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ARTeria to forum spotkania ciekawych ludzi. 

ARTeria to dialog o współczesnym świecie.

ARTeria to kultura bez granic i wielowymiarowa edukacja. 

Działanie na rzecz porozumienia i współpracy między narodami 
i kulturami różnych państw, szczególnie w ramach integracji 
europejskiej. Wspieranie szeroko pojmowanego rozwoju regio-
nalnego i aktywizacja środowisk lokalnych, przeciwdziałanie 
bezrobociu, rozwój samorządności i świadomości obywatelskiej. 
Upowszechnianie praw człowieka, swobód obywatelskich i dzia-
łań wspomagających rozwój demokracji.

Projekty Fundacji ARTeria 
są realizowane w ramach 
trzech działów:

1. ART&NET - realizującego 
wszelkie projekty artystyczne 
oraz działania związane z rozwo-
jem i aktywnością sieci organizacji 
pozarządowych działających w 
sferze kultury; 

2. ARTeriodziedzictwo - obejmu-
jącego wszelkie działania związane 
z dziedzictwem kulturowym, między 
innymi współorganizację Europejskich 
Dni Dziedzictwa w woj. śląskim;

3. ARTeriopublikacje - zajmującego się 
działalnością wydawniczą Fundacji.

więcej na www.fundacja-arteria.org

Fundacja jest członkiem Culture Action Europe.

www.cultureactioneurope.org



Udział w podsumowaniu Europej-
skiego Roku Dialogu Międzykultu-
rowego (Warszawa)
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Udział w jubileuszu 10-lecia Prywatnej 
Szkoły Muzycznej VENO’S STUDIO  - 
przygotowanie folderu jubileuszowego

Zakończenie kon-
sultacji trenera re-
gionalnego Naro-
dowego Centrum 
Kultury

Rozpoczęcie realizacji projektu wy-
dawniczo-wystawienniczego pod 
roboczym tytułem „GENERAŁ RA-
WICZ”

Udział w prezentacji programu Mię-
dzynarodowe szkolenia dla opera-
torów kulturalnych (Radziejowice)

Udział w projekcie wy-
dawniczym „Twarze 
Fundacji Rozwoju Kar-
diochirurgii” (Zabrze)

Udział w międzynarodowej konferencji „Go East! Kultura i Spo-
łeczeństwo Obywatelskie. Partnerstwo Wschodnie w praktyce” 
(Warszawa)

Udział w Międzynarodo-
wej Konferencji „PRZE-
MYSŁY KREATYWNE 
– KULTURA, BIZNES, IN-
NOWACJE” (Łódź) 

Udział w Kongresie Kobiet 
„Kobiety dla Polski. Polska 
dla kobiet” (Warszawa)

Opracowanie haseł do 
„Słownika Terminów Za-
rządzania Kulturą” (www.
kongreskultury.pl)

Udział w dyskusji „Pu-
bliczna, prywatna, niefor-
malna, wirtualna - wie-
loaspektowość edukacji 
artystycznej” (Bytom)

Udział w jubileuszu 
10-lecia Prywatnej 
Szkoły Muzycznej 
VENO’S STUDIO  
- przygotowanie 
drugiego folderu

Udział w XIII Śląskim Forum MŚP 
– ekspansja rynkowa śląskich 
instytucji i firm sektora kultury 
i rozrywki (Chorzów)

Udział w konferencji Creative 
economy w praktyce. Profesjo-
nalizacja sektora kultury i prze-
mysłów kreatywnych (Kraków)

Udział w seminarium dotyczącym 
wykorzystania funduszy struktural-
nych w kulturze (Bruksela, Belgia) 

Konferencja podsumowująca 
projekt  „Integracja organi-
zacji kulturalnych z obsza-
rów wiejskich województwa 
śląskiego szansą na profe-
sjonalizację i podniesienie 
efektywności ich działania” 
– podpisanie deklaracji sieci 
(Zabrze)

