Практ ически семинар за хваление и поклонение
със специалнот о участ ие на ДЕЙВИД РИТТЕР
Музиката, която разкрива взаимоотношенията Бог-човек, се нарича хваление и
поклонение. Тя е част от живота на всеки, който изразява вярата си към Бог.
Съвременната християнска музика използва различни изразни средства и „улавя”
посланието от Небето, за да докосне човешката душа с
възкресенската сила на Спасителя.
Събот а, 27 юли от 16.00ч
 Поклонението като начин на живот
 Какво Бог очаква от тези, които Му се покланят
 Превъзходство с посвещение
 Християнската музика през 21 век
 Принципи на ефективно поклонение
 Всеки ден практическо обучение, изграждане
на композиция, уроци по музика с вокален педагог, дискусии

Начин на провеждане:
 Поканени са всички църковни музикални групи и хорове, както и тези,
които искат да научат повече за съвременната християнска музика
 От 29-31 юли, 1 август и от 28-30 август от 16.00-21.00 –
среща с музикални тимове и специални часове по вокална
техника/индивидуално и групово/
 След предварително записване на тел. 0894 335 958 /Вероника Младенова/
или на имейл missiata@abv.bg заявете вашето желание за участие
 Такса участие за групи – 50лв/група/; индивидуално – 10лв
 Организира МИСИЯТА със съдействието и на други църкви от София
 ВАЖНО! Мястото за семинара в събота ще бъде съобщено допълнително
след приключване на регистрацията. Среща с музикалните групи и хорове –
всеки решава къде да бъде и Дейвид и екипа му гостуват.





За гостите:
Дейвид Риттер
 Професионален пианист, композитор,
аранжьор и продуцент на над 1200 мелодии
 Магистърска степен по музика и теология от
Liberty University Theological Seminary. at
California State University, San Diego State






University
Работи в различни музикални компании като Brentwood Benson Publishing
companies; Word Music and Integrity Music;
Води хорови и оркестрови програми за различни възрасти – деца, младежи
и възрастни
Организира семинари по цял свят като служи в различни църки – от малки
до църкви с хиляди члена.
Автор на учебник по Музикално служение, който се използва в над 40
университета

Davidrittermusic.com
http://davidrittermusic.com/media.php?pageID=6
http://notesforworship.blogspot.com/

Brenda Herring – професионален изпълнител, вокален педагог. Тя ще проведе
групови и индивидуални часове по хорово и вокално пеене, ще направи
технически характеристики на гласовите възможности на всеки и ще даде
консултации. Не пропускайте!

