Fundacja Dzieci Suzuki
miejsce: Dwór w Tomaszowicach

www.szkolasuzuki.krakow.pl

tel. 504 173 887
501 638 750

Zapraszamy

Wszystkich Państwa do wzięcia udziału w 6. Krakowskich Dniach Suzuki,
które odbędą się w podkrakowskim Dworze w Tomaszowicach.
Już po raz szósty gościć będziemy ogólnopolską grupę młodych skrzypków, którzy wraz z
nauczycielami z Polski i zagranicy będą cieszyć się wspólnym graniem i przeżyją wiele radosnych i niezapomnianych muzycznych chwil. Podczas szóstej edycji warsztatów dzieci i młodzież będą pracować z takimi pedagogami i artystami jak: Koen Rens, prof. Łukasz Błaszczyk,
Anna Podhajska, Małgorzata Malke, Daria Butskaya.
Oprócz wspólnego grania przygotowaliśmy dla dzieci inne atrakcje, a dla rodziców i opiekunów
wykłady i szkolenia. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na muzyczną przygodę do
klimatycznego starego, odkrakowskiego dworu i folwarku.
Szanowni Państwo! W związku z sytuacją pandemii COVID-19 przeprowadzenie warsztatów
uzależnione jest od stanu obostrzeń, jaki będzie obowiązywał w dniach 6-9 stycznia 2022.
Jeśli będziemy zmuszeni odwołać wydarzenie, otrzymacie Państwo zwrot pełnej wpłaconej
kwoty za uczestnictwo w warsztatach.
6.Krakowskie Dni Suzuki będą trwać cztery dni, od czwartku do niedzieli.
Zapraszamy już 6.01. 2022r - czwartek w godzinach popołudniowych na rejestrację,
wspólne granie oraz lekcje indywidualne.
Wszystkie zajęcia warsztatowe i koncerty odbywać się będą w Dworze w Tomaszowicach,
ul. Krakowska 68.

***Wszystkie podane godziny są orientacyjne, mogą nieznacznie ulec zmianie.
Czwartek: 06.01.2022r.
16:00 - rejestracja
17:30 - rozgrzewka (wspólne granie), lekcje indywidualne
Piątek: 07.01.2022r
9:30 - 13:00 - zajęcia warsztatowe
15:30 - 18:30 - zajęcia warsztatowe
Sobota: 08.01.2022r.
9:30- 13:00 - zajęcia warsztatowe
15:30 - 17:30 - zajęcia warsztatowe
18:00 - koncert folk " Skrzypce polskie”
Niedziela 09.01.2022r.
10:00- próba
11:30 - KONCERT FINAŁOWY 6. Krakowskich Dni Suzuki
14:00 - Master Classes - prof. Ł.Błaszczyk
Oprócz tradycyjnych zajęć grupowych, dzieci będą miały możliwość trenować w podgrupach
-kameralnie. Przewidujemy również indywidualne lekcje z nauczycielami dla dzieci od
IV książki wzwyż oraz master class z prof. Łukaszem Błaszczykiem dla dzieci spoza książek
Suzuki. Będą warsztaty z muzyki ludowej: „Skrzypce polskie”, koncerty, aktywności pozamuzyczne dla najmłodszych oraz szkolenia dla rodziców.
Nie zabraknie również czasu na indywidualne wizyty w starym Krakowie.

Koszt uczestnictwa w warsztatach to 290 zł za dziecko.
Koszt jednej lekcji indywidualnej (20 min) dla dzieci od IV książki wzwyż to 50 zł.
Koszt jednej lekcji indywidualnej (30 min) dla dzieci od IV książki wzwyż to 75 zł.
Koszt jednej master class (45 min) dla dzieci i młodzieży, które grają 5 utwór z VIII książki
Suzuki oraz wzwyż to 120 zł.
Ilość miejsc lekcji indywidualnych i master class jest ograniczona. Chętni będą zapisywani w
kolejności wysłanych zgłoszeń. Z lekcji indywidualnych mogą skorzystać tylko osoby
uczestniczące w 6. Krakowskich Dniach Suzuki.
Zajęcia Master Class planowane są na niedzielę po Koncercie Finałowym
- zachęcamy wszystkich uczestników do obserwacji.
6. Krakowskie Dni Suzuki organizujemy w trudnym czasie pandemii, dlatego bezwzględni
obowiązują wszystkie zasady i obostrzenia sanitarne (noszenie maseczek, dezynfekcja i higiena, zachowanie dystansu społecznego).
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w warsztatach o przestrzeganie
zasad.
Informację szczegółową o obostrzeniach przekażemy Państwu w formie pisemnej, w terminie
bliższym realizacji wydarzenia.

