11.12.2015 - Warsztaty pt. Morze.

Woda. Dlaczego jest tak ważna? Jak możemy ją chronić, dbać o nią?
Czy woda jest ważna dla artystów? A dla nas? Czym się różni woda w morzu i w rzece?
Co robią ważki zimą?
Spotkanie nawiązuje do warsztatów stworzenia świata - w formie tekstu czytanego. Dzieci i
młodzież odkrywa melodię deszczu.
Jak powstało życie? Jakie są kolory ziemi, wody i skrzydeł ważki? Kiedy narodziły się
ważki?
Szukamy odpowiedzi na wiele pytań. To pytania zarówno dotyczące naszego życia
codziennego, jak i ekologii w sztuce.
Uczestnicy mogą również zadać swoje pytania, i wspólnie znaleźć na nie odpowiedzi.
W ramach realizacji projektu realizowane są warsztaty artystyczno-ekologiczne będące
integralną jego częścią z muzyką symfoniczną.
W ramach warsztatów pt. "Stworzenie świata" odbędą się 3 bloki warsztatowe oraz udział w
koncercie symfonicznym.
Bloki podzielone są tematycznie i dostosowane do wieku uczestników. Uczestnikami
warsztatów mogą być zorganizowane grupy dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
Blok pierwszy:
- opowieść o stworzeniu świata
- wprowadzenie w świat dźwięków następuje poprzez wykorzystanie instrumentów
perkusyjnych tj. kij deszczowy, wywoływacz burzy.
- Ukazanie instrumentów perkusyjnych wydających odgłosy wody, deszczu i wiatru.
Warsztaty praktyczne - wspólne muzykowanie.
Blok drugi:
Jak długo leżakuje drewno? Czy woda wpływa korzystnie czy niekorzystnie na nasze rzeczy?
Jaki dźwięk kojarzy nam się z wodą?
Jak długo leżakuje drewno zanim powstanie z niego instrument?
Jak dbać o wodę? Jak jej nie zanieczyszczać?
Blok trzeci:
Sztuka - czyli sposób wypowiedzi człowieka o tym co go zadziwia i dotyka.
Za pomocą rozmaitych technik plastycznych malujemy, rysujemy, wydzieramy i tworzymy
nasze ważki i ich środowisko naturalne.

Zwieńczeniem warsztatów jest udział w koncercie symfonicznym w wykonaniu Orkiestry
Symfonicznej i Chóru Filharmonii Opolskiej.
Spotkanie z prawdziwą orkiestrą i wsłuchanie się w dźwięki inspirowane naturą to
ukoronowanie części warsztatowej.
Uczestnicy projektu mają możliwość w pełni odkryć, a zatem i współtworzyć wspólne
odkrywanie natury.
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (w miarę wolnych miejsc) na adres mailowy:
k.wybraniec@filharmonia.opole.pl
Wstęp na warsztaty jest bezpłatny.

