ŚWIĄTECZNY KONCERT W SZKOLE MUZYCZNEJ SINGERTON
Święta Bożego Narodzenia cieszą się naszą szczególną uwagą. To najgłębiej zakorzeniona w naszych
domach tradycja i dobrze, że choć w jednym dniu w roku możemy poczuć się lepiej, bardziej szczęśliwie i na
jeden moment poczuć ducha wspólnoty i jedności. To czas przebaczania win i budowania nadziei. To także czas
radosny i miły – co przekazywać się powinno przez wspólny uroczysty śpiew przy wigilijnym stole. Mamy tak
przebogaty zbiór najpiękniejszych kolęd. Czy potrafimy go wykorzystać?
Cicho odtwarzana z nagrania w tle kolęda buduje atmosferę, to prawda, pozwala poczuć zbliżający się
czas świąteczny, ale czy może równać się z żywym i autentycznym kolędowaniem? Zdecydowanie nie. To tak,
jakby porównywać luksusowe auto na obrazku z jego faktycznym odpowiednikiem. Niby to samo, a jakże inaczej.
W Centrum Edukacji Twórczej SINGERTON bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tej różnicy i dlatego do
naszych Koncertów Wigilijnych podchodzimy ze szczególną uwagą i zaangażowaniem. Wspólnie z naszymi
uczniami corocznie wzbogacamy tradycję świątecznego kolędowania, chętnie włączając do wspólnych wykonań
także zgromadzoną publiczność.
Ucząc dzieci i młodzież gry na gitarze, perkusji, fortepianie i keyboardzie, a także kształcąc emisję głosu,
posiadamy duże możliwości aranżacyjno-wykonawcze, co przekłada się na oryginalność i jakość prezentowanych
przez naszych uczniów kolęd i pastorałek. Staramy się tak dobierać składy wokalno-instrumentalne, aby wydobyć z
naszych podopiecznych maksimum ich talentu i włożonej pracy oraz dać słuchaczowi najwyższą wartość
estetyczną. Nasze koncerty to nie tylko kształtowanie zachowań scenicznych, umiejętności pracy zespołowej, czy
sprawdzian umiejętności. To przede wszystkim chęć dania poczucia szczególnej więzi jaka łączy artystów w pracy
nad wspólnym dziełem. Więzi, która buduje wspólną przestrzeń między wykonawcami, a przecież poczucie
wspólnoty to najjaśniejsza idea zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Chcemy się z Wami podzielić naszym entuzjazmem, energią i dobrymi emocjami. Chcemy też pokazać
Wam, jak ważne jest wspólne kolędowanie i jak niewiele trzeba, aby poczuć magię świąt i zwyczajnie odreagować
codzienne zabieganie i stres. Dlatego pragniemy zaprosić wszystkich chętnych na tegoroczny Koncert Wigilijny w
Centrum Edukacji Twórczej SINGERTON, który odbędzie się w sobotę, 21 grudnia, o godzinie 18.00 w klubie
osiedlowym „Dąb” działającym przy Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” i mieszczącym się przy ul. Rydla
93. Dajmy się ponieść duchom Bożego Narodzenia i zapomnijmy, choć przez chwilę, o wszystkich naszych
zmartwieniach i troskach.
Pamiętajmy, że im większa wspólnota, tym większa jej siła oddziaływania. Chcemy dać z siebie jak
najwięcej dla jak największej ilości ludzi. Dlatego bądź z nami w tym dniu, na tym szczególnym koncercie. Bo jak
powiedział jeden z najwybitniejszych polskich poetów, ksiądz Jan Twardowski: „Dlaczego śpiewamy kolędy?
Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do
siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Żeby żadna czarodziejka po trzydziestu latach nie stawała się czarownicą.”
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