
Czerwonak, 4 listopad 2016 r.

Szanowni Państwo,

 Z ogromną przyjemnością zapraszamy Nauczycieli i Uczniów na absolutnie niecodzienne warsztaty pt.
„Ocean Sztuki”, na których zostaną udostępnione  dwa nietypowe instrumenty: Fonomapa i Ukryty 
Instrument!

Fonomapa, to jedyna na świecie interaktywna, dźwiękowa mapa miasta, stworzona z myślą o 
dzieciach. Ma ona formę instalacji multimedialnej, w której generowana w czasie rzeczywistym mapa 
miasta staje się zaawansowanym instrumentem muzycznym. Użytkownicy mogą odkrywać olbrzymią 
ilość dźwięków ukrytych w miejskiej przestrzeni i tworzyć z nich kompozycje. Dźwięki można 
przekształcać na wiele sposobów.  Narzędzie daje niewyczerpaną ilość możliwości filtrownia, 
nakładania na siebie i łączenia w sekwencje rozmaitych odgłosów, pozwala także uczyć się aktywnego 
słuchania – rozpoznawania dźwięków ze względu na ich źródło. Dźwięki można wyszukiwać i 
przypisywać do poszczególnych kategorii. Podstawą instalacji jest 55-calowy stół dotykowy, 
pozwalający na interakcję kilku osobom w tym samym czasie. Mogą one wspólnie wymieniać się 
dźwiękami, poddawać je obróbce i miksować ze sobą.
Autorami tego muzycznego pomysłu są Szymon Kaliski i Szymon Lichota.

Ukryty Instrument to z kolei rzeźba ze specjalną Księgą Dźwięków, ułatwiająca odkrywanie zawartości
dźwiękowej i muzycznej instrumentu. Dzięki temu dzieci  przy pomocy animatorów, mogą nie tylko 
poznać jego możliwości, ale także opanować trudną sztukę komponowania własnych utworów 
poprzez dyrygowanie zespołem wykonawczym, złożonym z koleżanek i kolegów.
Rzeźba nawiązuje kształtem do fortepianu, ale jej intrygująca forma kojarzy się z falami oceanu. 
Dotykając poszczególnych elementów, wyzwalamy dźwięki. Pod powierzchnią rzeźby kryją się 
dziesiątki brzmień, których badanie owocuje czystą zabawą, zmierzającą do tworzenia kompozycji 
własnych.
Autorami pomysłu są: Sebastian Grabowski, Viktoriya Grabowska i Jarek Kordaczuk.
 
Ogólne informacje :

 Zajęcia są bezpłatne i kierowane do wszystkich grup szkolnych 
 Termin warsztatów 5.12-8.12
 Czas trwania 1h 
 Godziny warsztatów dla grup szkolnych 

9.30-10.30
10.45-11.45
12.00-13.00

 każdy uczestnik powinien mieć swój komputer osobisty (Google Chrom), ew. jeden na dwie 
osoby (nie dotyczy klas I-III) i słuchawki.

  Na warsztatach  pracujemy w dwóch grupach.
 Dodatkową atrakcją dla chętnych  jest  możliwość wzięcia udziału w konkursie, pt. „Gram 

sam” polegającym na skomponowanie własnego utworu w domu (korzystając z 
przedstawionych programów) i dostarczenia go do 2.stycznia 2017 na płytach CD. Regulamin 
i karta zgłoszeniowa będzie  do pobrania na www.gok-sokol.pl  Nagrody w postaci 
niespodzianki zostały ufundowane przez TBS Czerwonak

Zapisy :
 iza@gok-sokol.pl lub pod numerem tel.: 511 134 716
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