Podczas dzisiejszego koncertu wszyscy zaśpiewamy:
(prosimy aktywnie włączyć się w wykonanie tego utworu…)

Here's a little song I wrote you might want to sing it note for note
Don't worry, be happy
In every life we have some trouble when you worry you make it double
Don't worry, be happy
Don't worry, be happy now, Don't worry, be happy, don't worry, be happy now,
Don't worry, be happy, don't worry, be happy
Ain't got no place to lay your head somebody came and took your bed
Don't worry, be happy
The landlord say your rent is late He may have to litigate
Don't worry, be happy
Look at me I'm happy don't worry be happy
Here I give you my phone numer when you worry call me
I'll make you happy, don't worry, be happy

zaprasza na koncert

„Gołuchowskich
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Ain't got no cash, ain't got no style ain't got no girl to make you smile
But don't worry, be happy
'Cause when you worry your face will frown and that will bring everybody down,
so don't worry, be happy
Don't worry, be happy now, don't worry, Be happy
Don't worry, be happy, Don't worry, Be happy
Don't worry, be happy, don't worry, don't worry, don't do it, be happy
Put a smile on your face, don't bring everybody down like this
Don't worry, it will soon past whatever it is
Don't worry, be happy, I'm not worry, I'm happy.
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Drodzy Państwo!
W imieniu organizatora, serdecznie witamy na kolejnym koncercie z cyklu
„Spotkania z żywą muzyką”. Będzie on wyjątkowy, bo wystąpią uczniowie i absolwenci Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej nr 2 I st. przy ul. Bydgoskiej 4. Dzieci zaprezentują program muzyczny, który przygotowywały podczas
Letnich Warsztatów Muzycznych 2016 w Gołuchowie. Usłyszymy m. in „Canon”
Johana Pachelbela, „Por Una Cabeza” Carlosa Gardela, „Mo’ Better Blues” Billa
Lee, „Walc” Dimitra Szostakowicza, „James Bond Theme” Monty Normana
i „Don’t worry, be happy” Bobby McFerrina. Każdy utwór był ćwiczony pod okiem
mistrzów – Anny Nazarczuk, Łukasza Nazarczuka i Łukasza Matuszewskiego.

Organizacja letnich warsztatów muzycznych stała się nieodłącznym elementem naszej działalności. Od trzech lat, w każde wakacje, dzieci przez blisko
dwa tygodnie, pod okiem fachowców, w atmosferze zabawy, wspólnie przygotowywały się
do koncertów finałowych, które odbywały się
ostatniego dnia warsztatów. Dzieci grały
i śpiewały różne utwory. Była muzyka klasyczna, jazz, blues, rock, improwizacje muzyczne, a nawet hard rock. Mali muzycy grali
w większych lub mniejszych zespołach, zmieniających swój skład. Podczas ostatnich Letnich Warsztatów Muzycznych Gołuchów 2016, na scenie finałowego koncertu kilka utworów jednocześnie zagrali wszyscy uczestnicy – 34. młodych muzyków.
Oprócz zajęć muzycznych, dzieci
uczestniczyły w grach i zabawach organizowanych przez wyborową kadrę, złożoną głównie z instruktorów harcerskich. Kadra zapewniała moc atrakcji – np. turniej rycerski, gry i zabawy rekreacyjne, gry terenowe,
ogniska, wieże budowane ze skrzynek, Dzięki niej dzieci aktywnie wypoczywały,
bawiły się, poznawały historię okolicy i jej ciekawostki przyrodnicze. W ramach

wypoczynku, dzieci również ozdabiały kubki (techniką „kleksografii”) i poznawały
tajniki decoupage, brały udział w geocaching-u
i w quest-cie. Nagrywały LipDup-a, pląsały
i śpiewały przy ognisku, piekły kiełbaski, zwiedzały pobliski zamek. Zażywały również kąpieli w jeziorze czy grały w ringo, badmintona
i piłkę nożną. Chętnie również ćwiczyły logiczne myślenie rozwiązując łamigłówki i bawiąc
się w gry logiczne i planszowe. A przede wszystkim… odpoczywały od elektronicznych gadżetów, czyli tzw. czasopożeraczy.

Jesteśmy przekonani, że inicjatywa organizacji dzisiejszego koncertu –
przywołującego czas spędzony w Gołuchowie - pokaże, ile radości dało dzieciom
odkrywanie nowych obszarów muzyki i wspólne muzykowanie. Wzorem udanych
wakacji z muzyką i przygodą w harcerskim duchu, planujemy organizować kolejne
warsztaty muzyczne. Mamy więc nadzieję, że chętnych dzieci nie zabraknie,
a rodzice z pełnym zaufaniem powierzą nam pod opiekę swoje pociechy.
Więcej informacji na temat organizowanych przez nasze Towarzystwo koncertów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.towarzystwoszeligowskiego.pl. A jak wyglądał każdy dzień minionych warsztatów, można przeczytać i zobaczyć w naszych relacjach – w sekcji „Letnie Warsztaty Muzyczne
2016”. Znajdują się tam opisy, zdjęcia i filmy. Każdego wieczoru pojawiały się
najważniejsze informacje o tym, jak dzieci spędzały czas, co robiły danego dnia,
jak się bawiły i czego się nauczyły.
A tym czasem, zapraszamy na nasz koncert…

