
P ř í m ě s t s k ý    h u d e b n í    t á b o r  !

Rádi bychom Vám oznámili (dětem, rodičům i prarodičům) jednu dobrou zprávu. 

Po zkoušce minulý rok se letos uskuteční v plné síle příměstský hudební tábor
ve Mšeně a okolí, a to tak, jak bylo původně naplánováno. 

Hudební tábor se koná předposlední týden prázdnin.

Přesně řečeno  je to od  17. srpna do  21. srpna  2020.

Není určen asi pro úplné začátečníky, ale neradi bychom někoho odrazovali.

Budeme mít k dispozici jen nějaké pulty, dvě flétny, klávesy a bicí, jinak se předpokládá, že si děti 
přivezou své vlastní nástroje.

Program bude převážně hudební a k tomu něco málo zajímavostí, odpočinků, her a procházek.
Předpokládáme sestavení dvou, nebo jednoho tělesa pro nějž najdeme vhodný repertoár. 
Máme již něco předpřipravené, ale bude hodně záležet na počtu a skladbě přihlášených nástrojů.

Účastnit se mohou nejen žáci základních uměleckých škol, ale kdokoliv, kdo něco v hudbě umí a 
chce se naučit víc, hlavně v kolektivní souborové hře. Podstatná není ani nějaká místní příslušnost 
dětí. Jen chuť si zahrát i o prázdninách a rozehrát se před novým školním rokem.

Tábor se koná tedy jen v pracovní dny od 8 do 17 hodin, a pak dle domluvy a potřeb. 
Když se vše vydaří, možná bychom v sobotu udělali malý koncertíček; třeba pro rodiče.

(Základní charakter tábora je příměstský, tedy bez pobytu dětí přes noc, ale individuálně lze u 
starších dětí zajistit i prosté ubytování, kdyby chtěly přijet a byly z větší dálky.)

Cena ještě není definitivní, ale díky jisté podpoře se bude pohybovat se stravou a nějakým výletem, 
notami a vším co je třeba - jistě do tisíce korun.

Zřídili jsme i zvláštní mejlovou schránku (Příměstské Tábory Muzikantů) tedy :  p-t-m@post.cz  ,   a 
kdo potřebuje, může i zavolat na +420 608 260 420.  Potřebné věci domluvíme individuálně.

Za organizátory se těší na shledání s dětmi v létě
a pěkné prázdniny ve zdraví přeje:

Michal V. Hanzelín

mailto:p-t-m@post.cz

