
Szko a realizuje tylko przedmioty muzyczne – bez przedmiotów ogólnokszta c cych. System nauki jest oparty na indywidual-
nych lekcjach instrumentu g ównego (tak e wokalu) oraz na zaj ciach zbiorowych (w grupach kilkuosobowych) z przedmio-
tów ogólnomuzycznych, zespo ów wokalno-instrumentalnych, itp. Szko a przygotowuje instrumentalistów oraz wokalistów do 
dzia a  estradowych (w zakresie muzyki klasycznej oraz rozrywkowej), udzia u w przegl dach, konkursach, festiwalach, itp.

INSTRUMENTY, NA KTÓRYCH UCZYMY GRA :
FORTEPIAN (klasycznie, rozrywkowo), KEYBOARD (studio MIDI), PERKUSJA, GITARA (klasyczna, elektryczna, 
basowa), SKRZYPCE, ORGANY (klasyczne), AKORDEON, FLET, SAKSOFON, ZESPO Y (wokalne, instrumental-
ne), WOKALISTYKA.
Egzamin wst pny lub przes uchanie wst pne (w zale no ci od systemu nauczania) s  bezp atne.

>Zerówka muzyczna 
dla najm odszych muzyczne zabawy
Dla dzieci od 4 roku ycia: pierwszy kontakt z muzyk  w kilkuosobowych grupach. Zabawy umuzykalniaj ce 
z elementami plastyki, rytmiki oraz gry na instrumentach szkolnych. 
Dla dzieci w wieku 5-6 lat: zaj cia indywidualne z instrumentu (keyboard lub fortepian) oraz zaj cia 
zbiorowe z rytmiki (zabawy ruchowe z elementami zasad muzyki i rytmiki).
>Szko a umuzykalniaj ca 
dla ka dego wokalisty i instrumentalisty z muzyczn  pasj  
Zapraszamy ka dego, kto chce nauczy  si  piewa  lub gra  na instrumentach dla w asnej przyjemno ci 
i posiada predyspozycje s uchowe. W ramach szko y umuzykalniaj cej mo na wybra  ró ne systemy kszta cenia 
zró nicowane pod wzgl dem liczby godzin tygodniowo. 
DZIA  DZIECI CY dla dzieci od 7 lat (pe ny cykl nauczania 6 lat)
DZIA  M ODZIE OWY dla dzieci od 10 lat (pe ny cykl nauczania 4 lata)
Przyj cie do szko y umuzykalniaj cej nast puje po sprawdzeniu predyspozycji s uchowych kandydatów. 
>Prywatna Szko a Muzyczna I i II stopnia 
dla chc cych realizowa  programy publicznych szkó  muzycznych poszerzone o elementy muzyki rozrywkowej
System kszta cenia opiera si  na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkó  
muzycznych (w oparciu o rozporz dzenia Ministerstwa Kultury) z poszerzeniem o autorskie programy 
w zakresie muzyki rozrywkowej.
Przyj cie do szko y odbywa si  po pozytywnie zdanym egzaminie wst pnym.  
Prywatna Szko a Muzyczna I stopnia 
DZIA  DZIECI CY (pe ny cykl nauczania 6 lat)
DZIA  M ODZIE OWY (pe ny cykl nauczania 4 lata)
>Studium Muzyki Rozrywkowej 
dla przysz ych wokalistów i instrumentalistów estradowych 
Zapraszamy m odzie  posiadaj c  ju  wcze niejsze przygotowanie muzyczne (w zakresie muzyki klasycznej lub 
rozrywkowej). System kszta cenia oparty jest na programach autorskich ze szczególnym akcentem na rozwijanie 
praktycznych umiej tno ci gry zespo owej na scenie oraz przygotowanie wokalistów i instrumentalistów do festiwali, 
konkursów, przegl dów, itp. Przyj cie do Studium odbywa si  po pozytywnie zdanym praktycznym egzaminie wst p-
nym. W ramach Studium Muzyki Rozrywkowej mo na wybra  ró ne systemy kszta cenia zró nicowane pod wzgl dem 
liczby godzin tygodniowo w ramach: DZIA U WOKALISTYKI ESTRADOWEJ, DZIA U INSTRUMENTALNEGO. 
Zaj cia z wokalistyki oraz instrumentu g ównego odbywaj  si  w trybie lekcji indywidualnych. Nauka w Studium 
Muzyki Rozrywkowej trwa trzy lata i ko czy si  koncertem dyplomowym.   

