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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE

Inauguracja roku akademickiego UTW
Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrzeszowie serdecznie zaprasza
na inaugurację roku akademickiego 2010/2011, która odbędzie się 22 października (piątek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. W
programie m.in. wykład prof. dr. hab. Elżbiety Kościk „Historia est magistra
vitae – historia jest nauczycielką życia”.
Osoby zainteresowane udziałem w UTW prosimy o zgłaszanie się we
wtorki 12 i 19 października w UMiG – pok. nr 2.

Gwiazdy festiwali OFF i Opener w Ostrzeszowie!
3Moonboys wracają do Kawiarnia Baszta
niedziela, 17 października 2010, godz. 20
Kawiarnia Baszta
(ul. Zamkowa 6, Ostrzeszów)
bilety: 7zł w przedsprzedaży,
10zł w dniu koncertu
Podczas minionych wakacji dali świetne koncerty na festiwalach Opener w Gdyni
oraz OFF w Katowicach (grali tam z m.in. z ostrzeszowskim Let The Boy Decide).
Ich muzyka to „hard romantic garage”. Kapela ma w dorobku kilka płyt. Ostatnia z nich, zatytułowana „16”, ukazała się przed rokiem. Właśnie ten materiał
3Moonboys promują obecnie podczas koncertów. Zespół w październiku gra
w Niemczech, na Słowacji oraz na PiotrkOFF Art Festival. W ramach tej krótkiej
trasy odwiedzi również Ostrzeszów!
Posłuchaj: www.myspace.com/3moonboys
Organizator: Agencja Koncertowa „Borówka” www.borowkamusic.pl

II Warsztaty
WokalnoInterpretacyjne
na Stacji
Bukownica
15 -17 października
2010

II już Warsztaty Wokalno-Interpretacyjne dla młodzieży i dorosłych
na naszej Stacyjce będą trwały od
piątku 15 października popołudnia od godz. 17.00, do niedzieli 17.10.,
godz. 20.00. Zakończy je koncert „W
naszym magicznym domu” - godz.
18.00, Dom Młodego Rolnika w
Bukownicy.
Warsztaty poprowadzą Jerzy
Bojszczak – muzyk, kompozytor,
instrumentalista, pieśniarz,akustyk
i Mirosław Borkowski – muzyk,
akustyk, pieśniarz, kompozytor,
instruktor zajęć instrumentalnych,
dyrygent.
Celem warsztatów jest: umożliwienie młodzieży z terenów wsi i
małych miasteczek rozbudzenia pasji
wokalnej, sprawdzenia i ćwiczenia
swoich możliwości wokalnych pod
okiem fachowców.
W czasie zajęć oferujemy indywidualną i grupową instrukcję z
dziedziny: ćwiczeń dykcji, ćwiczeń
emisji głosu, ćwiczeń oddechowo-głosowych, pracy nad słowem:
wyrazistość, frazowanie, akcentowanie, interpretacja, pojęcia precyzji wykonawczej, poczucia estetyki
scenicznej, harmonii, rytmiki, doboru
piosenek i przygotowania repertuaru
na koncert finałowy, wizerunku scenicznego, ruchu scenicznego i obycia
estradowego, kultury scenicznej.
Organizacja: Za warsztaty wnosimy opłatę merytoryczną 50zł od
osoby w dniu przyjazdu. W uzasadnionych przypadkach jest możliwość
zwolnienia z opłaty.
Noclegi - bezpłatny nocleg na Stacji lub w Przedborowie w Ośrodku
Caritasu (5km od Stacji) w cenie 35zł
od osoby – prosimy o wcześniejsze
zgłoszenie.
Na
zakończenie
otrzymacie zaświadczenie o ukończeniu
Warsztatów.
Zgłoszenia do 15 października na
adres;
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne „Stacja Bukownica”
Bukownica 195, 63-520 Grabów nad
Prosną
tel. 608850751, 696871331, email:
stacjabukownica@o2.pl

