
   

 

CHRZEŚCIJAŃSKIE WARSZTATY  

WOKALNO-INSTRUMENTALNE 

BARLINEK 7-10 CZERWIEC 2018 
  

Program zjazdu 
 

 

Czwartek 
18.00 – 19.00 rejestracja (sprawy organizacyjne, 
rozdysponowanie noclegów, organizacja 
instrumentalno-nagłośnieniowa) 
19.00 – 20.00 Kolacja 
20.00 – 22.00 wieczorna społeczność 
22.00 - zakończenie 
 

Piątek 
8.30 - 9.30 Śniadanie 
9.30 - 10.00 Modlitwa poranna 
10.00 - 11.00 sesja I 
11.00 - 11.30 przerwa 
11.30 - 13.00 warsztaty w grupach 
13.00 - 14.30 Obiad (catering poza zborem) 
15.00 - 16.30 warsztaty w grupach 
16.30 - 17.00 przerwa 
17.00 - 18.00 sesja II 
18.00 - 19.00 nabożeństwo modlitewne zboru 
19.30 - 20.30 kolacja 
21.00 - 22.00 wieczorna społeczność 
22.00 - zakończenie 
 
 

Sobota 
8.30 - 9.30 Śniadanie 
9.30 - 10.00 Modlitwa poranna 
10.00 - 11.30 warsztaty  
11.30 - 12.00 przerwa 
12.00 – 13.00 warsztaty 
13.00 - 14.30 Obiad (catering poza zborem) 
15.00 - 16.00 instalacja nagłośnienia na rynku  
17.00 - 18.30 koncert 
19.00-20.00 Kolacja 
20.30 - 21.30 społeczność dziękczynna 
22.00 zakończenie 
 

Niedziela 
8.30 - 9.30 Śniadanie 
10.00 – 12.30 Nabożeństwo z udziałem 
uczestników zjazdu 
13.00-14.00 obiad dla gości w zborze  

 
 
 
 
 
 
 

Koszt 50zł 
Prosimy zabrać własne instrumenty 

noclegi w zborze, pokoje 2-8 osobowe 

  II turnus odbędzie się w dniach 30.08-2.09.2018 r. 

 



   

 

CHRZEŚCIJAŃSKIE WARSZTATY  

WOKALNO-INSTRUMENTALNE 

BARLINEK 7-10 CZERWIEC 2018 
 

na podstawie Psalmu 150  

1.Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie. 
2.Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego! 
3.Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze! 
4.Chwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie! 
5.Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych! 
6.Niech wszystko co żyje chwali Pana! Alleluja. 

 

ZAPROSZENIE 

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty  

Wokalno-Instrumentalne, które odbędą się  

w Domu Modlitwy CHWZ 

Zbór „GENEZARET” w Barlinku  

w dniach 7-10 czerwiec 2018 r. 
 

Zgłoszeń dokonuje się wyłącznie poprzez  

formularz elektroniczny  

w nieprzekraczalnym terminie do 03.06.2018 r. 
 

(LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PODANO NA 

www.barlinekgenezaret.weebly.com 

 
Zjazd dedykowany jest dla młodzieży usługującej w służbie muzycznej. 

 Ilość miejsc jest ograniczona do 30 osób. Prosimy o respektowanie regulaminu w kwestii 

ilości uczestników i terminowości zgłoszeń w związku z ograniczoną liczbą noclegów       

i zewnętrznym cateringiem obiadowym dla uczestników. 

                                     

Koordynator 

Monika Jagiełło-Trif 

607 313 574 


