Opieka merytoryczna:
Międzywydziałowy Zakład
Kształcenia Słuchu

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SOLFEŻOWA
Integracja wiedzy z praktyką muzyczną
na zajęciach kształcenia słuchu
Sobota, 25 października 2014 r.
Aula Nova Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87

PROGRAM
 godz. 10.30-11.00
Rejestracja Uczestników konferencji, Aula Nova (hol)
 godz. 11.00
Uroczyste otwarcie konferencji – prorektor prof. AM Janusz Stalmierski


11.15-12.45

Prowadzenie: prof. Danuta Dobrowolska - Marucha

prof. AM dr hab. Alicja Kozłowska – Lewna (AM Gdańsk)
Między amuzją a słuchem absolutnym – współczesny stan wiedzy o kształceniu słuchu
muzycznego
as. Bogna Barańska (AM Poznań)
Zdolności słuchowe i osiągnięcia muzyczne a wybrane właściwości psychiczne w koncepcji
potencjału rozwojowego Kazimierza Dąbrowskiego
mgr Sławomir Kozłowski (PSM I i II st. Zielona Góra)
Historyczne inspiracje w nauczaniu kształcenia słuchu i harmonii - prezentacja wybranych
materiałów metodycznych ze zbiorów biblioteki Uniwersytetu Muzycznego w Toronto
Przerwa


13.15-14.30

Prowadzenie: prof. AM dr hab. Alicja Kozłowska - Lewna

prof. Danuta Dobrowolska – Marucha (UMFC Warszawa)
Romantyczna literatura pieśniowa jako materiał ćwiczeń na zajęciach kształcenia słuchu
as. Katarzyna Taborowska (AM Poznań)
Między falą akustyczną a wyobraźnią, czyli co w dźwięku słychać / pokaz praktyczny z udziałem
studentów
Przerwa


15.30-16.30

Prowadzenie: st. wykł. Maria Ćwiklińska

dr Anna Kędzierska (AM Poznań)
Czytanie nut głosem a współczesna praktyka kompozytorska
dr Michał Moc (AM Wrocław)
Czy praktyczne kształcenie słuchu przez Internet jest możliwe? Szanse, zagrożenia i
perspektywy po trzech latach realizacji kursów e-learningowych
Dyskusja i zamknięcie obrad konferencji

Informacje
Organizatorzy uprzejmie powiadamiają, że koszt uczestnictwa w konferencji
wynosi 30 zł. Wpłaty należy dokonać do dnia 12.10.2014 r. na konto Akademii
Muzycznej w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87.
Numer konta: BZ WBK SA 66 1090 1362 0000 0000 3601 7907, Pl. Wolności
15, VI Oddział w Poznaniu, z dopiskiem: Konferencja solfeżowa oraz z podaniem
pełnego imienia i nazwiska uczestnika w tytule przelewu.
Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia po jej uiszczeniu do
udziału w konferencji.
W przypadku zamówienia przez uczestnika konferencji faktury, uprzejmie
prosimy o przesłanie do 12.10.2014 r. na adres: bwlodarczak@amuz.edu.pl
następujących danych:
- nazwisko i adres – dla faktur wystawianych na osoby fizyczne;
- nazwa, adres i NIP instytucji – dla faktur wystawianych na instytucje.
Uwaga: Warunkiem wystawienia faktury na instytucję delegującą jest wpłata
środków na konferencję przez tę instytucję.
W razie wątpliwości dodatkowe informacje na temat faktur uzyskać można w
Kasie Uczelni: nr tel. 61 8568 920 u p. Barbary Włodarczak.
Nauczyciele biorący udział w konferencji otrzymają stosowne zaświadczenia
wystawione przez Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Dodatkowe informacje:
Anna Kędzierska, Akademia Muzyczna w Poznaniu, tel. 511 267 234

Serdecznie zapraszamy!

