Nazwa zadania:
UZDOLNIONA MŁODZIEŻ NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ
Opis zadania:
Zadanie "Uzdolniona Młodzież Naszą Przyszłością"ma za zadanie promowanie
muzyki wśród dzieci i młodzieży poprzez poprowadzenie warsztatów muzycznych
( nauka na instrumentach dętych i perkusyjnych)z uzdolniona młodzieżą
z miejscowości Byszyce oraz innych miejscowości należących do gminy Wieliczka.
Warsztaty będą prowadzone w siedzibie Orkiestry Dętej "Hejnał" w Byszycach oraz
na scenie plenerowej mieszczącej sie przy budynku orkiestry. Zajęcia potrwają przez
cały okres wakacji, cztery razy w tygodniu po dwie godziny każda lekcja. Lekcji
udzielał będzie wykwalifikowany dyrygent prowadzący na co dzień Orkiestrę Dętą w
Byszycach Adrian Drzewi. Uwieńczeniem tego zadania będzie koncert młodzieży
wspólnie z OD "Hejnał" z Byszyc dla mieszkańców całej Gminy Wieliczka, podczas
imprezy plenerowej w miejscowości Byszyce w dniu 27.08.2017r. Aby dyrygent
mógł prowadzić warsztaty musimy dokonać zakupu jednego saxofonu altowego
( koszt 3 500 zł. podany w zestawieniu) oraz wyremontować dwa inne instrumenty tj.
bas i tenor-horn. Koszt wyremontowania basu wynosi 5 500 zł. , warto nadmienić, że
koszt zakupu nowego basu wynosi ok. dwudziestu tys. zł., tak więc remont
posiadanego juz instrumentu jest korzystniejszy. Również remont posiadanego przez
orkiestrę tenor-hornu (koszt 2500 zł.) jest bardziej opłacalny od zakupu nowego
instrumentu. Remont ww instrumentów oraz zakup nowego saxofonu sa niezmiernie
ważne, ponieważ osoby, które podejmą na nich naukę będą stanowiły podstawę
orkiestry w przyszłości.
Aby lekcje gry na instrumentach oraz wieńczący to przedsięwzięcie koncert mogły
odbywać się na scenie plenerowej niezbędne jest wyremontowanie istniejącej już
sceny. Należy przypomnieć, że scena została zbudowana w całości w czynie
społecznym przez członków OD "Hejnał" z Byszyc, służy i po wyremontowaniu
będzie jeszcze przez wiele lat służyła do koncertowania i promowania jakże pięknej
tradycji, która w miejscowości Byszyce trwa już od prawie pięćdziesięciu lat. Na
zakończenie warsztatów uczestnicy wspólnie z OD "Hejnał' zagrają koncert dla
mieszkańców i zaproszonych gości na festynie rodzinnym. Dlatego niezbędny jest
zakup nowych koszul dla wszystkich uczestników, aby mogli się zaprezentować
podczas koncertu. Koszule będą służyły uczestnikom warsztatów, jak również
członkom Orkiestry podczas koncertowania na różnego rodzaju uroczystościach. Dla
młodzieży biorącej udział w warsztatach oraz dla innych osób, które chcemy w
przyszłości zachęcić do gry na instrumentach dętych, zorganizujemy zabawę
prowadzoną przez DJ. Będzie również zorganizowany poczęstunek.

