
XX WAKACYJNY  

KURS BIG-BANDÓW  

NYSA 2019 (Jubileuszowy) 

1-6 lipca 2019  

Dyrekcja Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  

im. Witolda Lutosławskiego w Nysie,  

przy współpracy Centrum Edukacji Artystycznej, 

Urzędu Miejskiego w Nysie, 

Rady Rodziców 

i Stowarzyszenia PRO SCHOLA MUSICA 

przy PSM I i II stopnia w Nysie 

organizuje 

XX WAKACYJNY KURS BIG-BANDÓW  

dla studentów i uczniów szkół muzycznych  

       klas saksofonu, trąbki, puzonu i instrumentów sekcji rytmicznej  

(fortepian, kontrabas, gitara basowa, perkusja). 

  

Kurs odbędzie się w dniach   

1-6 lipca 2019 

w budynku Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie  

ul. Wałowa 7 

Inauguracja 1 lipca o godz. 9.30  

  

Tematyka kursu:  

-zajęcia big - bandowe 

- rytmika i harmonia w muzyce jazzowej 

- podstawy improwizacji 

  

Zajęcia będą prowadzone w następujących formach: 

  

- zajęcia z big-bandami 

- konsultacje indywidualne 

- jam sessions uczestników 

- koncert finałowy 

     Utworzone zostaną dwa big – bandy, dla zaawansowanych                   
i początkujących (w zależności od zgłoszeń). Przewidziana jest obsada 

pojedyncza w zespołach. Saksofoniści – proszeni są o podanie rodzaju 
instrumentu. Zapotrzebowanie do 2 big bandów; 4 alty, 4 tenory,              

2 barytony. (tenor i baryton na czas zajęć mogę pożyczyć).  



UWAGA  

Termin nadsyłania zgłoszeń  

upływa z dniem 20 czerwca 2019 

wpłaty należy dokonać  po potwierdzeniu zakwalifikowania      

przez organizatora. 

 

Uczestnicy Kursu zobowiązani są do zabrania ze sobą instrumentu  

(zajęcia będą miały charakter czynny) 

oraz dowodu tożsamości lub paszportu.  

Organizatorzy zapewniają noclegi w Domu Studenta nr 2 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Nysie przy ul. Kościuszki 2 

i pełne wyżywienie 

Restauracja „Bieszczadzka” ul. Kościuszki.   

(zakwaterowanie od 30 czerwca,  

wyżywienie od 1 lipca, śniadanie) 

  

Całkowity koszt pobytu uczestnika 

 wynosi 680 zł. 

 Osoby niekorzystające z noclegów i wyżywienia płacą 200 zł. 

   

Lista osób przyjętych na kurs pojawi się na stronie internetowej  

www.psm.nysa.com.pl  

(Kurs Big-Bandów)  

Osobom rezygnującym po 20 czerwca wpisowe nie zostanie zwrócone. 

 

        UWAGA – ZMIANA KONTA 

 
Wpłaty należy dokonywać na konto: 

Stowarzyszenie „PRO SCHOLA MUSICA” 

48-300 Nysa, Rynek Solny 2 

BS w Otmuchowie Oddział w Nysie 

Nr konta: 82 8872 1026 0030 3627 2000 0010 

 

Dodatkowych informacji udziela  

Kierownik organizacyjny kursu - mgr Henryk Wezner 

tel. kom. +48 516122477, e - mail henrykwezner@gmail.com 

i sekretariat szkoły 77 4332014, 77 4331997 (faks) 


