
II VOCAL CAMP

Wypoczywaj i doskonal swój głos

VENA CLUB / 7-15 LIPCA 2012

Jedyny warsztat w Polsce pozwalajacy doskonalić głos oraz styl 
śpiewania pod okiem wybitnych trenerów z Wielkiej Brytanii i Polski,
przeznaczony dla profesjonalistów oraz amatorów!

• 8 dni intensywnego treningu wokalnego

• Codzienne lekcje indywidualne metodą SLS z najlepszymi trenerami z Londynu, Polski i Irlandii

• Wybór 3 z 8 warsztatów stylu: Jazz, Musical, Vocal Technique&Application, Songwriting,  
Creative Voice, Śpiew Indyjski, Pakistańskie Qawwali, Latin Music,  

a także 4 warsztat, wspólny dla wszystkich uczestników - Chór Gospel

• Dodatkowe warsztaty z Kąpieli w Dźwiękach Mis i Gongów 
    w bardzo atrakcyjnej cenie

• Pobyt w luksusowym ośrodku na mazurach VENA CLUB w otoczeniu przyrody, jezior,  
   w artystycznej, muzycznej i pełnej kreatywności atmosferze
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Vocal Camp skierowany jest do wokalistów i aktorów. Zarówno projesjonalistów jak  
i osób, które traktują śpiewanie czy aktorstwo jako hobby i chcieliby się rozwijać 
zarówno w zakresie emisji głosu,  jak i stylu w jakim śpiewają.

Vocal Camp skierowany jest do osób pragnących zapoznać się z poprawną techniką 
emisji głosu, pracy nad głosem i metodą Speech Level Singing jak i dla tych, którzy 
pracują nią już jakiś czas. 

Vocal Camp to warsztat także dla tych, którzy poszukują własnego stylu śpiewania  
i chcieliby spróbować swoich możliwości w różnych stylistykach. 

To także okazja do skorzystania z bogatej oferty warsztatów stylu z trenerami  
z Londynu czy Irlandii, których lekcje są bardzo cenne i trudno dostępne:  
m.in. Julie Gossage - trenerka ekip musicalowych z West End w Londynie,  
czy Matt Colthart - członek londyńskiego chóru gospel. 

Vocal Camp to także niesamowite spotkanie pomiędzy ludźmi z całej Europy i nie tylko.

Vocal Camp w całości odbywa się w jęz. angielskim. 

Vocal Camp skierowany jest do osób dorosłych.
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PROGRAM
Vocal Camp będzie podzielony na trzy części:

Poranną: ♫  „Grunt to technika”: ćwiczącą technikę, gdzie każdy  
codziennie będzie miał lekcję prywatną metodą SLS z certyfikowanym 
nauczycielam, a także możliwość skorzystania z dodatkowych 
warsztatów:  Kąpieli w Dźwiękach Mis i Gongów.

Popołudniową: ♫  „Pokaż swój charakter” : do wyboru 8 różnych 
warsztatów stylu oraz kompozycji, z których możecie wybrać 3 
(tabelka z zajęciami poniżej), a także jeden warsztat dla wszystkich: 
chór Gospel. Warsztaty podzielone są na trzy głowne nurty: American 
Music Trail, World Music Trail, Technique & Creativity Trail. Warszaty 
stylu odbywać się będą codziennie, wybór warsztatu obowiązuje na 
cały czas trwania Vocal Camp, warsztaty tematyczne trzeba wybrać 
podczas zapisu na Vocal Camp, każda grupa to max.17 osób.  
O kolejności decyduje wpłata zaliczki i zgłoszenie mailowe. 

Wieczorną: „Korzystaj ze swojego głosu bez limitów” ♫  – wieczorami 
przygotujemy dla Was koncerty, filmy muzyczne, wieczory karaoke  
i wspólne muzykowanie. We wtorek planowany jest wieczór przy 
ognisku. Vocal Camp kończy się koncertem finałowym w Sobotę. 

Dokładne opisy wszystkich zajęć oraz ceny znajdziecie poniżej.

UWAGA! Istnieje możliwość dokupienia lekcji prywatnych z każdym  
z trenerów na miejscu podczas trwania Vocal Camp. 
UWAGA! Zajęcia dodatkowe są dodatkowo płatne i trzeba się  
na nie zapisać wcześniej.  
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w jęz. angielskim.

ZAKWATEROWANIE
VENA CLUB to wyjątkowo urokliwe, spokojne i intrygujące miejsce  
w samym sercu Mazur. Kameralna atmosfera, dobre towarzystwo,  
domowa kuchnia i miła obsługa, a wokół: czyste wody i przepiękne lasy… 
Do naszej dyspozycji basen, sauna, jezioro. Ponadto konie, kłady, kajaki, 
rowery. Zakwaterowanie w pięknych i stylowych pokojach 2 i 3 osobowych 
z łazienkami w Domkach: Białym, Zielarza, Myśliwskim i Bungalowach.

WYŻYWIENIE
3 x dziennie będziemy mieli do dyspozycji pyszną, domową   ♫
kuchnię, również w wersji wegetariańskiej. A także herbatę,  
kawę, soki...

W ramach naszego ośrodka do dyspozycji będzie także karczma   ♫
i bar przy basenie, w którym można spędzić wieczory.