www.venos.pl

rok szkolny 2001/2002 
pa dziernik 2001  
Szko a wzi a udzia  w warsztatach muzycznych „Klasyka w rytmach 
elektroniki” zorganizowanych w Jeziorowicach. Celem spotkania muzy-
ków z Polski i z Niemiec mia o by  „poznanie poprzez wspólne muzy-
kowanie”, a sama muzyka nie tylko no nikiem emocji i kluczem do ich 
wyra ania, ale przede wszystkim rodkiem porozumienia ponad barierami 
j zykowymi czy kulturowymi. Zgodnie z mottem szko y, e „muzyka to 
uniwersalny j zyk ludzko ci” zadaniem m odych muzyków by a praca nad 
utworami polskich i niemieckich kompozytorów, szukanie dla nich nowych 
interpretacji. Ta edycja by a wynikiem sukcesu podobnego spotkania 
w roku 2000, w którym wzi y udzia : Szko a Muzyczna im. W. Lutos aw-
skiego z Nysy oraz Szko a Muzyczno-Artystyczna w Jenie.

maj 2002
S uchacze Studium Muzyki Rozrywkowej wzi li udzia  w „Koncercie pod 
namiotem Lacho Drom” z francuskimi zespo ami UN AIR oraz DEUX 
FAMILLIES. Prawdziwe szale stwo d wi ków, czasu, przestrzeni, 
harmonii, rado ci z grania... Koncert zgromadzi  bardzo liczn  pu-
bliczno , która wietnie si  bawi a przy d wi kach ywio owej 
i energetycznej muzyki.

czerwiec 2002 
Pierwsze recitale dyplomowe w szkole oraz w Studium Muzyki 
Rozrywkowej. 
I pierwszy ogólnopolski  na  Konkursu „Wygraj Sukces” 
w Tarnobrzegu. 

Informatorium

 lia szko y (sekretariat): 
ul. Wolno ci 311, II pi tro, 41-800 Zabrze
e-mail: szkola@venos.pl
sekretariat czynny codziennie od 8.00-16.00

siedziba szko y: 
ul. w. Teresy 8, 41-807 Zabrze 
tel. 032/777 44 10, fax: 032/777 44 12

>kontakt Prywatna Szko a Muzyczna VENO’S STUDIO

Prywatna Szko a Muzyczna II stopnia 
DZIA  INSTRUMENTALNY (pe ny cykl nauczania 6 lat)
DZIA  WOKALNY (pe ny cykl nauczania 4 lata) 
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      rok VENO’S STUDIO  
      Zbudowana z pasji i do wiad-
    czenia jej za o ycieli – Anny 
i Wenancjusza Ochmannów. 
„Inkubator” m odych talentów 
i miejsce pracy muzyków i peda-
gogów muzycznych. Szko a pe na 
energii, szko a kreatywna, szko a 
niezwyk a…

1 wrze nia 1999 
Rozpocz cie pierwszego roku w zabrza skiej Prywatnej Szkole Muzycznej 
VENO’S STUDIO. Wielka niewiadoma, ale tak e dreszcz pozytywnych emocji. 
mudne przygotowania, zdobywanie wpisów rejestracyjnych (do ewidencji 

