Sekcja polska Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego
zaznaczyła już swoją obecność w Polsce,
kontynuując idee zapoczątkowane przez
prekursora oraz ojca semiologii gregoriańskiej o.
Eugène'a Cardine'a OSB. 10 lat pracy przyniosło
wiele owoców, które cieszą i napawają nadzieją na
przyszłość polskiej gregorianistyki.
Rzetelne i systematyczne uczestnictwo w
kursach bezpiecznie wprowadza słuchaczy w
nieznane obszary wiedzy i umiejętności oraz
wyposaża w narzędzia pozwalające na
indywidualne wzmocnienie gregoriańskiej
aktywności.
Bardzo dziękujemy pedagogom, że po raz
kolejny przyjęli zaproszenie i wyrazili gotowość
poprowadzenia zajęć.

O d m a r c a 2 0 0 7 r. s e k c j a p o l s k a
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów
Śpiewu Gregoriańskiego koncentruje siły na
propagowaniu i badaniu śpiewu gregoriańskiego w
Polsce. Coroczny Ogólnopolski Kurs Śpiewu
Gregoriańskiego, publikacja rocznika naukowego
Studia Gregoriańskie, przeprowadzanie
warsztatów Dies Gregoriani oraz organizacja
kongresów, to kluczowe obszary działalności, do
której przyłączają się wystąpienia na sympozjach
naukowych, warsztatach a także permanentna
aktywność w ramach zajęć dydaktycznych
prowadzonych przez członków Stowarzyszenia.
Równie często i żywo uczestniczymy w Liturgiach
(Msze św. oraz Liturgie Godzin) ze śpiewem
gregoriańskim oraz organizujemy paraliturgiczne
koncerty.

Niech tegoroczny kurs będzie
potwierdzeniem jakości kształcenia i zachęci
zainteresowanych do przybycia do Poznania!

Zachęcamy zainteresowanych do włączania się
w popularyzację dzieła gregoriańskiego!

XI

Poznań
2 - 7 lipca 2018 r.
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studiów Śpiewu Gregoriańskiego
– sekcja polska
ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań,
tel.: 662 122 357 www.aiscgre.pl
e-mail: sekretariat@aiscgre.pl
www.facebook.com/aiscgre.polska

Drodzy członkowie AISCGre!
Przyjaciele śpiewu gregoriańskiego!
Prosimy wypełnić formularz rejestracyjny na
stronie: www.aiscgre.pl w zakładce: Kurs
Śpiewu Gregoriańskiego/Rejestracja

Serdecznie zapraszam do Poznania na
XI Ogólnopolski Kurs Śpiewu Gregoriańskiego!
Zajęcia poprowadzą:

lub

o. Radosław Tomczak OFM Conv. (Polska)
- poziom I – sanktgalleńskie neumy proste,
kompozycje sylabiczne,

przesłać wymagane informacje drogą
elektroniczą na adres mailowy:

s. Susi Ferfoglia (Polska)
- poziom II – sanktgalleńskie neumy rozwinięte,
kompozycje neumatyczne,
ks. Mariusz Białkowski (Polska)
- poziom III – sanktgalleńskie neumy prowadzące,
notacja metzeńska, kompozycje melizmatyczne,
ks. Mariusz Białkowski (Polska)
- poziom IV – wykład monograficzny: Zjawisko
artykulacji sylabicznej,
Raimundo Pereira Martinez (Watykan)
– gregoriańska technika wokalna.

kurs@aiscgre.pl

biały – zakwaterowanie,
pełne wyżywienie, wykłady
(koszt 550 zł);
zielony – obiady, kolacje,
wykłady (350 zł);
niebieski – tylko wykłady (200 zł).

W „gregoriańskim tygodniu” realizujemy
wypracowany program: wykłady teoretyczne oraz
duża ilość śpiewu (liturgie, próby oraz koncerty).
Zapraszam!
Do zobaczenia w Poznaniu!
ks. Mariusz Białkowski

Organizatorzy nie przewidują
oddzielnej opłaty za udział w
wybranych wykładach.
Zakwaterowanie rozpoczyna się
2 lipca od godz. 12.00, natomiast
kurs o godz. 15.00 wykładem
inauguracyjnym.

Zgłoszenia są przyjmowane
do 27 czerwca 2018 r.

Wpłaty prosimy kierować na konto:
95 1050 1520 1000 0023 2163 9409
na adres stowarzyszenia
z dopiskiem „kurs 2018”.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
o przyjęciu na kurs decyduje kolejność
zgłoszeń.

