
Summer Music Academy Malkocin 2012
Prof. Adam Kostecki (skrzypce) - Christoph Seybold (skrzypce)

WARUNKI KURSU

"Summer Music Academy  Malkocin 2011" odbedzie sie w dniach od 20. sierpnia do 30. sierpnia

Dzien dojazdowy – 20. sierpnia   Dzien wyjazdowy – 30. sierpnia   

Termin nadsyłania zgłoszeń – 1. lipca

Kurs obejmuje dwa warianty uczestnictwa.

Kurs podstawowy     - 5 lekcji (á 45 min) + calodzienne wyzywienie, pokoje 3 osobowe.

Kurs intensywny     - 5 lekcji (á 45 min) + 2 lekcje dodatkowe (á 60 min). Istnieje mozliwosc odbycia lekcji 
dodatkowych u innego pedagoga na kursie. Calodzienne wyzywienie + pokoje 2-osobowe.

Ilosc uczestnikow jest ograniczona i dlatego rekomenduje sie wczesne zameldowanie na kurs. Najlepsze 
osiagniecia beda prezentowane na koncertach wewnetrznych i publicznych. Repertuar przygotowany na kurs 
jest dowolny (na poziomie koncertowym) - koncerty Mozarta, koncerty romantyczne, sonaty Bacha, utwory 
wirtuozowskie etc. W zwiazku z planem tworzenia na kursie zespolow kameralnych dobrze widziane jest 
przygotowanie sonat skrzypcowych. Oplata zgloszeniowa nie jest zwracana w wypadku rezygnacji z kursu. 
Zgloszenie na kurs nabiera waznosci po wplynieciu na konto oplaty zgloszeniowej (prosze dolaczyc do 
formularza kopie przekazu bankowego). Nuty akompaniamentu musza byc przywiezione przez uczestnikow. 
Zaleca sie tez przywiezienie pulpitow. Dla najlepszych uczestnikow planuje sie pomoc finansowa (czesciowe 
lub calkowite zwolnienie z oplat za kurs). Zaleca sie posiadanie przez uczestnikow ubezpieczenia od kradziezy 
(dotyczy to szczegolnie instrumentow), choroby oraz wypadkow. Kierownictwo kursu nie ponosi 
odpowiedzialnosci za wypadki, kradzieze (np. Instrumentow) jak rowniez nie ponosi kosztow leczenia 
lekarskiego powstalych w wyniku choroby czy tez wypadku.

Zapytania:    a.kostecki@gmx.de

KURS PODSTAWOWY  (calkowita oplata)                                                                                                  1300,- PLN  

Oplata zgloszeniowa + formularz (do 1.lipca 2011) 300,- PLN 
bez prawa do zwrotu w razie rezygnacji

Oplata za kurs 1000,- PLN

Oplata kursowa bedzie pobierana na miejscu po zaczeciu kursu.
Koszty zakwaterowania ( pokoj 3-osobowy) i za posilki (calodzienne utrzymanie), sa już wliczone w oplacie za kurs.

KURS INTENSYWNY   (calkowita oplata)                                                                                   1600,- PLN  

Oplata zgloszeniowa + formularz (do 1.lipca  2010) 300,- PLN 
bez prawa do zwrotu w razie rezygnacji 
Oplata za kurs 1300,- PLN

Oplata kursowa bedzie pobierana na miejscu po zaczeciu kursu.
Koszty zakwaterowania ( pokoj 2-osobowy) i za posilki (calodzienne utrzymanie), sa już wliczone w oplacie za kurs.

CELE KURSU:

a/ praca nad udoskonaleniem repertuaru koncertowego i kameralnego
b/ przygotowanie do egzaminow wstepnych na wyzsze uczelnie muzyczne
c/ przygotowanie do przesluchan do orkiestr, ze szczegolnym uwzglednieniem
specyfiki orkiestr niemieckich (orkiestrowki)
d/ poprawa aparatu wykonawczego
e/ tworzenie zespolow kameralnych i wspolne muzykowanie
f/ poglebianie ducha integracji europejskiej

JEZYKI WYKLADOWE:

Prof. Adam Kostecki: polski, niemiecki, rosyjski, angielski. 

Christoph Seybold : niemiecki, angielski

http://www.adamkostecki.de/informacjap.html
mailto:a.kostecki@gmx.de


ZAKWATEROWANIE / UTRZYMANIE:

Uczestnicy beda umieszczeni w hotelu zamkowym (pokoje 2 i 3-osobowe).
Posilki beda jedzone w hotelu.

DOJAZD:

Do Stargardu Szczecinskiego pociagiem, dalej autobusem do Malkocin. Koszt taxi ze Stargardu ok . 30 PLN.

INFORMACJA:

Prof. Adam Kostecki
Frida Str. 24
D-30161 Hannover
Tel (49)511 123 30 67 albo kom. 0163 162 98 22

  


