Jeśli pierwsze kroki gitarowe masz już za sobą i chcesz przenieść swoją grę w inny
wymiar, a Twoje myśli pulsują w rytmie bluesa. Przytłacza Cię nadmiar
różnorodnego materiału dostępnego w internecie i nie wiesz od czego zacząć.
A może od dawna myślisz żeby zrobić coś dla siebie i w końcu odpocząć, od
pracy, od telefonu, pobyć bliżej natury?
Załóż plecak, buty trekkingowe, weź gitarę i zrób pierwszy krok! Zapraszamy Cię
na warsztaty gitarowe w niecodziennych – górskich okolicznościach „BLUES NA
WYSOKOŚCI” w Chatce Skalance (867 m n.p.m.).
Dla kogo?
Wystarczy, że znasz podstawowe akordy gitarowe i potrafisz samodzielnie zagrać
kilka piosenek. Nawet „najwięksi” zaczynali w ten sposób, a początki wcale nie
muszą być trudne.
Kiedy?
Od 17 do 19 maja 2019 r.
Gdzie?
Chatka Skalanka - oficjalnie Studencki Schron Turystyczny "Skalanka" to
schronisko górskie znajdujące się na południowo-wschodnim zboczu Skalanki.
Drewniane ściany chatki przesiąknięte są muzyką, a z werandy rozpościera się
widok na wschody słońca nad Beskidem. Chatka znajduje się w Zwardoniu przy
czerwonym szlaku na Wielką Raczę, na granicy polsko-słowackiej. Więcej
informacji znajdziesz na stronie www.chatkaskalankazwardon.blogspot.com
Kto poprowadzi?
Kajetan Drozd – wokalista, gitarzysta, harmonijkarz, człowiek dobrze znany w
bluesowym środowisku. Wykładowca warsztatów muzycznych, nauczyciel gitary,
ale przede wszystkim czynny zawodowo muzyk. Zwycięzca i uczestnik wielu
festiwali. Na swym koncie posiada trzy autorskie płyty oraz niezliczoną ilość
koncertów w kraju i za granicą (także u źródeł bluesa, czyli w USA). Więcej
informacji znajdziecie na stronie www.kajetandrozd.pl
Jak? Czyli skrócony rozkład jazdy
17.05 piątek – Przyjazd uczestników. Około godziny 21:00 spotkanie
organizacyjne, później muzyczna impreza integracyjna oraz koncert Kajetana
Drozda.
18.05 sobota – Dzień warsztatowy z przerwą na wspólny obiad. Wieczorem
ognisko, jam session, wspólne luźne muzykowanie.
19.05 niedziela – konsultacje indywidualne, podsumowanie warsztatów.
Opuszczenie chatki wczesnym popołudniem.

Co potrzebujesz?
- gitarę (elektryczną, akustyczną lub klasyczną). Jeśli potrzebujesz wtargać na
górę wzmacniacz, my Ci w tym pomożemy i zorganizujemy transport.
Preferowane są małe „domowe” wzmacniacze o niewielkiej mocy,
- przybory do pisania, najlepiej zeszyt w kratkę,
- prowiant. Na miejscu dostępna jest w pełni wyposażona kuchnia, lodówka,
naczynia itd. W sobotę zapewniamy ciepły posiłek obiadowy oraz ogniskowy,
- śpiwór.
Czego się nauczysz?
Na warsztat weźmiemy akordy najczęściej stosowane w bluesie. Poznacie
bluesową harmonię i rytmy, z którymi spotykacie się słuchając ulubionych
nagrań. Dowiecie się jak wygląda przepis na stylową “solówkę” wykorzystując
techniki gry zaczerpnięte od mistrzów. Odkryjecie potęgę kilku skal muzycznych,
dzięki którym zaczniecie przygodę z improwizacją bluesową (i nie tylko). Ponadto
dowiecie się jak skutecznie ćwiczyć na instrumencie, jak wygląda bluesowe jam
session oraz jak grać w zespole.
To oczywiście tylko garstka zagadnień, z którymi będziemy się mierzyć. Zdajemy
sobie sprawę, że część z powyższych pojęć może niektórych z Was „przerazić”,
ale bez obaw. Wszyscy boimy się rzeczy, których nie znamy. Po warsztatach to
wszystko przemieni się w spójną i zrozumiałą całość, która otworzy przed wami
nowe muzyczne horyzonty.
Ile to kosztuje?
Koszt warsztatów dla jednej osoby to 150zł.
W cenie zawarte są:
- udział w warsztatach,
- dwa noclegi,
- ciepły posiłek w sobotę,
- ognisko,
- koncert Kajetana w piątek, a wszystko to w kameralnej i sympatycznej
atmosferze.
Jak się zapisać?
Proszę, prześlij swoje zgłoszenie na adres mailowy:
kajetan.drozd@vp.pl
W tytule wiadomości napisz: „zgłoszenie na warsztaty”, a w mailu podaj swoje
Imię, Nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Dodatkowo możesz
napisać kilka słów o sobie: w jakim jesteś wieku, od jak dawna grasz, jaki
instrument zabierzesz na warsztaty itd. Pomoże nam to w logistyce, oraz lepszej
organizacji samych zajęć warsztatowych. Wszystkie pytania związane z chatką
(dojazd, wejście, nocleg, warunki itp.) kieruj pod adres:

lempartmalg@gmail.com
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 5.05.2019, ilość miejsc ograniczona.

Do zobaczenia!
Goja i Kajetan

