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 POZNAŃSKIE SENIORITKI
Bardzo energetyczny 12-osobowy zespół wokalny robiący świetny show na scenie szturmem
podbija serca zarówno publiczności jak i jurorów konkursów chóralnych w całej Polsce jak i za
granicą.
* Senioritki w programie „Piosenki z kuferka” śpiewają znane i lubiane przeboje z różnych
stron świata – piosenki czeskie (H.Vondrackova), rosyjskie (A.German), hiszpańskie ,
amerykańskie itd.
* „Senioritki w stylu retro” z gościnnym udziałem Tomka Grdenia przeniesie Państwa w świat
pełen flirtu, sexapilu, radości i czaru lat 20-tych. Ciekawe aranżacje napisane przez
dyrygentkę specjalnie dla Zespołu, kolorowe stroje i gadżety oraz dowcipna konferansjerka
zapewnią
świetną
atmosferę
dla
zaproszonej
przez
Państwa
publiczności.
https://www.facebook.com/senioritki/videos/?ref=page_internal
• Audycja dla dzieci klas 0-4 „Chórrra śpiewamy!” wspierana w poprzednich latach przez
Wydział Kultury Miasta Poznania. Celem audycji jest popularyzacja śpiewu chóralnego oraz
rozbudzenie pasji muzycznej poprzez spotkanie z żywym chórem. Prowadząca audycję pani
dyrygent w dowcipny i ciekawy sposób wprowadza dzieci w magiczny świat muzyki chóralnej,
zdradza sekrety pracy z chórem, który prezentuje muzykę świata – pieśni afrykańskie,
hiszpańskie, rosyjskie, żydowskie, amerykańskie jak i polskie. Audycja to swoista muzyczna
podróż w czasie i przestrzeni. Podczas audycji dzieci uczą się podstawowych pojęć związanych z
chórem i muzyką chóralną ale również wspólnie muzykują – śpiewają, wyklaskują rytmy, reagują
odpowiednimi znakami na zmiany, które słyszą w muzyce.

 EWA & TOMEK
Duet Retro Ewa i Tomek, który przeniesie Państwa w niepowtarzalną atmosferę czarownych
lat 20-tych i 30-tych. Dzięki instrumentarium tak charakterystycznym dla tamtych czasów
takich jak banjola mandolina czy ukulele, fortepian i kontrabas dawne szlagiery zabrzmią
pełniej w rytmach tanga, foxtrota czy czy slow-foxa. Stroje z epoki jak i ogromne poczucie
humoru Tomka, który zaprasza gości do wspólnej zabawy zapewnią wspaniałe wrażenia jakby
wprost wyjęte z CAFE BODO.

 warsztaty bębniarskie
Wspólna gra na bębnach to ciekawy i niebanalny pomysł na integrację i wyśmienitą zabawę
uczestników pełną kolorytu i egzotyki. Poprzez gry i zabawy będziemy uczyć się techniki gry
na bębnach oraz konkretnych rytmów zachodnio-afrykańskich. Gra na bębnach wyzwala w
ludziach niesamowity pierwotny instynkt chęci współdziałania w grupie i daje niesamowity
zastrzyk energetyczny sprawiając, że wszystkie problemy dnia codziennego zostają gdzie
daleko z tyłu. Znakomita propozycja na spotkania integracyjne.

 warsztaty „bumbumrurkowe”
Kolorowe plastikowe rurki mogą być również instrumentami. Poprzez zabawę – korzystając z
nowych technologii tworzymy melodie wygrywając je na BumBum rurkach
https://www.youtube.com/watch?v=1g9rO7ic27o Wspaniała zabawa dla wszystkich – od
juniora do seniora

 warsztaty mydlarskie
Sztuka rękodzieła i własnoręcznie robionych prezentów powraca w wielkim stylu, dlatego
niebanalną propozycją są warsztaty mydlarskie. Każdy uczestnik sam, od A do Z, tworzy
kolorowe, pięknie pachnące mydełka. Uczestnicy dostają wiedzę jak zrobić mydełko
glicerynowe plus biorą je do domu własnoręcznie zrobione, zapakowane na prezent. Mydełka
są różnorodne (różne formy) kolorowe i pięknie pachną.

 Mydlarnia u Ewki (prezenty dla uczestników zajęć)
Kolorowe i pachnące, pięknie wykonane mydełka 3d hand-made na każdą okazję. W ofercie
około 200 wzorów w tym znaki zodiaku, „alkohole”, książki, samochody, krawaty, pień drzewa i
wiele, wiele więcej
https://www.youtube.com/watch?v=NxG9NXZVuWc

https://www.facebook.com/Mydlarnia-u-Ewki-105064068200805/photos/?ref=page_internal

ZAPRASZAMY! :)

