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"Kulisy
Mazowsza"
UWAGA !!! Ze
względu na remont
Pałacu w Karolinie
oferta Kulisy
Mazowsza dostępna
jest w ograniczonym
zakresie. W sprawie
dostępności oferty
prosimy o kontakt
z Katarzyną
Grabowską tel. 509
000 691

Kulisy Mazowsza czyli
niezwykła wycieczka dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
żywo zainteresowanych
przepiękną historią
i kilkudziesięcioletnią
działalnością PZLPiT
"Mazowsze" - Ambasadora
Kultury Polskiej - od dnia
powstania do dzisiaj.
Projekt Kulisy "Mazowsza”
obejmuje:

1. zwiedzanie Pałacu
w Karolinie, pierwszej
siedziby Zespołu: Saloniku
Miry
Zimińskiej-Sygietyńskiej,
Izby Pamięci Tadeusza
Sygietyńskiego, Izby
Pamięci Stanisława Jopka,
stałej ekspozycji pamiątek
przywiezionych przez
"Mazowsze" z podróży
oraz zapoznanie się
z historią Mazowsza
i działalności artystycznej
Zespołu a także biografii
jego założycieli;
2. warsztaty taneczne oraz
wokalne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych
prowadzone przez
znakomitych
artystów-solistów zespołu
"Mazowsze";
3. projekcja fragmentu
koncertu Zespołu
"Mazowsze" na DVD wraz
ze zwiedzaniem stałej
ekspozycji kostiumów
scenicznych
prezentowanych na
dolnym i górnym foyer
gmachu Mazowsza;
4. możliwość obejrzenia
próby "Mazowsza" na
scenie w siedzibie Zespołu,
tylko wówczas kiedy ma

zaplanowaną próbę
sceniczną w swoim planie
pracy – do
indywidualnego ustalenia.
Próba odbywa się bez
kostiumów.
Cennik:
●

Zwiedzanie - 2 zł dzieci,
młodzież szkolna
(opiekunowie gratis), 5 zł
osoby dorosłe, czas trwania
ok. 45 - 60 min.

●

Warsztaty taneczne – 10
zł/os., czas trwania ok. 30
min.

●

Warsztaty wokalne – 15
zł/os., czas trwania ok. 45
min

●

Udział w próbie Zespołu –
10 zł/os

●

Projekcja DVD - 2 zł/os

Zamówie
nia
można
dowolnie
łączyć
uwzględ
niając
powyższ
e
element
y naszej
oferty.
Zachęca
my do z

wiedzani
a
połączon
ego
z koncer
tem
edukacyj
nym
granym
w bieżąc
ym
repertua
rze.
Szczegół
y
ustalamy
indywidu
alnie.
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