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AKTUALNO CI

Granie na odpadach
29 wrze nia 2011

W najbli sz sobot plenerowa impreza rodzinna „Segregacja d wi ków"
ównym celem akcji spo ecznej jest u wietnienie Mi dzynarodowego Dnia Muzyki
i promocja wielopokoleniowego grania.
Do udzia u we wspólnej zabawie na Osiedlu Tysi clecia (siedziba ZPSM, ul.
ska 7b) zaproszone s osoby indywidualne - ca e rodziny, jak i instytucje
muzyczne (szko y, orkiestry, o rodki kultury, ogniska muzyczne, organizacje
pozarz dowe, itp.). Wszyscy ch tni, zw aszcza dzieci, powinni przynie r cznie
zrobiony instrument (butelki plastikowe, szklane, puszki, kartony itp.). Przyda si
wszystko, co intryguj co i ciekawie brzmi, a jest odpadem. W awaryjnych
sytuacjach w punkcie rejestracji dost pne b
odpady i b dzie mo na je przerobi
na co graj cego. Zanim te rzeczy wyl duj posegregowane w mietniku, dostan
jeszcze jedno ycie - zostan instrumentami.
W sobotnie po udnie ta oryginalna orkiestra zagra s ynny 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.
Program ramowy Mi dzynarodowego Dnia Muzyki „Segregacja D wi ków":
Sobota, 1 pa dziernika br., Osiedle Tysi clecia, ul. U

ska 7b

11:30 - rejestracja uczestników, r czne przygotowanie instrumentów,
12:00 - próby w pi ciu sekcjach: papierowej d tej, papierowej perkusyjnej, metalowej, szklanej i plastikowej - pod
nadzorem instruktorów muzyki,
12:30 - próby wspólnego grania - Marsz Radetzky'ego
12:45 - wspólne wykonanie Marsza Radetzky'ego, z udzia em sekcji rytmicznej i melodycznej,
13:00 - segregacja „instrumentów" do odpowiednich kontenerów.
Rodzinne muzykowanie na w asnor cznie zrobionych instrumentach zosta o przygotowane przez Zespó Pa stwowych
Szkó Muzycznych, Pa stwow Ogólnokszta
Szko Muzyczn II stopnia im. Karola Szymanowskiego w
Katowicach, Filharmoni
sk i Stowarzyszenie Przyjació Filharmonii
skiej, a tak e Fundacj Ziarno Talentu i
katowick Szko Muzyczn YAMAHA.
Mi dzynarodowy Dzie Muzyki obchodzony jest na ca ym wiecie 1 pa dziernika od roku 1975 z inicjatywy
ameryka skiego skrzypka i dyrygenta Yehudi Menuhina, ówczesnego Prezydenta Mi dzynarodowej Rady Muzyki,
dzia aj cej pod egid UNESCO. Sir Yehudi Menuhin pojmowa muzyk jako j zyk uniwersalny, daj cy mo liwo
porozumienia i spo ecznej integracji ponad podzia ami etnicznymi, politycznymi i kulturowymi. G ównym celem tego
wi ta jest przedstawienie muzyki w taki sposób, by by a kojarzona jako wspólne dobro ludzko ci, zarówno muzyków,
jak i s uchaczy, a tak e promocja muzyków jako tych, którzy tworz pi kno muzyki.
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