, Dorota
Miśkiewicz oraz Kasia Stankiewicz.
1 lipca 2013 r. w godz. 9.00- 18.00 będziemy w Suwałkach,
w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej (patio szkolne- wejście
przez szkołę).
Podczas trasy MUZOBUSA będzie można również zdigitalizować prywatne
kasety magnetofonowe zawierające własne składanki z ulubionymi utworami czy
udawane audycje radiowe. Każdy kto przyniesie swoje nagrania, po chwili otrzyma je na
nośniku cyfrowym - płycie CD, a tym samym uchroni je przed zniszczeniem.
Organizatorem warsztatów Muzobus jest Narodowy Instytut Audiowizualny, a projekt powstaje w
ramach portalu edukacyjnego Muzykoteka Szkolna. Partnerem honorowym projektu został Minister
Edukacji Narodowej. Został on również objęty patronatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

