O SCENARI USZU

Scenariusze „Tak! On jest Królem!” oraz „Światłość w ciemności świeci” przypadły do gustu realizującym. Z opinii
zamieszczonych w Księdze Gości i tych nadesłanych e-mailem wynika, że scenariusze spełniły oczekiwania dorosłych i dzieci.
Zostały uhonorowane licznymi nagrodami i wyróżnieniami na rozmaitych przeglądach i festiwalach dziecięcych. Publikujemy
więc kolejny scenariusz, który jest owocem roku 2012. Ponieważ średnia wieku w przedszkolach znacznie się obniżyła i ciągle
obniża, postanowiliśmy oddzielnie wydać scenariusze uczniowskie i przedszkolne. Wydanie jasełek składa się z książki ze
scenariuszem oraz płyty ze ścieżką dźwiękową, na której znajdują się pastorałki w wersji z wokalem (do nauczenia się) i w
wersji instrumentalnej, muzyka ilustracyjna, efekty brzmieniowe i inne elementy dźwiękowe. Na CD znajduje się również treść
scenariusza w wersji elektronicznej, czyli plik tekstowy, który można wydrukować, skopiować i edytować — wprowadzać uwagi,
wycinać, uzupełniać itd. Zaoszczędzicie w ten sposób mnóstwo czasu. Książka zawiera również nuty pastorałek. Na stronie
wydawnictwa oraz na CD znajdziecie projekt plakatu do wydrukowania, w dwóch formatach do wyboru. Przypominam Państwu,
że jako autor jestem do Waszej dyspozycji i w miarę możliwości zawsze odpowiem na Wasze pytania. Dobrym miejscem do
rozmowy i czerpania inspiracji jest nasza strona internetowa połączona z Facebookiem, gdzie znajdziecie artykuły pisane przez
r ealizujących, mnóstwo zdjęć, filmiki i linki do stron z artykułami — sprawozdaniami z realizacji naszych przedstawień.
Wielokrotnie podczas prób, a także po przedstawieniach, ludzie pytają, gdzie można kupić nagrania i nuty pastorałek oraz
piosenek ze scen ariusza. Przypominam, że płytę z pastorałkami możecie zamówić u nas po dobrej cenie hurtowej. Zaufajcie
nam! Wystarczy zadzwonić lub wysłać e- maila, a my udzielimy wyjaśnień.

OD AUTORA:

Jak zwykle, proszę o opinie dotyczące realizacji scenariusza, które dla autora są bezcenne. Któż, jeśli nie nauczyciel, zrozumie, o
co proszę. W pewnym sensie przecież uczestniczę w Waszych przedsięwzięciach i jestem z Wami obecny duchowo. Już teraz
życzę całemu środowisku twórczej pracy i pięknie formujących się umysłów i postaw dzieci.

Adam Szafraniec

Kupującym tę usługę, jaką jest scenariusz z dołączoną płytą ze ścieżką dźwiękową udzielamy jednorazowej
licencji na wykorzystanie wg Regulaminu Sklepu Internetowego Biała Łódka.
Płyta jest uzupełnieniem scenariusza, a zatem niemożliwym jest zakup oddzielnie samej płyty
ze ścieżką dźwiękową.
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