Udział w konferencji podsumowującej dwa 
lata rządów PO-PSL (Warszawa)
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Udział w seminarium „Kul-
tura na rzecz lokalnego 
rozwoju” oraz konsultacje 
społeczne programu DOM 
KULTURY+ (Radziejowice) Współorganizacja 3. Śląskiego „Za-

kątka Zwierzątek” na bis 

Projekt Fundacji „Integracja 
organizacji…” w międzyna-
rodowym badaniu porów-
nawczym „Study on the 
Contribution of Culture to 
Local and Regional Econo-
mic and Social Develop-
ment as part of European 
Regional Policy”
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Udział w Kongresie 
Kultury (Kraków)

Udział w konferencji 
„Innowacje 2009. 
Człowiek i technolo-
gie” (Łódź)

Współorganizacja 3. Śląskiego „Zakątka Zwierzątek” 

Udział w konferencji po-
święconej wykorzystaniu 
dziedzictwa przemysło-
wego w promocji tury-
stycznej gmin i regionów 
(Zabrze)

Włączenie się do organizacji 
Europejskich Dni Dziedzic-
twa  organizowanych w 2009 
r. pod hasłem ‘’Zabytkom na 
odsiecz! Szlakiem grodów, 
zamków i twierdz’’  (wo-
jewództwo śląskie, Zabrze, 
Ogrodzieniec)

Europejskie Dni Dziedzictwa

Zabytkom na odsiecz!

Szlakiem grodów,

zamków i twierdz

12-20.09.2009
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Fundacji ARTeria kontynuowała 
przez cały 2009 rok realizację pro-
jektu „Integracja organizacji kul-
turalnych z obszarów wiejskich 
województwa śląskiego” (woj. 
śląskie)

Twarze Fundacji

Szkoła realizuje tylko przedmioty muzyczne – bez przedmiotów ogólnokształcących. System nauki jest oparty na indywidualnych 
lekcjach instrumentu głównego (także wokalu) oraz na zajęciach zbiorowych (w grupach kilkuosobowych) z przedmiotów ogól-
nomuzycznych, zespołów wokalno-instrumentalnych, itp. Szkoła przygotowuje instrumentalistów oraz wokalistów do działań 
estradowych (w zakresie muzyki klasycznej oraz rozrywkowej), udziału w przeglądach, konkursach, festiwalach, itp.

INSTRUMENTY, NA KTÓRYCH UCZYMY GRAĆ:
FORTEPIAN (klasycznie, rozrywkowo), KEYBOARD (studio MIDI), PERKUSJA, GITARA (klasyczna, elektryczna, 
basowa), SKRZYPCE, ORGANY (klasyczne), AKORDEON, FLET, SAKSOFON, ZESPOŁY (wokalne, instrumentalne), 
WOKALISTYKA.

Egzamin wstępny lub przesłuchanie wstępne (w zależności od systemu nauczania) są bezpłatne.

