Żywa lekcja muzyki

W ramach współpracy z rodzicami i poznawania ich zawodów oraz zainteresowań, w Zespole
Szkół w Chorzelowie odbyły się dwie umuzykalniające lekcje, na których o swojej pracy i pasji
opowiedziała nam „grająco” pani Edyta Chlebowska.
W dniu 11.01.2019 –piątek oraz 14.01.2019 – poniedziałek, uczniowie naszej szkoły zebrali
się w jednej z sal lekcyjnych, aby uczestniczyć w koncercie kameralnym, na którym gościnnie
zagrała dla nas pani Edyta Chlebowska. Dla uczniów było to bardzo miłe zakończenie oraz
rozpoczęcie tygodnia.
Młodzi melomani, których nie brak w naszej szkole, mieli już nieraz okazję wysłuchać, muzyki
na żywo chociażby w Filharmonii Podkarpackiej. Pani Edyta jest zawodowym nauczycielem
skrzypiec, pracującym w Państwowej Szkole Muzycznej w Mielcu. Jest również członkiem
Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej działającej przy SCK w Mielcu. Uczniowie tym bardziej
cieszyli się na spotkanie z naszym miłym gościem i z zaciekawieniem wsłuchiwali się w
opowiadanie o budowie i technice gry na skrzypcach. Szczególną uwagę uczniów zwróciła
informacja, że skrzypce mają duszę, którą akurat w tym przypadku mogli zobaczyć ;-). W
trakcie lekcji uczniowie mogli wysłuchać koncertu kolęd, wykonanym w duecie na skrzypce i
pianino oraz skrzypce i gitarę. Po koncercie uczniowie próbowali swoich sił i mogli poznać
podstawy gry na skrzypcach. Dowiedzieliśmy się również o przesłuchaniach i egzaminach
wstępnych do szkoły muzycznej, które mają miejsce na przełomie kwietnia i maja. Na
zakończenie mogliśmy usłyszeć przepiękne solo na skrzypce –„Czardasza” Vittoria Montiego
oraz „Menuet” Luigi Boccheriniego.
Po zakończonej lekcji wszyscy z uśmiechem na twarzy udaliśmy się do sal lekcyjnych, gdzie
mogliśmy jeszcze chwilę porozmawiać o dobroczynnym wpływie muzyki klasycznej na nasz
umysł.
Dziękujemy naszemu gościowi za przyjęcie zaproszenia, mając nadzieję, że żywe lekcje
muzyki z udziałem pani Edyty zagoszczą na stałe w naszym repertuarze.
Spotkanie odbyło się przy współpracy pani Sylwii Kani-nauczyciela muzyki (akompaniament)
oraz pani Renaty Flis-wychowawcy klasy VI-pomysłodawczyni tego spotkania. S.K.
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