
PRZE MY SŁAW GUL DA

Najmłodsi kompozytorzy z całej
Europy i ich najlepsze utwory
– nietypowa szkoła muzyczna
działająca na całym kontynencie
wybrała Warszawę na prezentację
swych osiągnięć z ubiegłego roku. 

Wtę so bo tę, 11 lu te go, wWar -
sza wie od bę dzie się im pre -
za za ty tu ło wa na Eu ro pe an

Ju nior Ori gi nal Con cert. To do rocz -
ne wy da rze nie or ga ni zo wa ne przez
dzia ła ją cą na ca łym kon ty nen cie sieć
szkół mu zycz nych pod pa tro na tem
fir my Ya ma ha. W tym ro ku od bę dzie
się już po raz dzie wią ty. Je go isto tą jest
pre zen ta cja do rob ku uczniów szko ły
z osta t nich 12 mie się cy.

DEBIUT PRZED SZERSZĄ
PUBLICZNOŚCIĄ
W pro gra mie te go rocz ne go wy stę pu
znaj dzie się wy ko na nie naj no wszych
kom po zy cji 14 mło dych twór ców, po -
cho dzą cych z dzie wię ciu kra jów: Pol -
ski, Fran cji, Nie miec, Gre cji, Włoch,
Por tu ga lii, Hisz pa nii, Szwaj ca rii i Wiel -
kiej Bry ta nii. Prze dział wie ko wy bo -
ha te rów wie czo ru roz po ście ra się mię -
dzy 6. i 14. ro kiem ży cia – dla wie lu

znich bę dzie to więc de biut przed szer -
szą pu blicz no ścią. Sze ro ki jest też za -
kres ich mu zycz nych moż li wo ści: wre -
per tu a rze znaj dą się za rów no bar dzo
ka me ral ne utwo ry na for te pian, jak
i znacz nie bar dziej roz bu do wa ne for -
my, któ re wy ko ny wać bę dą wię ksze
zes po ły z udzia łem chó ru. 

Wśród utwo rów, któ re bę dzie moż -
na usły szeć te go wie czo ru, zna laz ły
się kom po zy cje dwóch uczen nic z Pol -
ski: dzie wię cio let nia Nad ia Re gu ła zPa -
bia nic za pre zen tu je pio sen kę „Chwi -
le ży cia”, a jej o trzy la ta star sza ko le -
żan ka, Ka ta rzy na Brasz czok zTy chów,
za gra swój utwór „Ko ko so wa wy spa”.

Waż nym do dat kiem do pod sta wo -
we go pro gra mu wie czo ru bę dzie im pro -
wi zo wa ny utwór, pod czas któ re go ucznio -
wie szko ły bę dą mo gli po ka zać, cze go na -
u czy li się przez osta t ni rok, wja kim stop -
niu opa no wa li in stru men ty i umie jęt -
ność gra nia wzes po le. Kon cert nie ma
cha rak te ru kon kur so we go, cho dzi ra -
czej omoż li wie jak naj peł niej sze za pre -
zen to wa nie te go, co naj lep sze, je śli cho -
dzi odo ro bek szko ły zca łe go ro ku. 

NIE TY PO WA ME TO DA
O pra wo udzia łu w kon cer cie mo gą
się ubie gać wszy scy ucznio wie Ya ma -
ha Mu sic Scho ol, któ rzy nie ukoń czy -

li 16. ro ku ży cia. Mu szą zgło sić utwór
włas ne go au tor stwa, któ ry są w sta -
nie za grać na sce nie sa mo dziel nie lub
z zes po łem, któ rym po kie ru ją.

Szko ła mu zycz na Ya ma ha ist nie je
od dru giej po ło wy lat 60. Spe cja li zu je
się w ucze niu gry na in stru men tach
i kom po no wa nia ma łych dzie ci i mło -
dzie ży. Sły nie z nie ty po wej me to dy,
w któ rej na plan pierw szy wy su wa się
wy ko rzy sta nie eks pre sji na tu ral nej dla
uczniów w tak mło dym wie ku. W tej
chwi li w Eu ro pie dzia ła 600 pla có wek
szko ły, wktó rych 1600 na u czy cie li prze -
ka zu je wie dzę 55 tys. mło dych uczniów.
W Pol sce jest obec nie oko ło 11 tys.
uczniów w ok. 126 szko łach. 8
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/MUZYKA/ OD PIĄTKU DO CZWARTKU
10.02-16.02WARSZAWA
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7 wspiera zachowania społeczne,
7 wspiera rozwój inteligencji,
7 wspiera wydajność mózgu,
7 wspiera całościowy rozwój,
7 wyraźnie zapobiega słabej

koncentracji 

EUROPEAN JUNIOR
ORIGINAL CONCERT
7 sobota, 11 lutego, godz. 17
7 hotel Westin, Warszawa, 

al. Jana Pawła II 21
7 wstęp na zaproszenia
Dla chętnych mamy wejściówki
na koncert, które dziś możecie
zdobyć w konkursie. Sprawdźcie
nasz profil na Facebooku!

NA STO LAT KI
EU RO PE AN JU NIOR ORI GI NAL CON CERT

NA STO LAT KI
KOM PO NU JĄ

BADANIA WSKAZUJĄ,
ŻE MUZYKOWANIE:

SOBOTA 
11.02

GODZ. 17

PATRONUJE:

33589397
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