Fundacja Benedyktynów w Biskupowie

zaprasza na

Warsztaty Śpiewu Liturgicznego

Z Niej wstało Światło
GDZIE?

Benedyktyni Klasztor Zwiastowania
Biskupów 72-73
48-340 Głuchołazy
KIEDY?
6 -8 września 2019 r. (od piątku wieczorem do niedzieli po południu)
DLA KOGO?
Przez udział w warsztatach chcemy zachęcić wszystkich: kantorów, schole i
chóry kościelne wraz z osobami, które je prowadzą, posługujących w Kościele
oraz wszystkich, którzy po prostu kochają śpiew, do zdobycia nowych
umiejętności albo do odkrycia w sobie pasji śpiewu.
PO CO?
Chcemy, żeby warsztaty posłużyły odkryciu na nowo dobrze znanych
i pięknych pieśni, które przez dobre harmonizacje mają szansę znów zaistnieć
dla młodych pokoleń chrześcijan. Chcemy też dołożyć naszą cegiełkę do
kształtowania dobrych wzorców śpiewu liturgicznego i ożywić, a w
niektórych miejscach być może zainicjować taki rodzaj towarzyszenia
śpiewem liturgii Kościoła.

JAK?
W repertuarze warsztatów są pieśni w harmonizacji na trzy i cztery głosy. W
doborze pieśni są dwa wyraźne akcenty: pierwszym są tradycyjne pieśni
eucharystyczne. Drugim - ze względu na 8 września, kiedy Kościół zwykle
celebruje tajemnicę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny- są pieśni właśnie
ku jej czci.
Jednym z wymiarów naszego spotkania będzie modlitwa. Zapraszamy
na codzienną Mszę świętą, a w sobotni wieczór na uwielbienie Boga

przez modlitwę Akatystem ku czci Bogurodzicy Maryi. Również podczas

pracy nad repertuarem nie chcemy stracić z oczu perspektywy modlitwy,
bo przecież przygotowujemy się do wyrażenia modlitwy w śpiewie.
KTO TO OGARNIA?
Ktokolwiek śledzi sprawy związane z muzyką liturgiczną, temu znane są
z pewnością prowadzące warsztaty Urszula Rogala z Warszawy
i Katarzyna Młynarska z Opola. Mają one na swoim koncie wiele edycji
warsztatów śpiewu liturgicznego w całej Polsce. Należy dodać, że Ula
jest przy tym autorką pięknej muzyki do tekstów liturgicznych,
a Kasia niezrównaną mistrzynią grupowych ćwiczeń emisyjnych.
NA JAKICH WARUNKACH?

Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztatach przyślij swoje zgłoszenie na adres
fundacja@benedyktyni.org
wpisując w temat wiadomości słowo WARSZTATY
i dołączając dowód wpłaty (o kosztach nieco niżej).
W zgłoszeniu napisz:
1. Czy jesteś początkującym śpiewającym? Jakie masz doświadczenie
śpiewacze?
2. Jeśli wiesz - informację o tym jakim głosem śpiewasz (sopranem, altem,
tenorem, czy basem).

3. Podaj swoje dane kontaktowe:


imię i nazwisko,



adres zamieszkania



telefon kontaktowy.

Podanie tych danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich
przetwarzanie dla celów organizacji warsztatów.
4. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, potrzebujemy pisemnej zgody
rodziców na udział w warsztatach i pobyt na terenie klasztoru. Chyba, że
namówisz też swoich rodziców do udziału . Wtedy to oni sprawują
bezpośrednią opiekę nad Tobą w czasie warsztatów.
Koszt udziału w warsztatach:
dla osób nie korzystających z zakwaterowania: 40 zł




dla osób korzystających z zakwaterowania: 50 zł

- obejmuje koszty przygotowania, prowadzenia i materiałów
warsztatowych oraz wspólny jednodaniowy posiłek obiadowy i wieczorną
agapę w sobotę, a dla osób korzystających z noclegu - kolację w piątek
oraz śniadanie w sobotę i niedzielę.
Przelewu należy dokonać na konto fundacji ORDO et PAX w banku Pekao
S.A.: 95 1240 1675 1111 0010 7533 1390 tytułem: WARSZTATY
Nie chcemy, aby ten wydatek stanowił dla kogokolwiek barierę we wzięciu
udziału w warsztatach. Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić - daj znać.
Zakwaterowanie: dysponujemy na miejscu jedynie około 40 miejscami
noclegowymi w pokojach dwu- trzy-, cztero- i pięcioosobowych. Dlatego
w pierwszej kolejności chcielibyśmy przeznaczyć je dla osób spoza
najbliższej okolicy oraz niezmotoryzowanych.

JAK TO BĘDZIE WYGLĄDAĆ?
Zaczynamy w piątek wieczorem Mszą świętą i krótkim spotkaniem po niej.
W sobotę startujemy rano Mszą Świętą, po czym rozpoczynamy pracę
wspólną i w grupach; wczesnym popołudniem jemy wspólny obiad
i po krótkiej przerwie pilnie pracujemy dalej. Wieczorem posilamy się jakąś
pysznością, zapraszamy na liturgię I Nieszporów niedzieli wspólnie z braćmi
i bezpośrednio po nich śpiewamy Maryi Pannie Akatyst ku jej czci.
W niedzielę niezbyt wczesnym rankiem, żeby dać szansę na dojazd tym,
którzy nie będą mieszkali w Biskupowie, spotykamy się na ostatnie próby
przed Eucharystią, którą będziemy celebrować w godzinach południowych.
Podczas Mszy wykorzystamy owoce naszej pracy warsztatowej.
Błogosławieństwo kończące Mszę Świętą będzie oficjalnym zakończeniem
naszego spotkania warsztatowego.
(plan godzinowy warsztatów na następnej stronie)

PLAN WARSZTATÓW
PIĄTEK 6 września 2019
17.30 -18.45 Recepcja - Dom Gości. Przyjazd / zakwaterowanie
19.00 Msza Święta w kościele pw. Zwiastowania NMP w Biskupowie
20.15 Spotkanie organizacyjne w Domu Gości koło kościoła
SOBOTA 7 września 2019
8.30 Msza Święta w kościele pw. Zwiastowania NMP w Biskupowie
9.30 Pierwszy blok zajęć warsztatowych
11.00 Przerwa na kawę/ herbatę
11.30 Drugi blok zajęć warsztatowych
14.00 Obiad
16.00 Trzeci blok zajęć warsztatowych
18.30 Agapa
20.00 Nieszpory
20.30 Akatyst ku czci Bogurodzicy
NIEDZIELA, 8 września 2019
9.15 Czwarty blok zajęć warsztatowych
11.15 Przerwa na kawę/herbatę
12.00 Msza Święta kończąca warsztaty
…ale niekoniecznie samo spotkanie.

