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Szanowni Państwo 

W imieniu Koła Naukowego Kompozycji i Teorii Muzyki, działającego przy 

Akademii Muzycznej w Łodzi, mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Studentów 

studiów I, II i III stopnia do udziału w konferencji studenckiej w ramach działań 

naukowo-artystycznych w okresie 5-12 marca 2016 – „OM, Muzyka Orientu – 

Orient w Muzyce”. Wydarzenie jest organizowane przez Katedrę Teorii Muzyki 

łódzkiej Akademii.  

 

 

Konferencja studencka odbędzie się w dniu 9 marca (środa) w godzinach 9-18. 

Studenckim obradom towarzyszyć będzie otwarcie instalacji przestrzennej w 

nowym gmachu Akademii przy al. 1 Maja 4. 

Do czynnego udziału w konferencji zachęcamy przede wszystkim studentów 

kierunków: teoria muzyki, kompozycja i muzykologia, a także innych kierunków 

pokrewnych. Oczekujemy wystąpień związanych z: Orientem, jako kategorią w 

muzyce, kulturami muzycznymi Orientu, aktualnością wpływu tradycji Wschodu 

na współczesną muzykę oraz przenikaniem Orientu do muzyki Zachodu (na 

gruncie klasycznym i popularnym). Zależy nam na poznaniu podczas sesji 

Państwa obserwacji, badań własnych i inspiracji artystycznych muzyką Orientu 

(mile widziane fragmenty nagrań, partytury, prezentacje multimedialne).  

 

 

Ramy czasowe referatów studenckich zaplanowane są na około 30 minut wraz 

z towarzyszącą im dyskusją, jednak dokładny plan i limit czasowy zostanie 

podany po otrzymaniu i wyborze zgłoszeń. Udział w Sesji jest bezpłatny. 

Organizatorzy nie mogą zapewnić zwrotu kosztów podróży czy 

zakwaterowania, ale oferują pomoc w znalezieniu niedrogich noclegów. 

Referentom proponujemy również bezpłatny udział w spektaklu opery  

Abu Hassan, który odbędzie się wieczorem w dniu konferencji studenckiej 

(środa 9 marca).  

Zapraszamy także do udziału w innych wydarzeniach tygodnia, chociażby w 

sesji głównej w dniach 10-11 marca, Dniu japońskim 12 marca oraz 

towarzyszących koncertach muzyki orientalnej. 



Udział Państwa w Konferencji stać się może doskonałą okazją do integracji 

środowiska młodych naukowców i kompozytorów oraz przyczynkiem do 

zapoznania się studentów z całej Polski. 

 

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Sesji prosimy o przesyłanie 

zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy w załączniku maila z zaproszeniem) 

zawierających podstawowe informacje, włącznie z tytułem referatu i 

abstraktem o objętości około pół strony (ok. 1000 znaków ze spacjami) drogą 

mailową na adres: ktm@amuz.lodz.pl do dnia 31 stycznia 2016 roku. Tytuł 

wiadomości mailowej: Orient w Muzyce –konferencja studencka.  

 

Ze względu na ramy czasowe sesji, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, 

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia wybranych referatów.  

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na podany wyżej adres e-mail.  

 

 


