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OBEJRZYJ, POSŁUCHAJ >>>

Początki muzykowania nie są łatwe, a wielogodzinne próby gry na
instrumencie nie zawsze owocują najlepszymi rzędami w orkiestrze. Jednak
w najnowszym projekcie Czesława Mozila, każdy mały grajek „gra pierwsze
skrzypce”. Biorą w nim udział dzieci z lokalnych szkół muzycznych, zespołów i
chórów działających przy centrach kultury z całego kraju i akompaniują -
Czesławowi Mozilowi!
Wydarzenie to ma na celu zaprezentowanie młodych ludzi, którzy wybrali,
często niełatwą drogę muzykowania. Potrafią grać na instrumencie, chcą
rozwijać swoje umiejętności lub rozpoczynają muzyczną drogę pod okiem
instruktora, nauczyciela muzyki.

Czesław Mozil i Grajkowie Przyszłości 
„Kiedyś To Były Święta” 

to wyjątkowy projekt koncertowy, a jednocześnie 
wielka świąteczna orkiestra - Czesława Mozila 

z udziałem lokalnych dzieci!

POSŁUCHAJ >>>

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjZYhLGQjuL_J8nKgXigzKNoSGF9gsyfN
https://open.spotify.com/album/5DNuLqmgsXp9DcZl6BSyK4?highlight=spotify:track:14ySw6408iEgSRKtVH4LgR


Koncert "Kiedyś To Były Święta" to 24 piosenki - jedna na każdy dzień
adwentu (od 1 do 24 grudnia) tworzące kalendarz prowadzący nas
prosto do Świąt Bożego Narodzenia z tekstami Michała Zabłockiego i
muzyką Czesława Mozila.

„Byłem normalnym chłopakiem grającym w
piłkę i gry komputerowe, ale tym czymś, co
mnie wyróżniało, była gra na instrumencie.
Byłem uczniem szkoły muzycznej i miałem
mega zajawkę na akordeon. To był mój
magiczny świat. Grajkowie Przyszłości to
projekt dalekosiężny, rozwojowy i
futurologiczny, który będzie miał swoją
kontynuację, bo widzę, jak ciepło jest
przyjmowany przez dzieciaki, ich rodziców,
nauczycieli i kolegów z branży. Czeka na nas
kilkaset szkół muzycznych w całym kraju i
setki tysięcy zdolnych dzieci, których talent
warto i należy zaprezentować szerszemu
gronu” – Czesław Mozil.



KONTAKT:
artCONNECTION music KIDS
tel. 22 405 04 22, kom. 601131556
mail. music@connection.com.pl
www.artCONNECTION.cm.pl

www.artCONNECTION.com.pl
ZAMÓW KONCERT, POBIERZ RIDER

Do wspólnego muzykowania zapraszamy:
wszystkie dziecięce szkoły muzyczne, małe i
duże chóry, orkiestry działające profesjonalnie i
amatorsko. Koncert może być znakomitym
wydarzeniem, wieńczącym trud nauki gry na
instrumencie, dla uczniów, młodych muzyków
grających w sekcjach i kołach muzycznych.

Wystarczy pasja, umiejętności muzyczne i
zgłoszenie chęci udziału w przedsięwzięciu!

[ Czas koncertu: od 60 do 90 min.]

Jak zorganizować koncert z udziałem Czesława Mozila 
i lokalnych dzieci?

mailto:music@connection.com.pl
http://www.artconnection.cm.pl/
http://artconnection.com.pl/zamow-koncert/

