STEP UP MEDIA представя със съдействието на
фондация МИСИЯ - СПАСЕНИЕ

Школа за християнско изкуство и култура,

Където мелодията, ритъмът, цветовете описват Небето
и оставят дълбоки следи в детската душа.

• Всяка събота от
10.30-13.00ч. - пеене, танци,
изобразително изкуство
• 2 пъти седмично уроци по
пиано, цигулка, класическа
китара.
• Преподаватели с богат
педагогически опит

• Деца от 5-12години

Здравейте, скъпи приятели!
Използвам възможността да споделя с Вас „раждането
на едно ново начало” – „Училище за щастливи деца” школа за християнско изкуство и култура.
Като майка на 3 деца е трябвало да решавам трудната
задача – къде децата ми да танцуват, да пеят, да творят.
Има такива места разбира се, но някак си не са
отговаряли на „вътрешния ми” критерий за ценности и
обноски. Като човек, който има християнската вяра като
начин на живот, не мога да бъда небрежна в избора си,
защото това се отнася до съдбата на децата ни.
Кога, ако не докато са малки, децата могат да се
докоснат до Твореца докато творят и това да остави следи
в душите им? Не е ли това най-голямото инвестиране,
което можем да направим като родители?
За съжаление репетициите и тържествата за
празниците в Неделните ни училища не са достатъчни
децата да разгърнат своята индивидуалност. През
последните години разсъждавах върху облика и
съдържанието на училището, които биха били
благоприятни за децата ни, съобразявайки се със
забързаното ни време. Зная, че за родителите също е
усилие „да водим и да вземаме”. Въпросът
е да сме уверени, че си струва...
В Училището за щастливи деца
нашите деца не просто ще пеят, танцуват,
творят – те ще имат отношение към
Твореца и ще Го изявяват в живота си.
Вярвам го.

Сърдечно:
Ковачева

Училище за щастливи деца
Програма
Всяка събота, след като децата са си починали от
дългата седмица, ще имаме нашето специално време в
Училището.
Начало: 10.10.2009
Време от 10.30-13.00ч
Място – Младост 3, бл.326
Структура
Две седмици месечно децата ще имат 2часа
изобразително изкуство + детски хор.
Две седмици месечно ще имат детски хор + танци
Два пъти седмично – музикален инструмент/по
избор!/
Часовете по изобразително изкуство – време, през
което децата ще „се потапят” в багрите и ще рисуват
онези рисунки, които с гордост ще слагаме по стените в
стаите си. Няма дете, което да не обича да рисува. Не
всички ще станат художници, разбира се! Но усета към
красивото, изящното ще им е необходим в живота.
Госопожа Галина Янакиева -1996 г. завършва Държавна
Художествено промишлена Академия, гр. Санкт Петербург, Русия,
специалност: Декоративно и приложно изкуство.

.

Научна степен: Магистър по изкуствознание
Децата, които е подготвяла са печелили награди от десетки изложби
по света. Сайт - http://studioartkids.com/galya_BG.html

Часовете по пеене – детският ни хор.
Песните, които ще представят децата, са на
християнска тематика и ще бъдат интересно поднесени, с
особени аранжименти - ще лъха увереност и радост
докато са на сцената. Подготвени са невероятни песни,
които те ще изпеят, забавлявайки се. Сами ще се
изненадате от артистичните им умения.

Малък пример

- http://84.54.137.172/main.php?p=vid&v=285

Часовете по танци
Ще използваме за основа класически и модерен балет.
Първата година целта ни ще бъде да усвоим основни
движения и позиции, които да ни послужат и в
представянето на песните. Ще наблегнем на маниерите
на малките дами и господа. Много от продукциите ни ще
имат „мюзикълен характер”, затова поведението им на
сцена ще бъде отработено.
За часовете ще използваме зала на читалище.
При специална подготовка на програма ще използваме
зала със сцена и озвучителна апаратура.
За Жани Ковачева - Опитът й като хореограф, автор и изпълнител на
съвременна християнска музика, организатор на благотворителни
прояви и концерти ще вдъхнови децата да творят.
http://missionbg.org/bg/Jany.html
http://missionbg.org/bg/events/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=39
http://missionbg.org/bg/events/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=39
http://missionbg.org/bg/events/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=39

Уроци по музикални инструменти
Провеждат се два пъти седмично в удобно за децата
време, координирано с преподавателя. Учебната
програма е подкрепена от проф.Вяра Стефанова,
преподавател в Музикалната академия.
Цигулка – г-жа Катя Драмалиева, преподавател в Музикалното
училище
Пиано - Дарина Титкова, завършва Музикалната
Академия, лауреaт на международни и
национални фестивали
Китара - Емил Езикиев, завършил Музикалната академия,
дългогодишен преподавател

Такси
Детски хор, танци и изобразително изкуство
/ 10 часа на месец/
- 45лв
Само инструмент/по избор/
/ 8 урока на месец/

- 50лв

Детски хор, танци и изобразително изкуство +
инструмент по избор
– 80лв
*Ако децата са от едно семейство, второто дете ползва 15% отстъпка
*Капацитетът на Училището в настоящия момент е 15 деца.
* Ограничението на възрастта не се отнася децата, които ще учат
музикалните инструментш

Възможности
• Децата от Училището ще имат възможност да участват в годишните
благотворителни прояви и концерти
• В някои от музикалните програми ще се даде възможност
родителите да участват заедно с децата си – неповторимо
преживяване.
• Ръководството на Училището ще търси възможности
за подкрепа на музикалните способности и изяви
на децата – запис на песен, изложби,
заснемане на видеоклип

За контакти с Училището:
9754363 – администрация
0899848034 – Жани Ковачева
email: mission_salvation@abv.bg
skype – missionbg
www.missionbg.org

