
Dziadek do gramofonu

O projekcie

CO? „Dziadek do gramofonu” to projekt aktywizujący osoby powyżej 50tego roku życia, mający

na celu naukę miksowania muzyki czyli dopasowywania dwóch utworów muzycznych pod względem ich

tempa  i  charakteru  tak,  aby  przejścia  między  nimi  były  jak  najbardziej  płynne  

i przyjemne dla słuchacza. DJ używa mixera i dwóch gramofonów, dodatkowymi atrybutami są: komputer,

kontroler midi. 

DLA KOGO? Projekt jest skierowany do osób, które raz jeszcze chciałyby się przenieść do czasów

starych dyskotek i wcielić w rolę prezentera muzycznego. Ta podróż w czasie będzie możliwa dzięki pomocy

instruktorów,  którzy  nauczą,  jak  korzystając  z  nowych  urządzeń,  aby  połączyć  świat  współczesny  ze

wspomnieniami...  Motywem  przewodnim  projektu  jest  płyta  winylowa  jako  pretekst  do  nawiązania

rozmowy i spotkania międzypokoleniowego.

CO ZROBIĆ? Wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny:

– na stronie internetowej www.dziadekdogramofonu.pl

– pod linkiem 

– dla uczestników http://tnij.org/s02xhue 

– dla wolontariuszy http://tnij.org/lclnknv 

– lub  przyjdź  do Republiki  Rytmu przy ul.  Dąbrowskiego 17 od poniedziałku  do piątku  

w godzinach 14.00 -20.00.

i odeślij go do 8 kwietnia 2016 roku 

drogą elektroniczną na adres : dziadekdogramofonu.pl

osobiście : Republika Rytmu przy ul. Dąbrowskiego 17. 

Fundacja „Nieściszalni” Republika Rytmu
ul. Dąbrowskiego 17, 60 – 838 Poznań 

www.republikarytmu.pl

http://tnij.org/2bxn9p1
http://www.dziadekdogramofonu.pl/


KIEDY? Od 09.04.2016 roku do 12.06.2016 roku

Dzień Wydarzenie

09.04.2016 godzina 14:00  Spotkanie informacyjno - integracyjne

17.04.2016 godzina 16:00 Prelekcja I- Historia Djingu

18.04.2016 – 24.04.2016 Warsztaty I

24.04.2016 godzina 13:00 Prelekcja nr II - Warsztat pracy Dja

25.04.2016 – 06.05.2016 Warsztaty II

08.05.2016 godzina 16:00 Prelekcja III - Ewolucja umiejętności Dja

09.05.2016 – 13.05.2016 Warsztat III

15.05.2016 godzina 16:00 Prelekcja IV Podsumowanie, sesja
zdjęciowa

16.05.2016 – 03.06.2016 Warsztaty IV

05.06.2016 - 10.06.2016 Postprodukcja i nagranie płyt

11.06.2016 Dancing międzypokoleniowy

Kontakt:

Urszula Kisiel-Grzanka

tel. 790 780 530 

e – mail: dziadekdogramofonu@gmail.com

www.dziadekdogramofonu.pl

  Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Poznań
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