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SEN IORZY  W AKCJ I !

 

 Szanowni Państwo,

 

niniejsza publ ikacja podsumowuje wspaniały projekt "Seniorzy w akcj i " ,

łączący około stu Śpiewaków. W ramach real izacj i  projektu Chóry „Con

Grazia” z Czastar ,  UTW z Wieruszowa oraz „Melodia” z Wielunia razem

intensywnie pracowały wraz z dyrygentem projektowym Sebastianem Sikorą

oraz dyrygentami Mariuszem Muskałą oraz Janem Sarowskim nad emisją

głosu, aspektami technicznymi wokalu oraz repertuarem. Efektem końcowym

działań projektowych były piękne koncerty w dniach 19, 22 oraz 23 czerwca,

które odbyły s ię w Wieruszowie, Czastarach i Wieluniu. Chóry wykonały

wspólnie cztery utwory, a oprócz tego każdy z nich zaprezentował swój

program. Nad całością czuwali Animatorzy projektu – Sebastian Sikora oraz

Teresa Pieprzyk. Z powodzeniem zarażają swoją muzyczną pasją lokalny

świat .

 





Wspólne Próby Chórów









Występ  w Gminnym

Ośrodku Kultury 

w Czastarach

19.06.2019





Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju. Uspokaja tumult
i wzburzenie myśli, uśmierza gniew. Przygotowuje ludzi do miłości, łączy
odstępców, godzi wrogów.

ŚWIĘTY BAZYLI WIELKI



Ucha nadstawiam, słucham jak gra muzyka we mnie - w muzyce ja. Jeśli jest
coś, co nie jest wykonalne, trzeba znaleźć kogoś, kto o tym nie wie i to zrobi.

OWIDIUSZ



Występ w  Parku im. Żwirki i Wigury w Wieluniu

22.06.2019





Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna każdej kultury. Ze
swej natury może sprawić, że zabrzmią wewnętrzne harmonie. Podnosi
intensywne i głębokie emocje, a swoim czarem wywiera głęboki wpływ.

ŚW. JAN PAWEŁ II
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Występ  w  Wie ru szowsk im  Domu Ku l tu ry  

23 .06 . 20 19









M u z y k a  j e s t
n i e w i d z i a l n y m
t a ń c e m ,  
a  t a n i e c
n i e s ł y s z a l n ą
m u z y k ą .

JEAN PAUL









REALIZATORZY PROJEKTU

Nasza organizacja pozarządowa, Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury

„Kulturalny Koneser”, powstała by upowszechniać i ożywiać kulturę muzyczną,

wspierać wszelkie inicjatywy społeczne, których celem jest aktywizacja kulturalna

oraz intelektualna ludzi ze wszystkich grup wiekowych – bez względu na poglądy,

zainteresowania i pochodzenie. 

 

Poprzez nasze działania pragniemy umożliwiać społeczności szeroko pojęty rozwój,

budować zaangażowanie w życie społeczne, odkrywać talenty – przez to

wzmacniać poczucie własnej wartości i tworzyć długoletnie relacje międzyludzkie

oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

Naszą dumą jest powołanie do życia międzypokoleniowego Chóru Cantiamo Tutto,

w którym każdy ma szansę na spełnianie marzeń o śpiewaniu i muzykowaniu.

Oprócz tego wspieramy działalność Chóru Con Grazia z Czastar oraz Chóru

Symfonia Śpiewaków utworzonego z myślą o umuzykalnionych mieszkańcach

Wrocławia powyżej pięćdziesiątego roku życia.  Wychodzimy z założenia, że

wspólne śpiewanie to możliwość odkrywania w sobie i w innych towarzyszach

wszystkiego co jest najpozytywniejsze. Śpiew w chóralnym wydaniu nadaje życiu

blasku i zachwyca, buduje wspólnotę –   a samych uczestników motywuje do

nieustannej pracy nad sobą.

POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW KULTURY

 "KULTURALNY KONESER"
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Projekt „Śpiewać każdy może” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Kultury
„Kulturalny Koneser” dofinansowany jest w ramach programu „Seniorzy w Akcji” przez
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.
Partnerami w projekcie są Wieluński Dom Kultury, Wieruszowski Dom Kultury oraz Gminny
Ośrodek Kultury w Czastarach.



Z zawodu księgowa z ponad 40-
stoletnim stażem pracy, emerytka zaś
od 5 lat, działaczem społecznym od 18
lat. Obecnie „sołtysuje” wsi Józefów już
od 11 lat! Aktywna członkini klubu
seniora, członkini akcji katolickiej przy
parafii, przez dwie kadencje była także
radną rady Gminy Czastary, od dawna  
zaangażowana w życie społeczne
gminy. Spełnia się w pracy z ludźmi.

TERESA PIEPRZYK

SEBASTIAN SIKORA

Muzyk, dyrygent, pedagog. logistyk.
Dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru
„Con Grazia” z Czastar, a także
wrocławskich chórów „Cantiamo Tutto”
oraz "Symfonia Śpiewaków". Na swoim
koncie posiada wiele sukcesów oraz
wyróżnień zdobytych z prowadzonymi
chórami podczas ogólnopolskich
festiwali chóralnych. Bierze czynny
udział w ogólnopolskich konferencjach,
seminariach poświęconych tematyce
chóralistyki, wykonawstwa oraz śpiewu.
Człowiek Roku 2017, w kategorii kultura
w Powiecie Wieruszowskim, Laureat III
miejsca podczas Uniwersyteckiego
Forum Dyrygentów w Lublinie oraz
Ogólnopolskich Konfrontacji
Chórmistrzów – Forum Dyrygentów,
które odbyły się w Olsztynie. Kocha
pracować dla ludzi.

KOORDYNATORZY PROJEKTU




