Şcoală de vară de muzică , din 18 iunie
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Scoala de Muzica Boem Club va demara incepand cu 18 Iunie proiectul Scolii de Vara 2018,
program prin intermediul caruia
copii, tineri si adulti
de toate varstele isi pot petrece
timpul liber din perioada verii
intr-un mod cat mai relaxant si placut, invatand sa cante la instrumentul preferat sau cu vocea.
Pe langa cursurile de instrument si canto, toti cei care se inscriu la lectiile de muzica din cadrul
Scolii de Vara Boem Club 2018
vor beneficia de oportunitatea de a participa saptamanal la
workshop-uri de teoria muzicii
sau la
o ora gratuita de cor
, in cazul
copiilor
cu varste intre
6 si 14 ani
. De asemenea,
Scoala de Vara
se va finaliza printr-un
spectacol concert al absolventilor
acestui program , eveniment organizat la Centrul National de Arta Tinerimea Romana, loc in
care toti cei care vor urma cursurile de muzica pe perioada verii, vor avea ocazia sa faca public
dovada studiului lor in fata prietenilor, familiilor si cunostintelor care se vor afla in public.

La sfarsitul lunii iulie vor avea loc auditii de clasa pentru toti cei care vor urma cursurile de
muzica din cadrul Scolii de Vara in
perioad
a 18 Iunie- 31 Iulie
.

Pentru copiii cu varste cuprinse intre 6 si 17 ani, Scoala de Muzica Boem Club a organizat un
proiect special pe perioada verii,
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Tabara de Muzica Boem
Club (a IV-a Editie)
, care se va desfasura pe parcursul a doua saptamani, consecutiv, in perioada
1-13 Iulie, la Bran, in judetul Brasov.

In cadrul Taberei de Muzica Boem Club vor participa atat copii din cadrul scolii, cat si din
afara
, din toare orasele
tarii, care vor putea lua parte la
ateliere de muzica pe grupe de varsta (pian, chitara, tobe, vioara si canto),
se vor distra cu
concursuri, jocuri, intreceri
pe teme muzicale si vor vizita locuri frumoase din imprejurimi.
Pentru a participa in Tabara de Muzica Boem Club nue ste necesar sa fi facut anterior
muzica, intrucat este o tabara introductiva in muzica.
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