niepublicznych placówek i szkó  artystycznych Ministerstwa Kultury, do ewi-
dencji szkó  niepublicznych Zabrza), inwestycje, pierwsze egzaminy wst pne. 
I wreszcie pierwszy, symboliczny, dzwonek. >Wyj tkowi nauczyciele : 
muzycy, pasjonaci cz cy w autorskich programach nauczania podstaw  
programow  pa stwowych szkó  muzycznych z graniem „rozrywkowym”. 
Ten dualizm, zderzenie tradycji z nowoczesno ci  fascynuje uczniów, ale 
tak e inspiruje do kolejnych innowacyjnych dzia a  nauczycieli. Instrumenty: 
fortepian, ale tak e jazzowo, keyboard, ale mo e w wirtuozowskim wydaniu, 
perkusja czasem w wersji rockowej, gitara elektryczna – tak e... klasycznie. 
I wreszcie wokal. Jazzowy, rhythm’n’bluesowy, funkowy, soulowy, aktorski, 
popowy… Niepowtarzalne koncerty, na których s uchacze szko y cz  swoje 
talenty z profesjonalizmem zawodowych muzyków. >Szko a ci gle pokazuje 
nowe oblicze. Rozrasta si , ewoluuje, dynamicznie zmienia, wci  przyci ga 
wyj tkowych ludzi. Powstaj  klasy kolejnych instrumentów: saksofon,  et, 
skrzypce, akordeon… VENO’S STUDIO poprzez swoj  dzia alno  edukacyjn  
i organizacyjn  stwarza warunki i atmosfer  do aktywno ci twórczej, inspi-
ruje do rozwijania muzycznych pasji, rodzinnego muzykowania. Udost pnia 
sale i sprz t do prób zespo om muzycznym. Wspiera m ode talenty poprzez 
fundowanie stypendiów, pokrywanie kosztów wyjazdów na festiwale, organi-
zowanie i  nansowanie koncertów. Jednocze nie jest jednostk  dzia aj c  
bez adnych dotacji. >Szko a rozrasta si , przybywa jej pomieszcze . Roz-
poczyna dzia alno  w go cinnych progach Przedszkola Katolickiego T cza, 
gdzie zreszt  funkcjonuje do dzi . Ale szybko znajduje drug  siedzib , 
w centrum miasta przy ul. Wolno ci 311, na II pi trze.
>VENO’S STUDIO to energia twórcza i artystyczne pasje. To miejsce, 
w którym zdobywa si  wiedz , ale te  inspiruj co przekszta ca do wiadcze-
nie w sztuk , w ekspresj . Miejsce, które wibruje d wi kami instrumentów, 
g osami, miechem ju  dziesi ty rok…   

Pierwsze trzy lata szko y...
rok szkolny 1999/2000
maj 2000 
Najm odsi uczniowie Prywatnej Szko y Muzycznej przygotowali w Domu 
Wspó pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach koncert wpisuj cy si  w obchody 
250. rocznicy mierci wielkiego barokowego kompozytora „Jan Sebastian 
Bach wielkim twórc , równie  dla najm odszych”. By a to wspania a 
okazja do zmierzenia si  z twórczo ci  Mistrza, ale tak e do re eksji nad uni-
wersalno ci  j zyka d wi ków, nad sposobem emocjonalnego prze ywania 
i osobistej interpretacji muzyki. Tak e do re eksji nad bogactwem europej-
skiego i wiatowego dziedzictwa kulturowego. M odzi ludzie odkryli, e ten 
wielki kompozytor mo e fascynowa  nie tylko znawców muzyki baroku.

czerwiec 2000
M odzie  z VENO’S STUDIO wyst pi a w pierwszej cz ci KONCERTU 
POJEDNANIA w Gliwicach. M odzi wykonawcy pokazali, e muzyka jest 
dla nich narz dziem wyra ania uczu  oraz interpretacji otaczaj cego wiata. 
W drugiej cz ci wyst pili: Manfred Siebaki, Uwe Zeutzheim oraz Won Hee 
Cho. Manfred Siebaki jest rektorem ds. nauki uniwersytetu w Moguncji, 
historykiem literatury oraz muzykiem z zami owania. Jego ulubiony instru-
ment do muzykowania „po godzinach” to gitara. Pianista Uwe Zeutzheim jest 
nauczycielem gry na fortepianie w Peter-Comelius-Konversatorium oraz na 
Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji. Go  z dalekiej Korei – Won 
Hee Cho – to piewaczka operowa i nauczycielka piewu w Seulu.

