-MOZARTINEONLINE ZBOR ZA VAŠU ŠKOLU

Pjevački studio Mozartine širi se na cijelu Hrvatsku!
S ponosom Vam možemo predstaviti naš projekt online zborova za učenice i učenike srednjih škola.
Kako se cijeli svijet suočava s novonastalom situacijom i pandemijom COVID19, te onemogućenosti u radu s
djecom i mladima, posebice na području kulture i glazbe te zborskog pjevanja, potrebno je pronaći nove
načine rada te prilagodbe novonastaloj situaciji.
Mozartine, kao najveći studio ovog tipa u Hrvatskoj koji dugi niz godina pjevački obrazuje generacije djece i
mladih i ovaj put spremno odgovara zahtjevima i uvjetima situacije uzrokovane pandemijom, omogućujući
vašim zborovima ONLINE ZBOR UZ STRUČNO VODSTVO naših voditelja.
Online zbor je nadopuna na našu ponudu “Glazbenih seminara za djecu i mlade”, slanu krajem kolovoza, koja
rješava problem fizičkog kontakta djece u zboru, vođenja zbora te miješanja “balončića” , prema uputi
Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Ovim putem, školski zborovi imaju priliku pripremiti program te održavati probe uz stručan tim voditelja
Pjevačkog studija Mozartine.
Učenici će kroz probe online zbora raditi na pjevačkoj tehnici, skupnom muziciranju, ispravnom postavu glasa,
tehnikama pravilnog disanja za vrijeme pjevanja, razvoju sluha i točnog intoniranja te umjetničkoj
interpretaciji djela.
Probe zbora održat će se preko online zoom aplikacije, te će djeca dobiti šifre za izravno uključivanje u probe,
u točno dogovoreno vrijeme, nakon nastave.
Pred kraj polugodišta kada će biti većinom uvježbane kompozicije za eventualni Božićni nastup, možemo
dogovoriti dolazak u Vašu školu i pripremiti Božićni program na višesatnom glazbenom seminaru i radionici
(prema posebnoj naknadi) ili ako se situacija ne promjeni te učenike neće biti moguće miješati, možemo se
eventualno dogovoriti da se kroz dva tjedna u prosincu isto 'online' putem, napravi jedan termin samo za Vaše
učenike kako bi se usavršio željeni program za Božićni nastup.
Projekt online zbora prepoznat je i na državnoj razini te su ga već prvi dan objave prepoznali i podržali najveći
hrvatski mediji.
Dopustite nam da uvedemo Vašu djecu u čaroban svijet glazbe i muziciranja!

Ponuda online zbora za srednju školu:

-opcija vođenja online zbora kroz 3 mj/2 puta tjedno po 45 min ili 1 tjedno po 90 min, do Božićne priredbe
-mogućnost dogovora veće satnice prema potrebi škole na upit
-ugovor se sklapa na 3 mjeseca (listopad, studeni, prosinac)

Cijena programa:
a) 2200,00 kn mjesečno
- za učenike od 1.-4. razreda srednje škole

NAPOMENA:
-dodatna mogućnost dogovaranja jednodnevnog glazbenog seminara za učenike škole po cijeni iz prethodne
ponude
- udruga nije u sustavu PDV-a tako da su navedene cijene bruto iznosi, mogućnost izdavanja e-računa za usluge

Program će provoditi stručni tim Pjevačkog studija Mozartine koji djeluje pod udrugom Glazbeni centar
Papandopuline.

Radujemo se suradnji te se za sve upite možete javiti na dolje navedene kontakte!

Lorena Deidda, umjetnički voditelj udruge

Martina Divjak , projekt manager udruge

Kontakt telefon: 091/7540-121

Kontakt telefon: 091/6081-986

Mail: lorena.deidda@mozartine.hr

Mail: martina.divjak@mozartine.hr

U Zagrebu,11.09.2020.

