
WARSZTATY  GRY ZESPOŁOWEJ 

 

GODZ. 9:00-9:45   ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW 

- podział na grupy 

1. Instrumenty perkusyjne 

2. gitara basowa 

3. instrumenty harmoniczne (gitara elektryczna, wokal, instrumenty 

klawiszowe – osobne pomieszczenia) 

 

GODZ. 9:45-10:45  ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W GRUPACH CZ. I 

-omówienie roli w zespole 

- techniki gry 

- ćwiczenia – wprawki instrumentalne 

- fragmenty utworów 

 

GODZ. 10:45-11:00  PRZERWA 

 

GODZ. 11:00-12:00  ZAJĘCIA W GRUPACH CZ.II 

- rola instrumentu w zespole 

- przykłady muzyczne z „głównego nurtu” 

- sposoby łączenia różnych stylów muzycznych – tworzenie „własnego stylu” 

 

GODZ. 12:00-12:30  OBIAD 

 

GODZ. 12:30-13:00  BLOK ZAJĘC WSPÓLNYCH CZ. I  

    WSZYSTKIE GRUPY WARSZTATOWE 

- Jak być muzykiem i nie zwariować? 

- Show-business – blaski i cienie 

- Zespół muzyczny, jako jeden organizm. 

- Gramy rovery czy tworzymy własną muzykę? 



- Na kim się wzorujemy, jak szukamy własnej drogi muzycznej? 

- Wybór utworu końcowego. 

 

GODZ. 13:30-13:45  PRZERWA 

 

GODZ. 13:45-15:00  BLOK ZAJĘĆ WSPÓLNYCH CZ.II  

    WSZYSTKIE GRUPY WARSZTATOWE 

- PRACA NAD UTWOREM KOŃCOWYM 

- WYMIANA SPOSTRZEŻEŃ, SUGESTII. 

- JAM SESSION  

 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach zaprasza na: 

IV FESTIWAL W KLIMATACH BLUESA I ROCKA KOMPRACHCICE 2015 

12 WRZEŚNIA 2015r. 

Koncerty od godz. 18:00. 

WYSTĄPIĄ: 

SUMA WSZYSTKICH DŹWIĘKÓW 

BLUES MOTIVE 

DAY OFF 

WSTĘP NA KONCERTY WOLNY!!! 

 

Festiwal nie ma charakteru konkursu i ma na celu promowanie starych, dobrych 

gatunków muzycznych, które w poprzednich edycjach zyskały spore grono 

odbiorców. 

Tegoroczny festiwal poprzedzą WARSZTATY GRY ZESPOŁOWE, które poprowadzi 

zespół ROOSTER. 

Trzy grupy warsztatowe: I gitara i wokal, II instrumenty perkusyjne, III gitara basowa. 

Rozpoczynamy o godz. 9:00 

Na warsztaty można się zapisywać pod adresem sokkomprachcice@gmail.com - 

cena 30zł, obejmuje warsztaty, obiad, kawa, herbata i ciasto. 

Więcej informacji na www.sokkomprachcice.pl 

i pod nr tel. 774646222, 796250007 

Źródło: www.sokkomprachcice.pl 

 

http://www.sokkomprachcice.pl/


 

 

 

GŁÓWNY SPONSOR 

 IV FESTIWALU W KLIMATACH 

BLUESA I ROCKA 

KOMPRACHCICE 2015 

 

Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. jest spółką 

strategiczną dla polskiej gospodarki, 

odpowiedzialną za przesył gazu 

ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce. W chwili 

obecnej spółka rozpoczyna realizację strategicznego gazociągu wysokiego 

ciśnienia relacji Zdzieszowice–Wrocław o długości ok. 130 km i średnicy 

1000 mm, na terenie woj. dolnośląskiego i opolskiego. 

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i 

niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejonie Opolszczyzny oraz Górnego 

i Dolnego Śląska. Gminy, na terenie których zlokalizowany będzie gazociąg, 

uzyskają dodatkowe wpływy finansowe w postaci odprowadzanego corocznie 

przez inwestora podatku od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka 

gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy. Będzie to kwota 

regularnie wpływająca do budżetu gminy, którą można przeznaczyć na 

potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnych. 

Ponadto gazociąg relacji Zdzieszowice-Wrocław będzie stanowić ważny 

element Korytarza Gazowego Północ-Południe. Komisja Europejska w 

październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu 

wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu 

statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce 

oraz w broszurze poświęconej projektom PCI zamieszczonych na stronie 

internetowej GAZ-SYSTEM S.A. (http://www.gaz-system.pl/nasze-

inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/) 

Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. są prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych 

technologii i systemów zabezpieczeń oraz z poszanowaniem środowiska 

naturalnego i praw wszystkich interesariuszy. 
 

 

http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/
http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/zdzieszowice-wroclaw/

