
  
 

Seminarium dla dyrygentów orkiestr dętych 

03.-04.12.2022, OPOLE 

 

1. Organizatorem jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. 

2. Prowadzącymi seminarium będą: 

 

Sebastian Perłowski – dyrygent, kompozytor, aranżer. 

Sebastian Perłowski ukończył z wyróżnieniem wydziały Dyrygentury Symfoniczno-Operowej 

w klasie prof. Jana Wincentego Hawela oraz Kompozycji adt. Dariusza Janusa w Instytucie Jazzu na 

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Swoje umiejętności doskonalił w 

Jarvie Academy oraz pod okiem takich mistrzów jak: Jorma Panula, Jin Wang, Adrian Gnam czy Yuri 

Simonov. 

Jest Laureatem m.in.: 

- I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Atlancie, 

- I Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Cordobie, 

- II Nagrody na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. Krzysztofa Komedy, 

- Nagrody Specjalnej na II Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów muzyki chińskiej w Hong 

Kongu. 

Sebastian Perłowski został również nominowany do nagrody krytyków muzycznych i publiczności 

„Najlepszy Dyrygent Opery Krakowskiej ostatnich pięciu lat” oraz do jednej z najbardziej 

prestiżowych nagród - Nestle Salzburg Festival Conducting Award. W roku 2017 w plebiscycie 

prasowym został wybrany Osobowością Roku 2017 w Krakowie w kategorii kultura oraz 

Osobowością Małopolski 2017 w tej samej kategorii. 

 

 



  
 

 

Julia Kaleńska-Rodzaj – doktor psychologii, muzyk, autorka publikacji, wykładowca 

akademicki 

Od 2008 r. oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną w przygotowaniu się do koncertów, 

egzaminów, konkursów dla muzyków w różnym wieku – dzieci, nastolatków i dorosłych. Pracuje w 

nurcie poznawczo-behawioralnym, skutecznie pomagając muzykom m.in w regulacji emocji (trema), 

budowaniu motywacji, zwiększaniu umiejętności koncentracji uwagi i pamięciowego opanowania 

utworu. Sama jest muzykiem (klasa fortepianu, śpiewu), doktorem psychologii, adiunktem w Katedrze 

Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi indywidualne konsultacje 

i warsztaty w zakresie radzenia sobie z emocjami dla uczniów, studentów i profesjonalistów 

przygotowujących się do ważnych występów, konkursów. Realizuje własne autorskie programy,  m. 

in. „Oswoić tremę”,  „Efektywny wykonawca” , "Trening w parach rodzic-dziecko" i in. 

Współorganizuje wiele wydarzeń promujących psychologię muzyki w Polsce i jestem założycielką 

Krakowskiego Ośrodka Doradztwa dla Artystów "KODA". Jest redaktorką trzech podręczników z 

zakresu psychologii muzyki (m.in. Psychologia muzyki, 2020, Psychologia tremy, 2022), 

organizatorką wielu wydarzeń promujących psychologię muzyki w Polsce. 

3. Po ukończeniu seminarium każdy z uczestników otrzyma certyfikat.  

4. Poziom wykształcenia oraz długość doświadczenia dyrygenckiego nie będzie brana pod 

uwagę przy zgłoszeniach. 

5. Nocleg jest dobrowolny. Organizator rezerwuje miejsca dla uczestników, natomiast nie ponosi 

kosztów noclegu ze śniadaniem. 

6. Udział w seminarium jest bezpłatny (oprócz kosztów noclegu – j.w.) 

7. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w całości seminarium proszony jest o wypełnienie 

informacji do organizatora w jakich godzinach i w którym dniu będzie uczestniczyć w 

seminarium) 

8. Organizator zapewnia wyżywienie (obiad oraz przerwę kawową). 

9. Zgłoszenia na seminarium są przyjmowane za pomocą formularza elektronicznego do 

25.11.2022. https://forms.gle/Q5ACyBz2iNYPHvH97 

10. W seminarium mogą brać udział osoby powyżej 18. roku życia. 

https://koda.krakow.pl/page/warsztaty_oswoic_treme
https://koda.krakow.pl/page/warsztaty_oswoic_treme
https://koda.krakow.pl/page/warsztaty_w_parach_rodzicdziecko_dla_klas_v_psm_


  
 

11. Wypełniając formularz zgłoszeniowy, uczestnik akceptuje treść klauzuli informacyjnej 

RODO.  

12. Celem seminarium jest: umożliwienie rozwijania kompetencji z zakresu prowadzenia 

orkiestry dętej w obrębie metodyki oraz przygotowania mentalnego, integracja społeczności 

muzycznej działającej na rzecz mniejszości niemieckiej na terenie województwa opolskiego; 

podtrzymanie i rozwój tożsamości kulturowej wśród członków grup artystycznych TSKN na 

Śląsku Opolskim. 

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

seminarium. 

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 seminarium w 

przypadkach losowych.  

 

Kontakt: 

Paulina Wałaszek 

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

E-Mail: paulina.walaszek@tskn.opole.pl 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:  

Zgodnie z art. 12 ust 1 oraz 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO, informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 

na Śląsku Opolskim ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 

sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@skgd.pl  

3) Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w regulaminie projektu 

„Koordynacja zespołów artystycznych TSKN na Śląsku Opolskim” dostępnego na stronie 

www.skgd.pl, tj. przeprowadzenie rekrutacji na warsztaty. Odbiorcami wszystkich danych są 

wyłącznie podmioty realizujące prawo dostępu na każdym etapie realizacji projektu. W zakresie 

danych takich, jak: imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu, adres e-mail, kategorię odbiorców 

stanowią odbiorcy publiczni. 

4) Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać. 



  
 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 

powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i 

procedurami związanymi z celami przetwarzania, o którym mowa w pkt 3. 

 

 

7) Każdemu kogo dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich 

poprawiania. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w projekcie. Administrator dokłada 

wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 

danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, 

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 

obowiązującymi przepisami. 

Wizerunek 

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie zgadza się Pan/Pani na nieodpłatne wykorzystanie Pana/Pani 

wizerunku do celów promocyjnych Organizatora, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020, poz. 228). Wysłanie zgłoszenia jest 

jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas trwania projektu 

„Koordynacja zespołów artystycznych TSKN na Śląsku Opolskim” mogą zostać umieszczone na 

stronie internetowej Organizatora, portalach społecznościowych oraz wykorzystane w materiałach 

promocyjnych i publikacjach związanych z działalnością Organizatora. W związku z powyższym 

zrzeka się Pan/Pani wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie 

względem wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w 

oświadczeniu. 

 

 

 

   

 