>Zerówka muzyczna dla najmłodszych 
muzyczne zabawy 
Dla dzieci od 4 roku życia: pierwszy kontakt z muzyką w kilkuosobowych grupach. Zabawy umuzykalniające  
z elementami plastyki, rytmiki oraz gry na instrumentach szkolnych. Dla dzieci w wieku 5-6 lat: zajęcia indywidualne  
z instrumentu (keyboard lub fortepian) oraz zajęcia zbiorowe z rytmiki (zabawy ruchowe z elementami zasad muzyki  
i rytmiki).
>Szkoła umuzykalniająca 
dla każdego wokalisty i instrumentalisty z muzyczną pasją 
Zapraszamy każdego, kto chce nauczyć się śpiewać lub grać na instrumentach dla własnej przyjemności  
i posiada predyspozycje słuchowe. W ramach szkoły umuzykalniającej można wybrać różne systemy kształcenia zróżnico-
wane pod względem liczby godzin tygodniowo. 
DZIAŁ DZIECIĘCY dla dzieci od 7 lat (pełny cykl nauczania 6 lat).
DZIAŁ MŁODZIEŻOWY dla dzieci od 10 lat (pełny cykl nauczania 4 lata). 
Przyjęcie do szkoły umuzykalniającej następuje po sprawdzeniu predyspozycji słuchowych kandydatów. 
>Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia dla chcących realizować programy publicznych szkół  
muzycznych poszerzone o elementy muzyki rozrywkowej.
System kształcenia opiera się na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkół  
muzycznych (w oparciu o rozporządzenia Ministerstwa Kultury) z poszerzeniem o autorskie programy 
w zakresie muzyki rozrywkowej.
Przyjęcie do szkoły odbywa się po pozytywnie zdanym egzaminie wstępnym.  
Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia 
DZIAŁ DZIECIĘCY (pełny cykl nauczania 6 lat).
DZIAŁ MŁODZIEŻOWY (pełny cykl nauczania 4 lata).
>Studium Muzyki Rozrywkowej 
dla przyszłych wokalistów i instrumentalistów estradowych 
Zapraszamy młodzież posiadającą już wcześniejsze przygotowanie muzyczne (w zakresie muzyki klasycznej lub rozryw-
kowej). System kształcenia oparty jest na programach autorskich ze szczególnym akcentem na rozwijanie praktycznych 
umiejętności gry zespołowej na scenie oraz przygotowanie wokalistów i instrumentalistów do festiwali, konkursów, 
przeglądów, itp. Przyjęcie do Studium odbywa się po pozytywnie zdanym praktycznym egzaminie wstępnym. W ramach 
Studium Muzyki Rozrywkowej można wybrać różne systemy kształcenia zróżnicowane pod względem liczby godzin 
tygodniowo w ramach: działu wokalistyki estradowej, działu instrumentalnego. Zajęcia z wokalistyki oraz instrumentu 
głównego odbywają się w trybie lekcji indywidualnych. Nauka w Studium Muzyki Rozrywkowej trwa trzy lata i kończy 
się koncertem dyplomowym.   

I n k u b a t o r 
talentów 

www.venos.pl

rok szkolny 2001/2002 
październik 2001  
Szkoła wzięła udział w warsztatach muzycznych „Klasyka w rytmach 
elektroniki” zorganizowanych w Jeziorowicach. Celem spotkania muzy-
ków z Polski i z Niemiec miało być „poznanie poprzez wspólne muzy-
kowanie”, a sama muzyka nie tylko nośnikiem emocji i kluczem do ich 
wyrażania, ale przede wszystkim środkiem porozumienia ponad barierami 
językowymi czy kulturowymi. Zgodnie z mottem szkoły, że „muzyka to 
uniwersalny język ludzkości” zadaniem młodych muzyków była praca nad 
utworami polskich i niemieckich kompozytorów, szukanie dla nich nowych 
interpretacji. Ta edycja była wynikiem sukcesu podobnego spotkania w 
roku 2000, w którym wzięły udział: Szkoła Muzyczna im. W. Lutosław-
skiego z Nysy oraz Szkoła Muzyczno-Artystyczna w Jenie.
maj 2002
Słuchacze Studium Muzyki Rozrywkowej wzięli udział w „Koncercie pod 
namiotem Lacho Drom” z francuskimi zespołami UN AIR oraz DEUX 
FAMILLIES. Prawdziwe szaleństwo dźwięków, czasu, przestrzeni, 
harmonii, radości z grania... Koncert zgromadził bardzo liczną publicz-
ność, która świetnie się bawiła przy dźwiękach żywiołowej i energetycznej 
muzyki.
czerwiec 2002 
Pierwsze recitale dyplomowe w szkole oraz w Studium Muzyki  
Rozrywkowej. I pierwszy ogólnopolski finał Konkursu „Wygraj Sukces”  
w Tarnobrzegu. 

Informatorium

filia szkoły (sekretariat): 
ul. Wolności 311, II piętro, 41-800 Zabrze
sekretariat czynny codziennie od 8.00-16.00

siedziba szkoły: 
ul. św. Teresy 8, 41-807 Zabrze 
tel. 032/777 44 10, fax: 032/777 44 12
e-mail: szkola@venos.pl

kontakt Prywatna Szkoła Muzyczna VENO’S STUDIO

Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia 
DZIAŁ INSTRUMENTALNY (pełny cykl nauczania 6 lat)
DZIAŁ WOKALNY (pełny cykl nauczania 4 lata).  

V

www.venos.pl

Prywatna Szkoła Muzyczna 
VENO’S STUDIO


