Znak: MCK SOKÓŁ: II/D-145-2/2014

Nowy Sącz, 26 sierpnia 2014 r.

Szanowni Państwo
Nauczyciele, Instruktorzy, Animatorzy kultury
Mając na uwadze znaczenie dziedzictwa kulturowego oraz zapotrzebowanie na formy
doskonalące w tej dziedzinie Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu informuje, że
przystępuje do organizacji warsztatów przygotowujących do pracy z dziecięcymi i młodzieżowymi
zespołami regionalnymi. Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt.: Z KRAKOWIAKIEM ZA PAN BRAT tańce krakowskie i zabawy dziecięce – warsztaty taneczne dla początkujących.
Oferta nasza skierowana jest do instruktorów, animatorów kultury i nauczycieli
rozpoczynających pracę z dziecięcymi zespołami regionalnymi. W trakcie kursu uczestnicy będą mogli
poznać oraz nabyć praktyczne umiejętności z zakresu wybranych tańców ludowych (w szczególności
krakowiaka) oraz dawnych zabaw dziecięcych z regionu Krakowiaków Zachodnich, a także zapoznać
się z metodyką zajęć tanecznych dla dzieci w wieku szkolnym. W czasie kursu zostaną przedstawione
również podstawowe informacje o regionie – łącznie 40 godzin zajęć. Szkolenie poprowadzą: Maria
Brylak-Załuska (etnograf) i Marek Harbaczewski (choreograf).
Szkolenie organizujemy w porozumieniu z Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach.
Zajęcia odbędą się w dniach:
14-15 listopada
21-22 listopada
28-29 listopada 2014 r.
w budynku CKiS w Krzeszowicach przy ul. dr J. Walkowskiego 1.
Opłata akredytacyjna wynosi 200 zł od osoby. W ramach akredytacji pokrywamy koszty dydaktyczne
oraz zapewniamy 1 gorący posiłek w przerwie sobotnich zajęć. Nie pokrywamy ewentualnych
kosztów noclegu.
Informujemy, że warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:
 zgłoszenie telefoniczne do dnia 24 października2014 r.
 przesłanie karty zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty nie później niż do 31
października br. na adres:
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: warsztaty taneczne w Krzeszowicach
 wpłata akredytacji na nasze konto:
Kredyt Bank S.A. o/N. Sącz,
nr 55 1500 1559 1215 5000 9513 0000
z dopiskiem: warsztaty taneczne w Krzeszowicach.
W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć!
Bliższych informacji udziela koordynator szkolenia Marek Harbaczewski: tel. (018) 534 06 82,
e-mail m.harbaczewski@mcksokol.pl

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Kalarus
Zastępca Dyrektora
Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu

W załączeniu szczegółowy plan zajęć.

