
Łódź, 10 marca 2021 roku

Odwiedź Akademię Muzyczną w Łodzi online! 
Dni Otwarte Uczelni 2021

W dniach 12–18 marca 2021 roku Akademia Muzyczna w Łodzi otwiera się dla kandydatów na
studia.  Tym razem,  ze względu na  restrykcje  związane z  pandemią,  Dni  Otwarte odbędą się  w
wirtualnej  rzeczywistości.  Każdy  zainteresowany  podjęciem  studiów  będzie  miał  możliwość
uczestnictwa w lekcjach, otwartych wykładach, spotkaniach, konsultacjach i koncertach online ze
swojego  domu.  Wszystkie  propozycje  będą  dostępne  w  popularnych  plaEormach
wideokonferencyjnych oraz na stronie internetowej i kanale YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Uczelnia,  już  tradycyjnie,  zaproponowała  możliwość  uczestniczenia  w  lekcjach  i  wykładach  na
wszystkich Wydziałach. Podczas regularnych zajęć studentów różnych specjalności, kandydaci będą
mogli poznać sposób pracy w uczelni artystycznej, także ten w dobie epidemii. Szczegółowy plan lekcji
jest dostępny na stronie internetowej Akademii. 

Od lat, dużym zainteresowaniem cieszą się bezpłatne konsultacje z pedagogami Uczelni. W tym roku
nie  mogło  być  inaczej!  Chętni  mogą  umówić  się  na  spotkania  drogą  mailową,  pisząc  na  adres:
konsultacje@amuz.lodz.pl. Możliwość indywidualnej rozmowy z pedagogami została przedłużona aż
do 16 kwietnia  2021 roku.  Dodatkowo,  Akademia Muzyczna zaprasza na spotkania  z  Dziekanami
Wydziałów oraz Kierownikami Instytutów, którzy opowiedzą o studiach w murach łódzkiej  uczelni
artystycznej, a także odpowiedzą na pytania zainteresowanych. 

Z pomocną dłonią wyszedł też Zakład Badań nad Percepcją Słuchową Muzyki,  którego pracownicy
przygotowali  test  online  z  kształcenia  słuchu  dla  kandydatów  na  kierunki  instrumentalne.  Każdy
młody  muzyk  będzie  mógł  sprawdzić  swoje  umiejętności  oraz  dowiedzieć  się  nad  czym  może
popracować przed przystąpieniem do egzamin wstępnych. 

Studia w Akademii Muzycznej to w dużej mierze, niezwykle istotna, praktyka koncertowa. W ramach
Dni  Otwartych  organizatorzy  zapraszają  na  cztery  wydarzenia  artystyczne  online,  które  będą
transmitowane na  kanale  YouTube.  12  marca  o  godzinie  18.00  swoje umiejętności  realizatorskie,
udźwiękowienia, masteringu, montażu dźwięku i  obrazu zaprezentują studenci realizacji  dźwięku –
nowej specjalności Instytutu Mediów i Produkcji Muzycznej. Kolejnego dnia, w relaksacyjny nastrój
wprowadzą  widzów  studenci,  którzy  w  ostatnim  czasie  tworzyli  swoje  nowe  kompozycje
audiowizualne  w  Studiu  Komputerowym  Muzyki  Elektronicznej  –  koncert  “Ambient  w  Ogrodzie
Zimowym” odbędzie się 13 marca o godzinie 18.00. W poniedziałek, 15 marca o godzinie 18.15, w
ramach koncertu  z  cyklu  “Wieczorów muzycznych”  Uczelnia  będzie  gościć  Uczniów i  Pedagogów
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.  Program wydarzenia
wypełnią  utwory  solowe  i  kameralne  m.in.  Claude’a  Debussy’ego,  Eugène’a  Ysaÿe’a  i  Francisa
Poulenca.  Na  ostatnie  z  zaplanowanych  wydarzeń  artystycznych  zaprasza  Instytut  Fortepianu,
Organów,  Muzyki  Kościelnej,  Klawesynu i  Instrumentów Dawnych.  16 marca o godzinie 18.00,  na
estradzie Sali Kameralnej Akademii wystąpi Zhang Yanxin z klasy fortepianu dr hab. Kingi Firlej-Kubicy.
W interpretacji pianisty usłyszymy “Toccatę d-moll” BWV 913 Johanna SebasSana Bacha oraz “Balladę
g-moll” op. 23 Fryderyka Chopina. 

Informacje: Biuro Promocji – promocja@amuz.lodz.pl, tel. 42 662 16 45, tel. kom. 668 271 308 
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Więcej informacji na stronie internetowej oraz w serwisach i mediach społecznościowych Akademii: 

● hTp://www.amuz.lodz.pl/pl/dla-kandydata/dni-otwarte-2021 

● youtube.com/akademiamuzycznalodz 
● facebook.com/akademiamuzycznalodz 
● instagram.com/akademiamuzycznalodz
● twiTer.com/amuzlodz 
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