PIERWSZE SUKCESY 
II miejsce oraz nagroda Prezydenta Miasta Opole w  nale VII l skiego 
Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie owej, Ozimek 1999.
 I, II miejsce oraz GRAND PRIX w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
Obcoj zycznej, Knurów 1999.

*podsumowanie wszystkich festiwalowych i konkursowych osi gni  uczniów szko y 
przedstawimy w III cz ci rocznicowych „wspomnie ”.

I W ZUPE NIE INNYM ju  nie m odzie owym – WYKONANIU  
czerwiec 2000  
Wernisa  wystawy malarstwa Anny Ochmann oraz koncert muzyki 
elektronicznej Wenancjusza Ochmanna „INSPIRACJE”. 

rok szkolny 2000/2001
grudzie  2000 
Prywatna Szko a Muzyczna przygotowa a warsztaty WSZYSTKO CO JEST 
POTRZEBNE, EBY SAMODZIELNIE ZROBI  PRZEBÓJ, które popro-
wadzi  Wenancjusz Ochmann. W plastyczno-muzycznym spotkaniu „Kolorowe 
d wi ki” w Dzielnicowym O rodku Kultury w Ko czycach, wzi y udzia  dzieci 
i m odzie  w wieku 7-14 lat. Zainteresowanie by o ogromne, a ciekawo  
wzbudzi a przede wszystkim prezentacja mo liwo ci wspó czesnego sprz tu do 
komponowania i grania, pocz wszy od keyboardów, a sko czywszy na sample-
rach. Mo na by o pos ucha  muzyki, pobawi  si  urz dzeniami do jej tworzenia, 
wypróbowa  swoje pierwsze kompozytorskie pomys y.   

marzec 2001 
VENO’S STUDIO by o jednym ze sponsorów i organizatorów I Festiwalu 
Kultury Krajów Unii Europejskiej i Polski. Uczestnicy, reprezentuj cy szko y 
podstawowe, gimnazja i szko y rednie, rywalizowali w czterech kategoriach: 
wokalnej, instrumentalnej, teatralnej i plastycznej. Koncert laureatów odby  
si  – z go cinnym dzia em Filharmonii Zabrza skiej – w auli Pa stwowej 
Szko y Muzycznej. 
Szko a anga owa a si  tak e organizacyjnie i jako jeden ze sponsorów 
w kolejne edycje Festiwalu.  

maj 2001 
M odzie  z Prywatnej Szko y Muzycznej zaprezentowa a brawurowy wyst p 
w trakcie obchodów Dnia Europy w Gliwicach. Na Placu Krakowskim 
mo na by o sp dzi  ciekawy dzie  w ród stoisk promocyjno-informacyj-
nych krajów cz onkowskich Unii, skorzysta  z Info-punktu z dost pem do 
internetu czy Biblioteki Europejskiej i oczywi cie ledzi  atrakcyjny program 
artystyczny na du ej scenie. Dzie  zako czy  koncert zespo u Brathanki oraz 
pokaz sztucznych ogni.  

maj 2001   
D wi ki muzyki w wykonaniu s uchaczy Studium Muzyki Rozrywkowej 
czarowa y s uchaczy w „Tajemniczym ogrodzie”, w który zosta  zamieniony 
teren wokó  Domu Wspó pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Uczestnicy 
warsztatów plastycznych inspiruj c si  ksi k  Hodgsona Burnetta „Tajem-
niczy ogród” przeobrazili otoczenie Domu w ba niow , barwn , intryguj c  
krain . Wszystkie prace zosta y wykonane z ekologicznych materia ów wpi-
suj cych si  wietnie w naturaln  ro linno . W warsztatach, prowadzonych 
przez Ann  Ochmann, pomagali uczniowie z zabrza skiej Ogólnokszta c cej 
Szko y Sztuk Pi knych, a ca o ci dope ni   na  konkursu literackiego „Wieczór 
poda , legend i bajek górno l skich”. M odzie , w ponad 200 nades anych 
pracach, spisa a legendy znane jedynie z ustnych przekazów, które nie by y 
wcze niej wydane drukiem.
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Szko a realizuje tylko przedmioty muzyczne – bez przedmiotów ogólnokszta c cych. System nauki jest oparty na indywidual-
nych lekcjach instrumentu g ównego (tak e wokalu) oraz na zaj ciach zbiorowych (w grupach kilkuosobowych) z przedmio-
tów ogólnomuzycznych, zespo ów wokalno-instrumentalnych, itp. Szko a przygotowuje instrumentalistów oraz wokalistów do 
dzia a  estradowych (w zakresie muzyki klasycznej oraz rozrywkowej), udzia u w przegl dach, konkursach, festiwalach, itp.

