(zgłoszenie jest ważne po dokonaniu wpłaty)

Chcę uczestniczyć w zajęciach poziomu: I II III IV (właściwe wyraźnie zakreślić!).

zakreślić!), jednocześnie informuję, że dokonałem(–am) wpłaty za udział w kursie w wysokości .……..………zł

Wybieram uczestnictwo w ramach wariantu indentyfikatora: BIAŁY ZIELONY NIEBIESKI (właściwe wyraźnie

Tel. kontaktowy ……………………...................………, e-mail. …………….....................................................................................

Adres korespondencyjny (kod, miasto, ulica) ………………………………………………………………………......................

Niniejszym zgłaszam swój udział w VI Ogólnopolskim Kursie Śpiewu Gregoriańskiego w Poznaniu w dniach 1 - 6 lipca 2013 r.

Imię i nazwisko …………………………………………………..………………………………........................................................

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Od sześciu lat nasze Stowarzyszenie prężnie
działa oferując wiele możliwości poznawania
śpiewu gregoriańskiego zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Poprzez liczne artykuły
zamieszczane na łamach „Studiów gregoriańskich” oraz wystąpienia naszych członków na
sympozjach naukowych, podejmujemy kwestie paleografii łacińskiej, notacji gregoriańskiej, problemy modalności. Natomiast realizowanie zagadnień teoretycznych w praktyce
skutkuje organizowaniem liturgii oraz koncertów.
Staramy się kontynuować dzieło zapoczątkowane przez prekursora śpiewu gregoriańskiego solesmeńskiego benedyktyna ojca
Eugene’a Cardine’a, którego 25. rocznica
śmierci przypada w tym roku.
Niech ogromne dzieło będzie dla nas wyzwaniem, abyśmy nie utracili tego co pieczołowicie przez wieki tworzyli nasi poprzednicy
i abyśmy uświadomili sobie jak cenne narzędzie posiadamy do muzycznej medytacji
obecności Pana Boga.
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Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studiów Śpiewu Gregoriańskiego
– sekcja polska
ul.Wieżowa 2/4, 61-111, Poznań, tel.: 61 826 00 35
kom. 662 122 357 www.aiscgre.pl
e-mail: sekretariat@aiscgre.pl
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Drodzy członkowie AISCGre!
Przyjaciele śpiewu gregoriańskiego!
Zapraszam do Poznania na VI Ogólnopolski Kursu Śpiewu Gregoriańskiego! Zajęcia poprowadzą znani wykładowcy, absolwenci Papieskiego Instytutu Muzyki
Sakralnej w Rzymie:
Janka Bednáriková (Słowacja)
– poziom I – sanktgalleńskie neumy
proste, kompozycje sylabiczne;
Janka Bednáriková (Słowacja)
– poziom II – sanktgalleńskie neumy
rozwinięte, kompozycje neumatyczne;
ks. Mariusz Białkowski (Polska)
– poziom III – sanktgalleńskie neumy
prowadzące, notacja metzeńska, likwescencja, artykulacja, kompozycje melizmatyczne;
ks. Mariusz Białkowski (Polska)
– poziom IV – wykład monograficzny:
Restytucja melodyczna śpiewu
gregoriańskiego.
Raimundo Pereira Martinez
(Watykan) – gregoriańska technika
wokalna.
Jak zwykle „tydzień gregoriański” wypełniają: wykłady teoretyczne oraz praktyka
śpiewu (liturgia, próby oraz koncerty).
Zapraszam!
Do zobaczenia w Poznaniu!
ks. Mariusz Białkowski

biały – zakwaterowanie,
pełne wyżywienie, wykłady
(koszt 450 zł);
zielony – obiady, kolacje,
wykłady (250 zł);
niebieski – tylko
wykłady (150 zł).
Organizatorzy nie przewidują oddzielnej
opłaty za udział w wybranych
wykładach.
Zakwaterowanie rozpoczyna się 1 lipca
od godz. 12.00, natomiast kurs o godz.
15.00 wykładem inauguracyjnym.

Zgłoszenia są przyjmowane do 24 czerwca
2013 r. Wpłaty prosimy kierować
na konto:
95 1050 1520 1000 0023 2163 9409
na adres stowarzyszenia z dopiskiem
„kurs 2013”.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc
o przyjęciu na kurs decyduje
kolejność zgłoszeń.

