Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze

Warsztaty wokalno – chóralne 2018

„Veni Sancte Spiritus”
Prowadzą:
Julieta González-Springer – śpiewaczka dyplomowana w dziedzinie muzyki średniowiecznej i barokowej, absolwentka
Centrum Muzyki Dawnej / Haute École de Musique w Genewie - Szwajcaria.
Małgorzata Zuchowicz- dyrygent , muzykolog, kantor Kościoła Pokoju w Jaworze.

„Muzyka i śpiew są wyrazem prawdziwej radości i wdzięczności w sercach czcicieli Boga.
Marcin Luter, jako wierny uczeń św. Augustyna, przywiązywał ogromną wagę do roli muzyki
w liturgii. Muzyka jego zdaniem była przede wszystkim nośnikiem Słowa Bożego, służyła jego
głoszeniu. Od początku Reformacji jednym ze źródeł, z których Luter czerpał inspiracje dla
swojej liturgicznej muzyki był chorał gregoriański, którego teksty i melodie były często nieco
zmieniane, ale ich użycie wyraża nacisk Reformacji Kościoła na zachowanie tradycyjnych
korzeni, które miały karmić chrześcijan przez wieki”.
Tematy warsztatów:
a) śpiew jednogłosowy i wielogłosowy. Chorał gregoriański i chorał luterański z pierwszych lat Reformacji.
b) ogólne i praktyczne wprowadzenie w modalność .
c) wykłady „Modalność bez tajemnic” oraz „Muzyka protestancka”
d) praca nad techniką prawidłowej emisji głosu oraz znalezieniem własnego głosu

Aby przybliżyć ten repertuar, proponujemy pracę opartą na modelu historycznym (ustnym
przekazie i zapamiętywaniu). Nie jest wymagana umiejętność czytania neum lub innego
rodzaju notacji muzycznej, ale tym to co jest konieczne to: chęć śpiewania w grupie.
Umiejętności wokalne mile widziane. Prosimy o zabranie ze sobą maty fitness.
Podsumowaniem warsztatów będzie występ uczestników podczas uroczystego nabożeństwa
konfirmacji w Kościele Pokoju z Jaworze w niedzielę 20 maja o godz. 11:00.

Czas trwania: 1 dzień / sobota 19 maja (od godz. 10:00 do godz. 19.30).
Limit aktywnych uczestników: w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności 20 osób.
Miejsce: Sala parafialna w Ewangelickiego Kościoła Pokoju w Jaworze (Park Pokoju 2, 59-400 Jawor)
(http://kosciolpokojujawor.pl/)
Koszt: 30zl. (Obiad)
Zapisy : vivavoxpl@gmail.com oraz w Kancelarii Parafii (jawor@luteranie.pl)
Tel. 76 870 51 45

Informacje na stronie facebook: www.facebook.com/vozvivapl