INSTRUMENTY, NA KTÓRYCH UCZYMY GRA :
FORTEPIAN (klasycznie, rozrywkowo), KEYBOARD (studio MIDI), PERKUSJA, GITARA (klasyczna, elektryczna, 
basowa), SKRZYPCE, ORGANY (klasyczne), AKORDEON, FLET, SAKSOFON, ZESPO Y (wokalne, instrumental-
ne), WOKALISTYKA.
Egzamin wst pny lub przes uchanie wst pne (w zale no ci od systemu nauczania) s  bezp atne.

>Zerówka muzyczna 
dla najm odszych muzyczne zabawy
Dla dzieci od 4 roku ycia: pierwszy kontakt z muzyk  w kilkuosobowych grupach. Zabawy umuzykalniaj ce 
z elementami plastyki, rytmiki oraz gry na instrumentach szkolnych. 
Dla dzieci w wieku 5-6 lat: zaj cia indywidualne z instrumentu (keyboard lub fortepian) oraz zaj cia 
zbiorowe z rytmiki (zabawy ruchowe z elementami zasad muzyki i rytmiki).
>Szko a umuzykalniaj ca 
dla ka dego wokalisty i instrumentalisty z muzyczn  pasj  
Zapraszamy ka dego, kto chce nauczy  si  piewa  lub gra  na instrumentach dla w asnej przyjemno ci 
i posiada predyspozycje s uchowe. W ramach szko y umuzykalniaj cej mo na wybra  ró ne systemy kszta cenia 
zró nicowane pod wzgl dem liczby godzin tygodniowo. 
DZIA  DZIECI CY dla dzieci od 7 lat (pe ny cykl nauczania 6 lat)
DZIA  M ODZIE OWY dla dzieci od 10 lat (pe ny cykl nauczania 4 lata)
Przyj cie do szko y umuzykalniaj cej nast puje po sprawdzeniu predyspozycji s uchowych kandydatów. 
>Prywatna Szko a Muzyczna I i II stopnia 
dla chc cych realizowa  programy publicznych szkó  muzycznych poszerzone o elementy muzyki rozrywkowej
System kszta cenia opiera si  na podstawie programowej oraz ramowych programach nauczania szkó  
muzycznych (w oparciu o rozporz dzenia Ministerstwa Kultury) z poszerzeniem o autorskie programy 
w zakresie muzyki rozrywkowej.
Przyj cie do szko y odbywa si  po pozytywnie zdanym egzaminie wst pnym.  
Prywatna Szko a Muzyczna I stopnia 
DZIA  DZIECI CY (pe ny cykl nauczania 6 lat)
DZIA  M ODZIE OWY (pe ny cykl nauczania 4 lata)
>Studium Muzyki Rozrywkowej 
dla przysz ych wokalistów i instrumentalistów estradowych 
Zapraszamy m odzie  posiadaj c  ju  wcze niejsze przygotowanie muzyczne (w zakresie muzyki klasycznej lub 
rozrywkowej). System kszta cenia oparty jest na programach autorskich ze szczególnym akcentem na rozwijanie 
praktycznych umiej tno ci gry zespo owej na scenie oraz przygotowanie wokalistów i instrumentalistów do festiwali, 
konkursów, przegl dów, itp. Przyj cie do Studium odbywa si  po pozytywnie zdanym praktycznym egzaminie wst p-
nym. W ramach Studium Muzyki Rozrywkowej mo na wybra  ró ne systemy kszta cenia zró nicowane pod wzgl dem 
liczby godzin tygodniowo w ramach: DZIA U WOKALISTYKI ESTRADOWEJ, DZIA U INSTRUMENTALNEGO. 
Zaj cia z wokalistyki oraz instrumentu g ównego odbywaj  si  w trybie lekcji indywidualnych. Nauka w Studium 
Muzyki Rozrywkowej trwa trzy lata i ko czy si  koncertem dyplomowym.   

