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→ Zdjęcia z festynu i koncertu na zakończenie roku
Poniżej prezentujemy zdjęcia z festynu „Powitanie lata” oraz zdjęcia z koncertu na
„Zakończenie Roku Artystycznego”
Zdjęcia z festynu tutaj
Zdjęcia z koncertu tutaj
→ Nowy Rok Artystyczny przed nami!
Trwają zapisy na zajęcia. Zajęcia regularne rozpoczynamy od 8 września
(od czwartku). Prosimy o zapoznanie się z organizacją roku szkolnego:
Plik w formacie PDF do pobrania tutaj
→ Zapisy na zajęcia w naszej szkole

- nauka gry na instrumentach muzycznych: (gitara klasyczna/akustyczna, gitara
elektryczna, gitara basowa, ukulele, banjo, gitarella, mandolina, fortepian, keyboard, perkusja,
flet prosty, flet poprzeczny).
- nauka śpiewu, emisja głosu
- kursy informatyczne
- warsztaty elektroniczne
Opisy poszczególnych zajęć znajdziecie Państwo w lewym menu.
Każdy uczeń otrzymuje bezpłatnie:
- wszystkie materiały edukacyjne (nuty, teksty),
- dostęp do materiałów dydaktycznych online,
- dostęp do podkładów muzycznych,
- udział w koncertach i konkursach,
- profil na stronie szkoły (dot. emisji głosu),
- gwarancję zadowolenia
Dlaczego warto uczęszczać do nas na zajęcia?
Jesteśmy autentyczni w tym, co piszemy na naszych stronach. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi. Nauczyciele pracujący w naszej szkole są nie tylko
profesjonalistami, jeśli chodzi o muzykę, są również pedagogami z wykształcenia i pasjonatami.
Nasze dokonania potwierdzają liczne filmy zamieszczone na stronie telewizji szkoły i youtube.
Naszą szkołę ukończyło z sukcesem wielu uczniów. Dołącz do grona szczęśliwych
absolwentów! Dziękujemy za zaufanie!
» Zapisy na zajęcia: online przez internet tutaj lub telefonicznie pod numerem 509 911 052.
Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod
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numerem 509 911 052.
Zapraszamy do obejrzenia sal dydaktycznych .
→ Koncert Zakończenie Roku Artystycznego 2021/2022!
Prawie 3-godzinny koncert za nami! Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom,
ogromne gratulacje dla wykonawców i olbrzymie podziękowania dla całej obsługi (foto,
akustyka, kamera).
Zdjęcia z koncertu tutaj , filmy poniżej:
1. Nie ma jak u mamy - Maksymilian Rybak (na otwarcie koncertu)
2. Superhero (z rep. Viki Gabor)
3. Ta sama chwila – Natalia Przepłata
4. Trzy (z rep. Lija)
5. Save your tears (z rep. The Weeknd)
6. Kropelka złotych marzeń – Natalia Berent
7. Kontiki (z rep. The Shadows)
8. My heart will go on (z rep. Celine Dion)
9. Nie liczę godzin i lat – Maksymilian Rybak
10. Lullaby (z rep. Nickelback)
11. Małe rzeczy (z rep. Sylwii Grzeszczak)
12. No sorry – Natalia Przepłata
13. Never enough (z rep. Loren Allred)
14. Szary świat (z rep. Sanah & Kwiat Jabłoni)
15. Impossible – Ania Szejba (piano)
16. Każda z nas (z rep. Alicji Szemplińskiej)
17. Somebody (z rep. Sary James)
18. Chciałbym – Krzysztof Szynkiewicz (piano)
19. I see fire (z rep. Eda Sheerana)
20. Drunk text me (z rep. Lexi Jayde)
21. Miłość - Koniec Świata - Gracjan Skrzypiński (piano)
22. Can't Help Falling In Love (z rep. Elvisa Presleya)
23. Ramię w ramię (z rep. Kayah & Viki Gabor)
→ Festyn „Powitanie lata”
Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj
→ Zapraszamy do udziału w szkoleniach online
1) Słucham swojego głosu
Your browser does not support the video tag.
Przejdź do kursu: Słucham swojego głosu →
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2) Gram ze słuchu
Your browser does not support the video tag.
Przejdź do kursu: Gram ze słuchu →
→ Zakończenie roku artystycznego 2020/2021

