
 

 

Janowieckie Interpretacje Muzyki i Słowa to dziesięciodniowy międzynarodowy kurs interpretacji dla 
skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów, kontrabasistów, instrumentalistów grających na 
instrumentach dętych, akordeonistów, gitarzystów, śpiewaków, zespołów kameralnych i adeptów sztuki 
aktorskiej prowadzony przez wybitnych pedagogów z Polski, Europy i USA. Kurs przeznaczony jest dla 
uczniów szkół muzycznych II stopnia, liceów muzycznych, studentów uczelni artystycznych, 
absolwentów, miłośników teatru.  
Wszystkie zajęcia odbywad się będą w zbudowanym w okresie renesansu zamku janowieckim, 
posiadającym wymarzone warunki do pracy twórczej: ciszę, spokój i przepiękny widok z góry zamkowej 
na krajobraz przełomu Wisły i bliźniacze miasto Janowca – Kazimierz Dolny.  
 
Strona własna Kursu www.jimkurs.info.pl 
Dyrektor artystyczny: prof. Wojciech Walasek  
Szczegółowe informacje dotyczące Kursu - prof. Wojciech Walasek  
tel. (48) 0-601 312 307, fax: (48 22) 872 07 77, e-mail: walasek@chopin.edu.pl 
Sekretariat (w czasie trwania kursu, na terenie zespołu zamkowego w Janowcu): tel. (48 81) 881 52 28 
 
Dyscypliny: 

 Zajęcia indywidualne – skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, instrumenty dęte, akordeon, 
gitara, śpiew solowy.  

 Zajęcia kameralne – zespoły smyczkowe, zespoły akordeonowe, kwartety smyczkowe, zespoły 
instrumentów dętych, zespoły mieszane (instrumenty smyczkowe z akordeonem, instrumenty 
smyczkowe z instrumentami dętymi). 

 Zajęcia grupowe – klasa aktorska  
 
Czynny uczestnik kursu ma zagwarantowane do wyboru 5 lekcji indywidualnych, 5 zajęd w zespołach 
kameralnych lub 5 zajęd grupowych (klasa aktorska). 
Uczestnik bierny - obserwator, ma prawo wstępu na wszystkie lekcje, wykłady i koncerty.  
Koncerty odbywad się będą na terenie Janowca, Kazimierza Dolnego, Puław, Lublina i Nałęczowa. 
Koncerty prowadzid będzie Jan Popis.  
 
Wykładowcy: 

 prof. Adam Korniszewski – skrzypce (Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Brukseli)  

 prof. Jan Stanienda – skrzypce (UMFC Warszawa)  

 Wojciech Jan Walasek jr – skrzypce 

 prof. Piotr Reichert – altówka, kameralistyka (UMFC Warszawa)  

 Kamil Walasek – altówka 

 prof. Kazimierz Michalik – wiolonczela (UMFC Warszawa)  

 prof. Wojciech Walasek – wiolonczela, kameralistyka (UMFC Warszawa)  

 Marcin Zdunik – wiolonczela 
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 prof. Leszek Sokołowski – kontrabas (UMFC Warszawa - Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny 
w Białymstoku)  

 Leszek Wachnik – fagot, dęte zespoły kameralne, studia orkiestrowe, muzyka barokowa (fagot 
barokowy), warsztaty stroikowe (Filharmonia Narodowa w Warszawie)  

 ad. Jolanta Janucik – śpiew solowy (UMFC Warszawa) 

 prof. Ryszard Cieśla – śpiew solowy (UMFC Warszawa) 

 st. wykł. Ryszard Bałauszko – gitara (UMFC Warszawa)  

 ad. Elwira Śliwkiewicz-Cisak – akordeon 

 as. Anna Maria Buczek – klasa aktorska 

 Kwartet smyczkowy „WALASEK”: Emilia (skrzypce), Wojtek (skrzypce), Kamil (altówka) i Wojciech 
(wiolonczela) Walasek  

 
Koszty uczestnictwa:  
Opłata za udział w kursie, obejmująca również zakwaterowanie w pobliskich pensjonatach, w tym w 
pensjonacie „Oblasówka” (pokoje 2-, 3- i 4-osobowe z łazienkami) oraz wyżywienie wynosi:  

dla uczestników czynnych – 1400 zł  
dla uczestników biernych – obserwatorów – 900 zł  
dla uczestników zagranicznych – 500 euro  

Organizujący wyżywienie i zakwaterowanie we własnym zakresie, płacą:  
czynni – 650 zł  
bierni – 400 zł 

 
Pensjonat „Oblasówka” znajduje się ok. 1 km od Zamku. Adres: 24-123 Janowiec Oblasy.  
Dojazd z Puław do Oblasów i Janowca linią komunikacji miejskiej nr 17. Autokary odjeżdżają z dworca 
PKP i z dworca PKS. Od strony Kazimierza Dolnego kursuje prom przez Wisłę (poniedziałek-piątek – 
w godz. 8:00-20:00, sobota, niedziela i święta – w godz. 8:00-21:00, dla zmotoryzowanych).  
Uczestnicy decydujący się na organizowanie wyżywienia i zakwaterowania we własnym zakresie, 
powinni zrobid to jak najszybciej. Znalezienie kwater w Janowcu lub Kazimierzu w okresie wakacyjnym 
jest bardzo trudne.  
 
Warunki uczestnictwa:  

1. Pisemne zgłoszenie na kurs należy przesład pocztą, faxem lub pocztą elektroniczą na adres: 
Wojciech Walasek  
ul. Włókiennicza 74  
04-964 Warszawa  
tel./fax: (48 22) 872 07 77  
e-mail: walasek@chopin.edu.pl 

2. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata do dnia 15 czerwca 2012 r. zaliczki w kwocie 
200,00 zł na konto:  
Agencja Koncertowa „Warszawscy Wirtuozi” 
Bank BPH S.A.  
80 1060 0076 0000 3260 0070 3960  

 
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na kurs, na powyższe konto należy wpłacid pozostałą częśd 
kosztów uczestnictwa. 
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