www.venos.pl

rok szkolny 2001/2002 
pa dziernik 2001  
Szko a wzi a udzia  w warsztatach muzycznych „Klasyka w rytmach 
elektroniki” zorganizowanych w Jeziorowicach. Celem spotkania muzy-
ków z Polski i z Niemiec mia o by  „poznanie poprzez wspólne muzy-
kowanie”, a sama muzyka nie tylko no nikiem emocji i kluczem do ich 
wyra ania, ale przede wszystkim rodkiem porozumienia ponad barierami 
j zykowymi czy kulturowymi. Zgodnie z mottem szko y, e „muzyka to 
uniwersalny j zyk ludzko ci” zadaniem m odych muzyków by a praca nad 
utworami polskich i niemieckich kompozytorów, szukanie dla nich nowych 
interpretacji. Ta edycja by a wynikiem sukcesu podobnego spotkania 
w roku 2000, w którym wzi y udzia : Szko a Muzyczna im. W. Lutos aw-
skiego z Nysy oraz Szko a Muzyczno-Artystyczna w Jenie.

maj 2002
S uchacze Studium Muzyki Rozrywkowej wzi li udzia  w „Koncercie pod 
namiotem Lacho Drom” z francuskimi zespo ami UN AIR oraz DEUX 
FAMILLIES. Prawdziwe szale stwo d wi ków, czasu, przestrzeni, 
harmonii, rado ci z grania... Koncert zgromadzi  bardzo liczn  pu-
bliczno , która wietnie si  bawi a przy d wi kach ywio owej 
i energetycznej muzyki.

czerwiec 2002 
Pierwsze recitale dyplomowe w szkole oraz w Studium Muzyki 
Rozrywkowej. 
I pierwszy ogólnopolski  na  Konkursu „Wygraj Sukces” 
w Tarnobrzegu. 

Informatorium

 lia szko y (sekretariat): 
ul. Wolno ci 311, II pi tro, 41-800 Zabrze
e-mail: szkola@venos.pl
sekretariat czynny codziennie od 8.00-16.00

siedziba szko y: 
ul. w. Teresy 8, 41-807 Zabrze 
tel. 032/777 44 10, fax: 032/777 44 12

>kontakt Prywatna Szko a Muzyczna VENO’S STUDIO

Prywatna Szko a Muzyczna II stopnia 
DZIA  INSTRUMENTALNY (pe ny cykl nauczania 6 lat)
DZIA  WOKALNY (pe ny cykl nauczania 4 lata) 
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      rok VENO’S STUDIO  
      Zbudowana z pasji i do wiad-
    czenia jej za o ycieli – Anny 
i Wenancjusza Ochmannów. 
„Inkubator” m odych talentów 
i miejsce pracy muzyków i peda-
gogów muzycznych. Szko a pe na 
energii, szko a kreatywna, szko a 
niezwyk a…

1 wrze nia 1999 
Rozpocz cie pierwszego roku w zabrza skiej Prywatnej Szkole Muzycznej 
VENO’S STUDIO. Wielka niewiadoma, ale tak e dreszcz pozytywnych emocji. 
mudne przygotowania, zdobywanie wpisów rejestracyjnych (do ewidencji 

