
RAMOWY HARMONOGRAM V SYMPOZJUM FLETOWEGO  
9- 11 marca 2020 

 
 

PONIEDZIAŁEK 9 MARCA 2020 

 
9.00 oficjalne rozpoczęcie V Sympozjum Fletowego w Koszalinie 

sala koncertowa ZPSM 

 

9.00-10.00 wykład dr hab. Ewelina Zawiślak prof. AM 

„Najczęściej spotykane problemy warsztatowe oraz sposoby ich rozwiązywania” 

sala koncertowa ZPSM 

 

10.15-13.00 i 13.45-16.30 lekcje otwarte  
 
dr hab. Ewelina Zawiślak- sala kameralna II 

dr hab. Agata Igras- sala koncertowa ZPSM 

prof. dr hab. Ewa Murawska- sala kameralna I 

 
 
15.45- 16.30 próba orkiestry fletowej 
 
dr hab. Agata Igras- sala koncertowa ZPSM 

 

 

17.30 koncert wykładowców 

sala koncertowa ZPSM 

 

 
Lekcje indywidualne odbywają się według osobnego harmonogramu (informacje 

przekazane osobom zainteresowanym). 

 

W czasie trwania sympozjum będzie dostępna wystawa instrumentów  

i akcesoriów firmy Alec Music Atelier Fletowe oraz wystawa wydawnictwa 

Merakel (foyer sali koncertowej) 

 

 
 



RAMOWY HARMONOGRAM V SYMPOZJUM FLETOWEGO  
9- 11 marca 2020 

 
 

WTOREK 10 MARCA 2020 

 
9.00-10.00 wykład prof. dr hab. Ewa Murawska 

„ Świadomy trening ciała i umysłu jako fundament rozwoju flecisty” 

sala koncertowa ZPSM 

 

10.15-13.00 i 14.00-17.00 lekcje otwarte 

 

prof. dr hab. Ewa Murawska- sala kameralna II 

dr hab. Agata Igras- sala koncertowa ZPSM 

 

13.00-14.00 klinika fletu Aleksander Fojcik 

foyer sali koncertowej 

 

16.15- 17.00 próba orkiestry fletowej 

dr hab. Agata Igras- sala koncertowa ZPSM 

 

17.30 koncert uczestników 

sala koncertowa ZPSM 

 

Lekcje indywidualne odbywają się według osobnego harmonogramu (informacje 

przekazane osobom zainteresowanym). 

 
W czasie trwania sympozjum będzie dostępna wystawa instrumentów  

i akcesoriów firmy Alec Music Atelier Fletowe oraz wystawa wydawnictwa 

Merakel (foyer sali koncertowej). 

 

 

 

 



 

RAMOWY HARMONOGRAM V SYMPOZJUM FLETOWEGO  
9- 11 marca 2020 

 

ŚRODA 11 MARCA 2020 

9.00-10.00 wykład dr hab. Agata Igras  

„Postawa to podstawa” 

sala koncertowa ZPSM 

 

10.00-13.30 lekcje otwarte 

dr hab. Agata Igras- sala koncertowa ZPSM 

 

14.00-14.45 próba orkiestry fletowej 

dr hab. Agata Igras- sala koncertowa ZPSM 

 

15.00 koncert finałowy- zespoły i orkiestra fletowa 

sala koncertowa ZPSM 

 

Lekcje indywidualne odbywają się według osobnego harmonogramu (informacje 

przekazane osobom zainteresowanym). 

 

W czasie trwania sympozjum będzie dostępna wystawa instrumentów  

i akcesoriów firmy Alec Music Atelier Fletowe oraz wystawa wydawnictwa 

Merakel (foyer sali koncertowej) 

 
 
  


