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Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi zaprasza na koncert !!!!

  

ZAPROSZENIE na KONCERT ZESPOŁU  "Małe Instrumenty"

  

  

  

21 maja 2011, godz. 10.00, Teatr Nowy w Łodzi, ul. Więckowskiego 15

  

  

  

Koncert towarzyszy 32. Ogólnopolskiemu Przeglądowi Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
DZIATWA 2011 

  

Wstęp bezpłatny.
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Szanowni Państwo!!!! 

  

W dniach od 18 do 21 maja, w Łodzi odbędzie się 32. edycja Ogólnopolskiego Przeglądu
Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa".

  

  

Przegląd uważany jest za jeden z najważniejszych w Polsce. Od kilku lat odbywa się pod
patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  

  

"Dziatwie" towarzyszą także warsztaty artystyczne dla dzieci i instruktorów, seminaria,
dyskusje, rozmowy na temat prezentowanych przedstawień. Co roku naczelną ideą przeglądu
jest inny element tworzący przedstawienie. W 2011 roku będzie to muzyka, a inspiracją zespół
"Małe Instrumenty" z Wrocławia, który od 2005 roku sam poszukuje różnorodnych źródeł
dźwięków z wykorzystaniem miniaturek prawdziwych instrumentów, zabawek, nietypowych
wynalazków muzycznych własnej konstrukcji!!!!

  

  

Grupę powołał do życia Paweł Romańczuk w 2007 roku, przyjmując jako ideę muzykowanie na
instrumentach niewielkim rozmiarem, najczęściej mechanicznych, generujących rzeczywiste
dźwięki. Do dziś zespół nagrał płytę z muzyką filmową, audiobook, liczne kompozycje do
filmów, zrealizował spektakl dźwiękowy "Elektrownia dźwięku".
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Ostatnim wydawnictwem jest płyta "Małe instrumenty grają Chopina". Grupa wspiera szeroko
rozumianą kultura muzyki i instrumentu. W 2010 roku Małe Instrumenty wzięły udział w
kampanii społecznej "Muzyka Rozwija" przygotowanej przez Ministerstwo Kultury

  

  

i Dziedzictwa Narodowego.

  

  

  

  

21 maja 2011, na zakończenie "Dziatwy", "Małe Instrumenty" zagrają koncert, na który
serdecznie zapraszamy.

  

  

Wstęp bezpłatny.
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