niepublicznych placówek i szkó  artystycznych Ministerstwa Kultury, do ewi-
dencji szkó  niepublicznych Zabrza), inwestycje, pierwsze egzaminy wst pne. 
I wreszcie pierwszy, symboliczny, dzwonek. >Wyj tkowi nauczyciele : 
muzycy, pasjonaci cz cy w autorskich programach nauczania podstaw  
programow  pa stwowych szkó  muzycznych z graniem „rozrywkowym”. 
Ten dualizm, zderzenie tradycji z nowoczesno ci  fascynuje uczniów, ale 
tak e inspiruje do kolejnych innowacyjnych dzia a  nauczycieli. Instrumenty: 
fortepian, ale tak e jazzowo, keyboard, ale mo e w wirtuozowskim wydaniu, 
perkusja czasem w wersji rockowej, gitara elektryczna – tak e... klasycznie. 
I wreszcie wokal. Jazzowy, rhythm’n’bluesowy, funkowy, soulowy, aktorski, 
popowy… Niepowtarzalne koncerty, na których s uchacze szko y cz  swoje 
talenty z profesjonalizmem zawodowych muzyków. >Szko a ci gle pokazuje 
nowe oblicze. Rozrasta si , ewoluuje, dynamicznie zmienia, wci  przyci ga 
wyj tkowych ludzi. Powstaj  klasy kolejnych instrumentów: saksofon,  et, 
skrzypce, akordeon… VENO’S STUDIO poprzez swoj  dzia alno  edukacyjn  
i organizacyjn  stwarza warunki i atmosfer  do aktywno ci twórczej, inspi-
ruje do rozwijania muzycznych pasji, rodzinnego muzykowania. Udost pnia 
sale i sprz t do prób zespo om muzycznym. Wspiera m ode talenty poprzez 
fundowanie stypendiów, pokrywanie kosztów wyjazdów na festiwale, organi-
zowanie i  nansowanie koncertów. Jednocze nie jest jednostk  dzia aj c  
bez adnych dotacji. >Szko a rozrasta si , przybywa jej pomieszcze . Roz-
poczyna dzia alno  w go cinnych progach Przedszkola Katolickiego T cza, 
gdzie zreszt  funkcjonuje do dzi . Ale szybko znajduje drug  siedzib , 
w centrum miasta przy ul. Wolno ci 311, na II pi trze.
>VENO’S STUDIO to energia twórcza i artystyczne pasje. To miejsce, 
w którym zdobywa si  wiedz , ale te  inspiruj co przekszta ca do wiadcze-
nie w sztuk , w ekspresj . Miejsce, które wibruje d wi kami instrumentów, 
g osami, miechem ju  dziesi ty rok…   

Pierwsze trzy lata szko y...
rok szkolny 1999/2000
maj 2000 
Najm odsi uczniowie Prywatnej Szko y Muzycznej przygotowali w Domu 
Wspó pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach koncert wpisuj cy si  w obchody 
250. rocznicy mierci wielkiego barokowego kompozytora „Jan Sebastian 
Bach wielkim twórc , równie  dla najm odszych”. By a to wspania a 
okazja do zmierzenia si  z twórczo ci  Mistrza, ale tak e do re eksji nad uni-
wersalno ci  j zyka d wi ków, nad sposobem emocjonalnego prze ywania 
i osobistej interpretacji muzyki. Tak e do re eksji nad bogactwem europej-
skiego i wiatowego dziedzictwa kulturowego. M odzi ludzie odkryli, e ten 
wielki kompozytor mo e fascynowa  nie tylko znawców muzyki baroku.

czerwiec 2000
M odzie  z VENO’S STUDIO wyst pi a w pierwszej cz ci KONCERTU 
POJEDNANIA w Gliwicach. M odzi wykonawcy pokazali, e muzyka jest 
dla nich narz dziem wyra ania uczu  oraz interpretacji otaczaj cego wiata. 
W drugiej cz ci wyst pili: Manfred Siebaki, Uwe Zeutzheim oraz Won Hee 
Cho. Manfred Siebaki jest rektorem ds. nauki uniwersytetu w Moguncji, 
historykiem literatury oraz muzykiem z zami owania. Jego ulubiony instru-
ment do muzykowania „po godzinach” to gitara. Pianista Uwe Zeutzheim jest 
nauczycielem gry na fortepianie w Peter-Comelius-Konversatorium oraz na 
Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji. Go  z dalekiej Korei – Won 
Hee Cho – to piewaczka operowa i nauczycielka piewu w Seulu.