Koszt uczestnictwa :

Oprócz przepięknej scenerii starych spichlerzy i folwarku, Dwór w Tomaszowicach
oferuje usługi hotelowe: https://www.dwor.pl/
Hotel dysponuje ok. 40 miejscami noclegowymi + dostawki.
Rezerwacji
pobytu i/lub
wyżywienia
dokonywać
przez bezpośredni kontakt z hotelem,
Koszt
uczestnictwa
w warsztatach
to należy
290formularza
zł za
dziecko.
po wcześniejszym
wypełnieniu
i przesłaniu
poniżej oraz opłaceniu udziału w warsztatach
iKoszt
otrzymaniu
z danymi(20
kontaktowymi
hotelu.
jednej potwierdzenia
lekcji indywidualnej
min) dla dzieci
od IV książki wzwyż to 50 zł.
Zakwaterowanie:
Koszt
jednej lekcji indywidualnej (30 min) dla dzieci od IV książki wzwyż to 75 zł.
Osoba dorosła (łóżko + śniadanie) – koszt 130 pln / doba
Koszt
class
(45 min)(bez
dlaśniadania)
dzieci i młodzieży,
Dzieckojednej
do lat master
6 na łóżku
z rodzicami
bez opłat które grają 5 utwór z VIII książki
Dziecko pow. 6 lat – łóżko + śniadanie – koszt 90 pln/doba

Suzuki oraz wzwyż to 120 zł.

Wyżywienie:
Śniadanie w cenie pokoju.
Obiad
serwowany
–indywidualnych
(zupa, danie główne,
deser,class
woda,
sok)
- koszt 40 pln
/ os. dorosła,
dziecko
Ilość
miejsc
lekcji
i master
jest
ograniczona.
Chętni
będą zapisywani
w
powyżej
12 roku
życia.
Dziecko
–powyżej
6 roku życia
– kosztZ 30
pln indywidualnych mogą skorzystać tylko osoby
kolejności
wysłanych
zgłoszeń.
lekcji
Kolacja serwowana – (zimny zestaw + ciepła zupa w kociołku) – koszt 25 pln / os. dorosła, dziecko
powyżej 12 rokuwżycia.
uczestniczące
6. Krakowskich Dniach Suzuki.
Kolacja serwowana – (zimny zestaw + ciepła zupa ) - koszt 20 pln / dziecko powyżej 6 roku życia.
Dzieci do 6 roku życia mogą korzystać z dań rodziców + zupa z kociołka dodatkowa (w miarę
dostępności) - bez opłat.
Zajęcia
Master Class
planowane
są naposiłku
niedzielę
po Koncercie
Istnieje możliwość
wykupienia
pełnego
dla dziecka
do lat 6Finałowym
w cenach powyższych.
Diety, ograniczenia żywieniowe prosimy zgłaszać bezpośrednio do Dworu Tomaszowice podczas
-procesu
zachęcamy
wszystkich
uczestników
do obserwacji.
rezerwacji
bezpośrednio
po przesłaniu
formularza, nie później niż do 7 grudnia 2021.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

6. Krakowskie Dni Suzuki organizujemy w trudnym czasie pandemii, dlatego bezwzględni
Osoby, które wybiorą nocleg poza Dworem w Tomaszowicach, mogą skorzystać z obiadu na miejscu.

obowiązują wszystkie zasady i obostrzenia sanitarne (noszenie maseczek, dezynfekcja i higieRezerwację miejsc noclegowych i/lub wyżywienia należy potwierdzać, kontaktując się
bezpośrednio
z obiektem,
wypełnieniu i przesłaniu formularza warsztatowego:
na,
zachowanie
dystansupospołecznego).
https://form.jotform.com/213044827870356

Opłaty
za nocleg
i wyżywienie
zaliczka które
30% wartości,
płatność 100%
wartości do o30.12.2021
Uprzejmie
prosimy
wszystkie: osoby,
chcą uczestniczyć
w warsztatach
przestrzeganie
opłacane bezpośrednio na konto Hotelu Dworu w Tomaszowicach.

zasad.

Inne miejsca noclegowe:
Hotel Margerita - www.margerita.pl
Hotel Jurajski - www.hoteljurajski.com.pl
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Dojazd do obiektu Dwór w Tomaszowicach jest możliwy tylko samochodem.

