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Ciekawe przedsi wzi cie z okazji Mi dzynarodowego Dnia Muzyki przygotowa a Filharmonia
ska z katowick Szko Muzyczn YAMAHA. Otó 1
pa dziernika 2011 roku, o godzinie 12:00 przy Zespole Pa stwowych Szkó Muzycznych, Pa stwowej Ogólnokszta cej Szkole Muzycznej II stopnia im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach (Os. Tysi clecia, ul. U ska 7B), odb dzie si impreza plenerowa "Segregacja D wi ków".

Mi dzynarodowy Dzie Muzyki, obchodzony na ca ym wiecie w dniu 1 pa dziernika (od roku 1975), zainicjowany zosta przez Yehudi Menuhina, ówczesnego
Prezydenta Mi dzynarodowej Rady Muzyki dzia aj cej pod egid organizacji UNESCO. G ównym celem tego wi ta jest przedstawienie muzyki w taki sposób, by by a
kojarzona jako dobro ludzko ci oraz promocja muzyków jako tych, którzy tworz pi kno muzyki.

Organizowana w Katowicach akcja spo eczna "Segregacja D wi ków" ma na celu:
promocj muzyki poprzez zach cenie ca ych rodzin, od niemowlaka do starca, do rodzinnego muzykowania;
wezwanie do spontanicznego stawienia si w przestrzeni publicznej miasta Katowice i wyra enia si muzycznie poprzez wspólne wykonanie utworu Marsz
Radetzky'ego Johanna Straussa;
nawo anie osób indywidualnych – ca ych rodzin, jak i wszelkich instytucji muzycznych (Filharmonie, Opery, Teatry Muzyczne, szko y muzyczne, orkiestry, o rodki
kultury, ogniska muzyczne, organizacje pozarz dowe, etc.) w celu wyra enia si muzycznie i u wietnienie Mi dzynarodowego Dnia Muzyki;
zaproszenie wszystkich osób uprawiaj cych muzyk w spo eczno ci
skiej – amatorów, jak i tych zajmuj cych si muzyk zawodowo – do wspólnego
uczestnictwa i uczczenia wiatowego Dnia Muzyki;

"Zatem przyjd !" – apeluj organizatorzy. "We ze sob pust butelk plastikow lub szklan , pust aluminiow puszk , gazet lub tub po papierze toaletowym czy
papierowym r czniku, pude ko lub kartonowe opakowanie. Je eli masz w domu co , co intryguj co ciekawie brzmi, a jest odpadem – we tak e ze sob .
Zanim te rzeczy wyl duj posegregowane w mietniku, damy im jeszcze jedno ycie – zostan instrumentami!
Zagramy wspólnie Marsz Radetzky'ego Johanna Straussa pod batut Bogus awa Jana Bembena – polskiego dyrygenta, mened era i pedagoga. Absolwenta Wydzia u
Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie dyrygentury symfoniczno-operowej prof. Jana
Wincentego Hawela".
Szczegó owy plan akcji:
11:30 – rejestracja uczestników + r czne robienie instrumentów + podzia na sekcje
12:00 – próby w pi ciu sekcjach: papierowej d tej, papierowej perkusyjnej, metalowej (aluminiowe puszki), szklanej i plastikowej - pod nadzorem instruktorów
muzyki.
12:30 – próby wspólnego grania – Marsz Radetzky'ego
12:45 – wspólne wykonanie Marsza Radetzky'ego
13:00 – segregacja r cznie zrobionych „instrumentów" do oznakowanych kontenerów
13:15 – zako czenie imprezy
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IV Trze wo ciowy Festyn Rodzinny
Wokó róde muzyki - I Rodzinny Rajd Rowerowy
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Jesienny Jarmark Katowicki
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