PIERWSZE SUKCESY 
II miejsce oraz nagroda Prezydenta Miasta Opole w  nale VII l skiego 
Festiwalu Piosenki Dzieci cej i M odzie owej, Ozimek 1999.
 I, II miejsce oraz GRAND PRIX w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki 
Obcoj zycznej, Knurów 1999.

*podsumowanie wszystkich festiwalowych i konkursowych osi gni  uczniów szko y 
przedstawimy w III cz ci rocznicowych „wspomnie ”.

I W ZUPE NIE INNYM ju  nie m odzie owym – WYKONANIU  
czerwiec 2000  
Wernisa  wystawy malarstwa Anny Ochmann oraz koncert muzyki 
elektronicznej Wenancjusza Ochmanna „INSPIRACJE”. 

rok szkolny 2000/2001
grudzie  2000 
Prywatna Szko a Muzyczna przygotowa a warsztaty WSZYSTKO CO JEST 
POTRZEBNE, EBY SAMODZIELNIE ZROBI  PRZEBÓJ, które popro-
wadzi  Wenancjusz Ochmann. W plastyczno-muzycznym spotkaniu „Kolorowe 
d wi ki” w Dzielnicowym O rodku Kultury w Ko czycach, wzi y udzia  dzieci 
i m odzie  w wieku 7-14 lat. Zainteresowanie by o ogromne, a ciekawo  
wzbudzi a przede wszystkim prezentacja mo liwo ci wspó czesnego sprz tu do 
komponowania i grania, pocz wszy od keyboardów, a sko czywszy na sample-
rach. Mo na by o pos ucha  muzyki, pobawi  si  urz dzeniami do jej tworzenia, 
wypróbowa  swoje pierwsze kompozytorskie pomys y.   

marzec 2001 
VENO’S STUDIO by o jednym ze sponsorów i organizatorów I Festiwalu 
Kultury Krajów Unii Europejskiej i Polski. Uczestnicy, reprezentuj cy szko y 
podstawowe, gimnazja i szko y rednie, rywalizowali w czterech kategoriach: 
wokalnej, instrumentalnej, teatralnej i plastycznej. Koncert laureatów odby  
si  – z go cinnym dzia em Filharmonii Zabrza skiej – w auli Pa stwowej 
Szko y Muzycznej. 
Szko a anga owa a si  tak e organizacyjnie i jako jeden ze sponsorów 
w kolejne edycje Festiwalu.  

maj 2001 
M odzie  z Prywatnej Szko y Muzycznej zaprezentowa a brawurowy wyst p 
w trakcie obchodów Dnia Europy w Gliwicach. Na Placu Krakowskim 
mo na by o sp dzi  ciekawy dzie  w ród stoisk promocyjno-informacyj-
nych krajów cz onkowskich Unii, skorzysta  z Info-punktu z dost pem do 
internetu czy Biblioteki Europejskiej i oczywi cie ledzi  atrakcyjny program 
artystyczny na du ej scenie. Dzie  zako czy  koncert zespo u Brathanki oraz 
pokaz sztucznych ogni.  

maj 2001   
D wi ki muzyki w wykonaniu s uchaczy Studium Muzyki Rozrywkowej 
czarowa y s uchaczy w „Tajemniczym ogrodzie”, w który zosta  zamieniony 
teren wokó  Domu Wspó pracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Uczestnicy 
warsztatów plastycznych inspiruj c si  ksi k  Hodgsona Burnetta „Tajem-
niczy ogród” przeobrazili otoczenie Domu w ba niow , barwn , intryguj c  
krain . Wszystkie prace zosta y wykonane z ekologicznych materia ów wpi-
suj cych si  wietnie w naturaln  ro linno . W warsztatach, prowadzonych 
przez Ann  Ochmann, pomagali uczniowie z zabrza skiej Ogólnokszta c cej 
Szko y Sztuk Pi knych, a ca o ci dope ni   na  konkursu literackiego „Wieczór 
poda , legend i bajek górno l skich”. M odzie , w ponad 200 nades anych 
pracach, spisa a legendy znane jedynie z ustnych przekazów, które nie by y 
wcze niej wydane drukiem.
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