Çocuk korosunun 6 yaş üzeri tüm çocuklara açık bir müzik etkinliği olarak iki haftada bir yapılmak
üzere Pazar günleri 1.30 - 2.45 arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Koronun amacı,
- Çocuklara müzik sevgisi aşılamak
- Onların müzik kulaklarını ve hayal güçlerini geliştirecek çalışmalar yapmak
- Hem Türkçe hem İngilizce şarkılardan oluşan bir repertuar oluşturmak
- Onların temel müzik kurallarıyla tanışmalarını ve nota okumayı öğrenmelerini sağlamak
- 23 Nisan Çocuk Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi etkinliklere yönelik performanslar
hazırlamak
Koronun İşleyiş Biçimi,
- Tüm çalışmalar piyano eşliğinde yapılacaktır
- Çalışmalarda çocuklar hem nota okumayı hem şarkı söylemeyi öğrenecekler, aynı zamanda
seslerini daha efektif kullanmayı keşfedecekler.
- Nota okuma çalışmaları, yazı tahtası ve öğrenme kartları kullanılarak pekiştirilecektir
- İlerleyen dönemlerde FIU'dan misafir sanatçılar ve öğretmenler davet edilerek kolektif çalışmalar
yapılması planlanmaktadır
- Çalışma sırasında veliler salonun gerisinden gözlemleyebilirler.
- Çalışmalar ısınma hareketleri, ses açma egzersizleri ile başlayıp duyum alıştırmaları ve şarkıların
öğrenilmesiyle devam edecektir.
- Öğrenilen şarkılar her provada tekrar edilip repertuar yavaş yavaş genişletilecektir.
- Tüm notalar ve dökümanlar şef tarafından sağlanacaktır.
Çocuk korosu katılım ücreti 25 dolardır.
Kayıt olan korist sayısı 10'a ulaştığında çalışmalar başlayacaktır.
Kayıt olmak için Ayşegül Çolak'a e-mail gönderiniz.
Piyano Dersleri
- Piyano dersleri öğrenciyle birebir yapılacaktır.
- Piyano dersleri koro çalışmasından sonra başlayıp art arda devam edecektir.
- Piyano dersleri 6 yaş üzeri herkese açıktır (yetişkinler dahil)
- Dersler hem yeni başlayan hem de belirli bir seviyede olan herkese açıktır
- Derslerin müfredatı öğrencilerin seviyelerine ve ihtiyaçlarına göre kişisel olarak ayarlanabilir.
- Müzik okullarına hazırlanan öğrencelere yönelik özel çalışmalar yapılabilir.
- Dersler piyano eğitiminin yanı sıra ayrıntılı müzik teorisi eğitimi ve analiz çalışmaları da içerir.
Böylece öğrenciler bir müziği çalarken onun yazımındaki neden sonuç ilişkilerini anlayarak
ilerlerler.
Piyano dersleri 1 saat olup, ücreti 50 dolardır.
Kayıt için:

Tel: 786 865 9483,

sercangundogducan@gmail.com

Çocuklarınızı müzik öğrenmeleri için teşvik ediniz;
*Yalnızca büyüdüklerinde müzik okullarında okusunlar diye değil,
*Bir ömür bir enstruman çalmaları ya da şarkı söylemeleri için değil,
- Estetik kaygıları olsun diye
- Birliktelikten doğan güzelliğin hazzını yaşasınlar diye
- Beraber müzik yaparken başkalarını da dinlemeyi öğreneceklerinden hayatta da saygılı ve duyarlı
insanlar olsunlar diye.

