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Serwis informacyjny dla rodzin ze Śląska

Silesia Dzieci

Segregacja Dźwięków Pod Lipami

dok

piątek 27. września 2013

Kiedy: niedziela 29. września 2013

Gdzie: Katowice

Co zrobilibyście z opróżnioną butelką, pustą puszką lub niepotrzebnym kartonem? Wyrzucilibyście do śmieci? Nie tym razem. Przynieście je w niedzielę (29 września) na

imprezę plenerową pod hasłem Segregacja Dźwięków.

To już trzecia edycja tego wydarzenia, organizowanego z okazji, przypadającego 1 października, Międzynarodowego Dnia Muzyki  (ustanowionego w 1975 roku).

Organizatorzy Segregacji Dźwięków po raz kolejny postanowili zaszczepić dzieciom i młodzieży miłość do muzyki i pokazać jak ważna jest segregacja odpadów. Uczestnicy
imprezy, powinni przynieść ze sobą butelki szklane i plastikowe, metalowe puszki i papierowe kartony, które tego dnia staną się prawdziwymi instrumentami. To właśnie na nich

dzieci z całymi rodzinami zagrają Marsza Radetzky’ego pod batutą Macieja Koczura – uczestnika IX Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. G. Fitelberga. Koncert

odbędzie się z towarzyszeniem saksofonów altowego, tenorowego, barytonowego oraz perkusji.

Na koniec, aby nie zaśmiecać okolicy, wszyscy uczestnicy posegregują swoje „instrumenty” i wrzucą do odpowiednich pojemników.

W czasie imprezy odbędą się liczne zabawy i konkursy dla dzieciaków, np. na najbardziej kreatywny instrument, na najmłodszego uczestnika, czy najliczniejszą rodzinę.

Organizatorami Segregacji Dźwięków są: Fundacja Ziarno Talentu, Filharmonia Śląska, Stowarzyszenie Przyjaciół Filharmonii Śląskiej oraz katowicka Szkoła Muzyczna

YAMAHA

Impreza odbędzie się w parku przy Miejskim Domu Kultury „Katowice-Giszowiec”, Plac Pod Lipami 1, w Katowicach-Giszowcu (w razie niepogody zostanie przeniesiona do
sali koncertowej tegoż domu kultury). Rozpoczęcie godz. 16. Wstęp wolny!

Tagi: GiszowiecSegregacja Dźwięków

Kategoria: Wydarzenia

Zobacz także

Podczas improwizowanego koncertu dzieci dowiedzą się również jak ważne jest segregowanie

śmieci (fot. materiały organizatora)

Lubię to! Zarejestruj się, aby zobaczyć co lubią Twoi znajomi.
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