Poniżej przedstawiamy indywidualne prezentacje naszych uczniów, które zostały przygotowane
specjalnie na zakończenie roku artystycznego. Gratulujemy wszystkich wykonań i życzymy
udanych, słonecznych i pełnych pozytywnych emocji - wakacji.
1. 2002 (śpiew) - Agata Rafałowicz
2. Always remember us this way (śpiew) - Oliwia Berent
3. Bajka iskierki (pianino) - Blanka Błaszczyk
4. Bo ja mam tylko jeden świat (gitara) - Bruno Osiński
5. Bo ja mam tylko jeden świat (keyboard) - Julia Jastrzębska
6. Camptown Races (keyboard) - Kacper Melan
7. Can't help falling in love (śpiew) - Paweł Braksator
8. Chciałbym (pianino) - Gracjan Skrzypiński
9. Counting stars (śpiew) - Marysia Wawer
10. Dla Elizy (pianino) - Michał Biskupski
11. Dmuchawce, latawce, wiatr (keyboard) - Amanda Dziubała
12. Dmuchawce, latawce, wiatr (keyboard) - Hubert Frączkowski
13. Dmuchawce, latawce, wiatr (keyboard) - Julia Jastrzębska
14. Drobnostka (śpiew) - Ania Szejba
15. Freaks (śpiew) - Agnieszka Kwintal
16. Guantanamera (gitara) - Zuzia Knap
17. Hallelujah (śpiew) - Agata Przybysz
18. Hallelujah (śpiew) - Paweł Braksator
19. Hallelujah (śpiew) - Weronika Matczak
20. Halo (śpiew) - Natalia Lis
21. Hello (pianino) - Marcelina Dudek
22. Impossible (pianino) - Krzysztof Szynkiewicz
23. Let her go (perkusja) - Lena Tundys
24. Little talks (gitara + śpiew) - Patrycja Openchowska
25. Lost on you (śpiew) - Ania Jońca
26. Lovely (śpiew) - Martyna Jakubiak
27. Lovely (śpiew) - Oliwia Kostecka
28. Mad world (śpiew) - Amelia Czarnota
29. Małe szczęścia (keyboard) - Natalia Przybysz
30. Marsz Mendelsona (pianino) - Leon Wysocki
31. Marsz turecki (pianino) - Krzysztof Biskupski
32. My heart will go on (pianino) - Blanka Błaszczyk
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Pół kroku stąd (śpiew) - Hania Sobierajska
Przeżyj to sam (keyboard) - Maksymilian Rybak
Psalm dla Ciebie (pianino) - Gracjan Skrzypiński
Radioactive (śpiew) - Amelia Czarnota
Sailing (gitara) - Jakub Milejski
Shape of you (pianino) Marcelina Dudek
Snow (perkusja) - Wiktor Robakowski
Stay (śpiew) - Weronika Matczak i Patrycja Openchowska
Takie tango (keyboard) - Natalia Berent
Universally speaking (perkusja) - Mateusz Czarnota
Uprising (perkusja) - Angelika Lusztyk
Uprising (perkusja) - Emilia Żabkiewicz
Uprising (perkusja) - Maja Szczepanek
Uprising (perkusja) - Mateusz Dydyk
Uprising (perkusja) - Zuzia Paluszkiwicz
Wybacz (śpiew) - Rafał Chmielewski
Your new boyfriend (śpiew) - Julia Burghardt
Żyj (śpiew) - Zuzia Cegielska

51. Back to you (z rep. Briana Adamsa) - zespół
→ Akademia zdrowia
W dniu 13 luty 2020 odbył się wykład na temat profilaktyki zdrowia pt. „Zdrowe jelita, kluczem
do zdrowia całego organizmu”. Serdecznie dziękujemy przybyłym na spotkanie rodzicom, którzy
pokazali, że zależy im na zdrowiu swoich dzieci i każda nowa wiedza jest jak najbardziej
wskazana. Niestety, rodziców dzieci, które najczęściej chorują i odwołują zajęcia, nie
zobaczyliśmy na Akademii co jest bardzo zaskakujące. Czy naprawdę uważacie, że wiecie
wszystko na ten temat? Czy nie warto nauczyć się czegoś nowego, szczególnie jeśli ktoś, chce
się tą wiedzą podzielić zupełnie za darmo?
→ 4 godziny podróży „Przez muzykę, głos i ciało do świata relaksu”
W dniu 8 luty 2020 odbyło się spotkanie z elementami warsztatowymi dla dorosłych. Pełny opis
spotkania tutaj
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Ciąg dalszy historii (lata poprzednie) ... tutaj
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