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We  z domu puszk , butelk , pude ko albo tub  po papierze toaletowym i przyjd  w sobot  na katowickie
osiedle Tysi clecia. Tu zamienisz odpady w instrumenty i zagrasz na nich Marsz Radetzky'ego Johanna
Strussa. W imprezie mog  wzi  udzia  ca e rodziny.

1 pa dziernika to Mi dzynarodowy Dzie  Muzyki. Filharmonia ska i katowicka Szko a Muzyczna YAMAHA b
wi towa  ten dzie  w sposób szczególny - organizuj c akcj  spo eczn  pod nazw  "Segregacj  d wi ków". Co trzeba

zrobi  aby wzi  w niej udzia ? Znale  butelk  (szklan  lub plastikow ), puszk , gazet , tub  po papierze toaletowym
lub papierowym r czniku, kartonowe pude ko, czy inne opakowanie (a ogólnie mówi c: wszystko co mo e wydawa
ciekawe d wi ki i jest odpadem). Bo zanim wszystkie te rzeczy wyl duj  na mietniku (oczywi cie posegregowane)
dostan  jeszcze jedno ycie - na jeden dzie  zamieni  si  w instrumenty.

Uczestnicy zabawy zagraj  na nich Marsz Radetzky'ego Johanna Strussa, pod batut  Bogus awa Jana Bembena,
dyrygenta, mened era i pedagoga.

Impreza odb dzie si  przy Zespole Pa stwowych Szkó  Muzycznych (ul. U ska 7b, Katowice, osiedle Tysi clecia). O
godz. 11.30 odb dzie si  rejestracja uczestników i podzia  na sekcje: papierow  d , papierow  perkusyjn , metalow ,
szklan  i plastikow . Pó  godziny pó niej rozpoczn  si  próby w poszczególnych sekcjach. O godz. 12.30 uczestnicy
spróbuj  wspólnie odegra  Marsz Radetzky'ego, eby pó niej wykona  utwór. Na godz. 13 zaplanowano segregacj

cznie robionych instrumentów.

W zabawie mog  wzi  udzia  ca e rodziny z dzie mi. Wi cej informacji mo na uzyska  pod numerem telefonu 601 486
156.
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