
 
 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim  

zaprasza na warsztaty: 

 

Metody pracy z orkiestrą dętą: dyrygowanie i zarządzanie zespołem 

 

1. Warsztaty odbędą się  03. i 04.10.2020. 

2. Prowadzone będą przez firmę Tune in Band w osobach: 

 

 Jarosława Ignaszaka - absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu - specjalizacja - 

Dyrygentura Orkiestr Dętych. Od 2015 dyrygent Orkiestry Dętej Akademii Muzycznej 

w Krakowie. Od 2004 r. dyrektor artystyczny Orkiestry „Wieniawa” Były 

tamburmajor Orkiestry Wojskowej w Krakowie. Członek World Association of 

Symphonic Wind Band and Ensembles. Pomysłodawca programu edukacji 

artystycznej „Mała Wieniawa” opartego na najnowocześniejszych metodach nauki 

gry na instrumentach 

 Piotra Zająca - Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych „Wieniawa”, który 

zrewolucjonizował sposób w jaki prowadzona jest część organizacyjna amatorskiej 

orkiestry dętej. Przez 8 lat pracy z Orkiestrą Wieniawa oraz stania na czele 

Stowarzyszenia, wprowadził szereg innowacyjnych metodyk zarządzania, zbudował 

jej wizerunek i zwiększył budżet orkiestry ponad 25-krotnie. Entuzjasta 

Managementu 3.0 i ciągłego edukowania członków Zarządu SIK Wieniawa. 

Zawodowo jest Prezesem firmy IT działającej w obszarze Digital Health. 

3. Warsztaty obejmować będą dwa moduły:  

 dyrygencki 

 organizacyjno-liderski 

4. Po ukończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzyma certyfikat.  

5. Poziom wykształcenia oraz długość doświadczenia kapelmistrzowskiego nie będzie 

brana pod uwagę przy przyjęciu na warsztaty. 

6. Warsztaty odbędą się w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny. Jednocześnie 

informujemy, że 04.10.2020 odbywa się Pielgrzymka Orkiestr Kalwaryjskich. Będzie 

więc możliwość uczestnictwa w uroczystej niedzielnej mszy św.  

 



 
 

7. Nocleg w trakcie warsztatów jest dobrowolny, uczestnik pokrywa koszt noclegu ze 

śniadaniem indywidualnie. 

8. Organizator zapewnia w trakcie warsztatów pozostałe wyżywienie (obiad, kawę i ciasto 

oraz kolację podczas obu dni warsztatowych).  

9. Zgłoszenia na warsztaty są przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego lub w 

formie tradycyjnej do 25.08.2020 

Formularz zgłoszeniowy 

10. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które działają w orkiestrach Mniejszości 

Niemieckiej na Śląsku Opolskim.  

11. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

12. W warsztatach mogą brać udział osoby tylko powyżej 18. roku życia. 

13. W razie rezygnacji z uczestnictwa prosimy o jak najszybsze poinformowanie 

organizatora warsztatów. 

14.  W przypadku niewystarczającej liczby uczestników organizator zastrzega sobie prawo 

do rozszerzenia rekrutacji dla osób spoza orkiestr Mniejszości Niemieckiej.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych lub odwołania 

warsztatów. 

 

Kontakt: 

Paulina Magosz 

nr tel. 77/40 21 077 / kom. 506 432 429 

E-Mail: paulina.magosz@skgd.pl 

 

 

 

 

 

 

   

 

https://forms.gle/h2MBJphGjKE2YBpAA
https://forms.gle/h2MBJphGjKE2YBpAA

