
INICJATYWA LOKALNA
Mieszkańców Miasta Katowice

Katowice Miasto Muzyki

    

    

21 maja 2016r.

          ul. Grażyńskiego 47, MDK ”Koszutka”

KATOWICE godz. 10.00 -18.00

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji 
zadań publicznych przez administrację 
samorządową we współpracy z mieszkańcami 
wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. 

Obywatele, którzy uznają, że na terenie 
zamieszkiwanej przez nich jednostki samorządu
konieczna jest określona inwestycja lub działania, 
występują z wnioskiem w tej sprawie do organu 
wykonawczego, jednostki samorządu terytorialnego. 
Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić 
jako  grupa  nieformalna  lub za  pośrednictwem

lokalnej organizacji pozarządowej.

    Co to jest inicjatywa lokalna?

Ta katowicka inicjatywa lokalna została 
złożona przez dwie mieszkanki Katowic
z listą poparcia 54 Katowiczan.

Celem  programu „Universytet Integracyjny” 
jest  m.in. integracja osobista, pokoleniowa, 
społeczna i międzynarodowa.
Animacja, aktywizacja społeczna i osobista.

Nawiązywanie dialogu międzypokoleniowego
oraz unaocznienie  osobom i grupom osób w
każdym wieku,  jak ważny  dla człowieka jest
świadomy rozwój osobisty.

Budowanie zrozumienia  dla naszej życiowej 
perspektywy, akceptacji siebie oraz faktu, że
uwiecznieniem i  bogactwem naszych starań
jest dobra, prawdziwie Ludzka Starość. 

      Zapraszamy
      Społeczność lokalną
                   

    

 

  

       

                   

WSTĘP  BEZPŁATNY

Patronat - opieka medialna:

3 grudnia 2016r.  

     

    oraz

INFO-Zapisy: tel. 512 734 011
  www.universytet.com

KOSZUTKOWE RYTMY©

Obowiązuje rezerwacja miejsc!

        Zadanie realizowane w ramach Inicjatywy lokalnej we współpracy z MDK „Koszutka” 
  

info

Organizatorzy:

          Katowice, ul. Grażyńskiego 47



INICJATYWA LOKALNAKatowice Miasto Muzyki

Warsztaty prowadzą:

Lucyna Affeltowicz   -  Pianistka i pedagog.
Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego
Akademii Muzycznej.Wieloletnia śpiewaczka
Chóru  Filharmonii Narodowej. Pochłania  ją 
praca  pedagogiczna z  dziećmi i młodzieżą,
uczy  śpiewu, a  także gry  na instrumentach
klawiszowych. Współpracuje z chórami oraz 
bierze udział  projektach edukacyjnych.   

Jarosław Wolanin  -    Kierownik  artystyczny,  
dyrygent Chóru Filharmonii Śląskiej. Absolwent 
Akademii Muzycznej w dwóch specjalnościach.
Dokonał wielu prawykonań najnowszej muzyki
polskiej.  Do   programów   koncertów   często 
włącza arcydzieła muzyki chóralnej, wcześniej 
nie prezentowane przed  polską publicznością.
Koncertuje w kraju i za granicą.

Lucyna Tomaszewska  -  Trenerka   rozwoju 
osobistego,  autorka  programów i  projektów, 
współzałożycielka stowarzyszeń promujących  
zdrowy styl życia.Terapeuta, doradca życiowy. 
Instruktorka rekreacji  ruchowej: jogi,Pilates...
Po latach poszukiwań oraz wielu szkoleniach,  
poprzez doświadczenia,wykształciła autorską 
metodę kreacji głosu „Śpiewamy dla Zdrowia”. 

INFO-Zapisy: tel. , 512 734 011 www.universytet.com

KOSZUTKOWE RYTMY©

 21 maja 2016r.   
    godz. 10.00 -18.00

3 grudnia 2016r.  

     godz. 10.00 -18.00

„Koszutkowe Rytmy© - Wiosna 2016” 

10:00 - Rozpoczęcie Inicjatywy

10:15 - 12:30  Lucyna Tomaszewska 
            Zdrowie w Twoim Głosie 
13:00 - 1  
            Emisja Głosu  EGOsing 
15:30 - 18:00 

igiena i Rozwój Głosu 

5:15   Elena Egorova

 Jarosław Wolanin 
            H

Zapraszamy wszystkich

ainteresowanych  zdobyciem umiejętności 
  swobodnego posługiwania się głosem. 

 

, którzy:
• Chcą lepiej poznać i świadomie kształtować 
  postawę, wizerunek  oraz swój głos. 
• Rozwijać formy własnego wyrazu. 
• Z

Przyjdź i poznaj prawdziwych fachowców
 
          

                 

Skorzystaj z cennych porad

NAPRAWDĘ WARTO !

„Koszutkowe Rytmy© - Kolędy z 4 stron świata”           

 
Aleksandra Awital  i  Bożena Janusz : 
Absolwentki  UŚ i AWF,  instruktorki,  animatorki. 
Działaczki społeczne, których pasją  jest  śpiew, 
muzyka i rozwój osobisty.

Inicjatorzy:

10:00 - Rozpoczęcie 2 części Inicjatywy

10:15 - 12:00  Lucyna Tomaszewska 
              Kreacja Głosu i Postawy
12:30 - 14:30  Lucyna Affeltowicz
         Polska Kolęda - Emisja Głosu 
15:00 - 17:00  Jarosław Wolanin 
       Ekspresja Głosu w kolędach
17:15 -  Wspólne kolędowanie

17:50 - Zakończenie Inicjatywy.

Program

          ul. Grażyńskiego 47, MDK ”Koszutka”

Elena Egorova  - Trener   biznesu,  wokalistka, 
autorka doskonałej metody EGOsing, która jest  
zupełnie nowym podejściem do pracy z głosem.
EGOsing,  korzystając  z  wyjątkowości aparatu 
głosowego, pozwala uruchomić pełny, naturalnie
brzmiący głos, z  którego  istnienia   najczęściej 
nie zdajemy sobie sprawy.


	Page 1
	Page 2

