Archetti Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna zaprasza uczestników Projektu „Młodzi w Kulturze”
do włączenia się w realizację koncertów. Poniżej przedstawiamy zadania, do poszczególnych
koncertów.
Zadanie „Konferansjer – Koncert Karnawałowy (4 lutego 2018r. Godz.17:00)
Każda szkoła – Partner Projektu może wytypować jedną osobę, bądź duet, który będzie prowadził
konferansjerkę na koncercie 4 lutego 2018. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres
orkiestra.kameralna@archetti.pl najpóźniej do 20 stycznia 2018 gotowego scenariusza prowadzenia
koncertu. Zważywszy na karnawałowy charakter koncertu oprócz informacji o utworach
i wykonawcy/orkiestrze, scenariusz może zawierać anegdoty, ciekawe historie itp. oparte o tematykę
koncertu, kompozytorów, karnawału itp. Spośród przesłanych propozycji zostanie wybrany
najciekawszy scenariusz. Informacja o wyborze scenariusza będzie przekazana jego Twórcy.
Konferansjer nie ponosi odpłatności za koncert. Archetti zastrzega sobie prawo do skracania
scenariuszy. Program koncertu:
J. Strauss (syn) - Opowieści lasku wiedeńskiego
J. Strauss (syn) - Życie artysty
J. Strauss (syn) - Wino, kobiety i śpiew
J. Strauss (syn) - Walc cesarski
J. Strauss (syn) - Wiedeńska krew
J. Strauss (syn) - Banditen-galopp
J. Strauss - Marsz Radetzkiego
M. Karłowicz - Walc z Serenady
Josef Strauss - Feuerfest
F. Lehar - Usta milczą, dusza śpiewa
A. Piazzola - Libertango
C. Gardel - Por una cabeza
A. Chaczaturian - Taniec z szablami
R. Charles - Hit the road
W. Kilar - Orawa
The Beatles forever
Zadanie „ Zapowiedź w prasie” - Koncert Wiosenny (11 marca 2018r.)
Każda szkoła – Partner Projektu może wytypować maksymalnie dwie osoby, które napiszą
zapowiedź Koncertu Wiosennego. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres
orkiestra.kameralna@archetti.pl najpóźniej do 20 stycznia 2018 gotowego tekstu zapowiedzi. Spośród
przesłanych propozycji, dwie najciekawsze zostaną umieszczone jako artykuły sygnowane imieniem
i nazwiskiem autora na stronie internetowej: www.archetti.pl, www.kliknijwkulture.pl oraz w dwóch
gazetach lokalnych. Informacja o wyborze zapowiedzi będzie przekazana jego Autorowi, bądź
Autorom. Autor/autorzy zapowiedzi otrzymają pamiątkowy gadżet. Archetti decyduje na której stronie
internetowej oraz w której gazecie pojawi się dana zapowiedź. Program koncertu:
A. Dvorak – Serenada op.22
D. Szostakowicz – 4 preludia [oprac. na smyczki]
G. Bacewicz – Koncert na Smyczki

W. Kilar – Ricordanza

Zadanie „Projekt plakatu” Koncert z Młodymi Solistami (3 maja 2018)
Każda szkoła – Partner Projektu może wytypować maksymalnie trzy osoby, które zaprojektują plakat
do Koncertu z Młodymi Solistami. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie
na adres: orkiestra.kameralna@archetti.pl najpóźniej do 15 marca 2018 projektu plakatu
w formie elektronicznej jako plik PDF wysokiej rozdzielczości oraz plik cdr (Corel Draw) w wersji do X7
w formacie 320x450 (SRA3). Spośród przesłanych prac, jedna najciekawsza, sygnowana imieniem
i nazwiskiem Autora zostanie umieszczona na stronie internetowej: www.archetti.pl,
www.kliknijwkulture.pl oraz w dwóch gazetach lokalnych. Wersja wydrukowana umieszczona będzie
w miejscach wskazanych przez Archetti . Informacja o wyborze projektu będzie przekazana jego
Autorowi. Autor plakatu otrzyma pamiątkowy gadżet. Program koncertu:
M. Bruch – Serenada na Smyczki
P. Hindemith – Trauermusik
W. A. Mozart – Symfonia koncertująca na skrzypce i altówkę
Soliści:
Anna Krzyżak – altówka – UM im. F. Chopina w Warszawie
Zuzanna Budzyńska – skrzypce – UM im. F. Chopina w Warszawie

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości prosimy o kontakt: orkiestra.kameralna@archetti.pl