DOJAZD
Dojazd na własną rękę. Osoby z jednego miasta postaramy się 
skontaktować ze sobą. VENA CLUB mieści się w miejscowości Karłowo 
koło Węgorzewa. Więcej informacji na www.venaclub.com



SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

07 Lipca, Sobota
przyjazd, kolacja grilowana, przedstawienie nauczycieli i warsztatów

15 Lipca, Niedziela
Brunch  11:00 – 13:00 i rozjeżdżamy się .......

Tego dnia można dokupić lekcje prywatne u wybranych trenerów.

14 Lipca, Sobota
Wszystko wg. planu oraz WIECZOrNy KONCErT FINAŁOWy

Na koncert zostaną zaproszeni okoliczni sąsiedzi i turyści z Węgorzewa. Dochód z koncertu przeznaczymy 
na cele charytatywne – pomagając biednym okolicznym rodzinom. Każdy warsztat przygotowuje krótkie 
występy, piosenki, improwizacje. Ponadto chętni mogą wystąpić solo.

08-14 Lipca, Niedziela – Piątek
08:00 - 09:00 | ZAJęCIA DODATKOWE - Kąpiele w Dźwiękach Mis i Gongów - Sylwia Ozimek 

08:30 - 10:00 | ŚNIADANIE

09:30 - 14:00 | CZęŚć TEChNICZNA - ZAJęCIA INDYWIDUALNE (lekcja po 30min.)

Każdy z uczestników dostanie stałą godzinę lekcji, z której będzie korzystał codziennie oprócz środy 
(przedpołudnie wolne).  Do Waszej dyspozycji będzie 1 z 5 trenerów głosu: Line Hilton, Julie Gossage, 
Matthew Colhart, Magda Navarrete oraz Andres Martorell. resztę czasu przed południem można wykorzystać 
na zwiedzanie okolicy, odpoczynek, rekreacje, opalanie przy basenie i korzystanie ze stajni, kładów, kajaków, 
jezior......

14:00 – 15:00 | OBIAD

15:30 – 20:30 | WARSZTATY STYLU (tabelka poniżej)

8 warsztatów stylu, z których możecie wybrać 3 oraz Gospel Choir dla wszytkich. Grupy mają po 17 osób max.  
UWAGA! Prosimy o dokładne wybranie warsztatu przy zgłoszeniu mailowym na warsztaty.

20:30 - 21:30 | KOLACJA

21:30              | KONCERTY, KARAOKE NIGhTS, FILMY MUZYCZNE, OGNISKO

i .....wszystko co jeszcze będzie w Waszych mocach.....



Wybieramy dla siebie 
1 warsztat o każdej godzinie. 

Limit miejsc  
na każdy warsztat 
to 17 osób.

rezerwując miejsce na 
Vocal Camp 2012 musisz 
wybrać warsztat tematyczny,
kolejność zgłoszeń 
i zaliczka decydują 
o rezerwacji miejsca 
na warsztacie tematycznym.

Kąpiele w Dźwiękach Mis i Gongów 
- Sylwia Ozimek

ZAJECIA DODATKOWE 8:00-9:00

30 min. lekcji indywidualnej metodą SLS
codziennie o tej samej porze (oprócz środy)

ZAJECIA INDYWIDUALNE 9:30-14:00

Matt Colthart 

GOSPEL ChOIR

Line Hilton

JAZZ

Parisch Browne

ThE FUN IN ExPRESSION  
& CREATIVITY

 Michał rudaś

 INDIAN SINGING

Magda Navarrete

STYLES AND RhYThMS 
IN LATIN MUSIC

Andres Martorell

FINDING YOUR  
NATURAL VOICE

Julie Gossage

MUSICAL ThEAThER

 Michał rudaś

QAWWALI 
PAKISTANI SINGING –  ChOIR

Parisch Browne

ThE CRAFT  
OF SONGWRITING

ŚNIADANIE 8:30-10:00

KOLACJA 20:30-21:30

OBIAD 14:00-15:00

ZAJęCIA GRUPOWE 15:30-16:40 - wybierz jeden warsztat z dwóch!

ZAJęCIA GRUPOWE 16:50-18:00 - wybierz jeden warsztat z trzech!

ZAJęCIA GRUPOWE  18:10-19:20 - wybierz jeden warsztat z trzech!

ZAJęCIA GRUPOWE 19:30-20:30 - wspólny warsztat dla wszytkich!



NAUCZYCIELE i ICH WARSZTATY
American Music Trail

JULIE GOSSAGE  
Wybitna nauczycielka śpiewu, urodzona w Staffordshire od lat 
uczy i kształci wokalistów oraz aktorów w Londynie. Julie przez 
lata występowała w The English Opera , brała udział  w produkcji 
Jonathana Miller’a „The Mikado”, a także „Don Giovanni”. To 
artystka, która odbyła wiele tras koncertowych z English Touring 
Opera, występując w teatrach, operach, a także dając swoje recitale. 
Od lat jest nauczycielem metody Speech Level Singing, a także 
współpomysłodawcą  nowatorskiego uczenia emisji głosu Vocal 
Balance Technique, a także członkiem Konserwatorium GSA  gdzie 
szkoli artystów musicalowych.  Prowadzi własne studio ucząc młodych 
artystów podstaw musicalu, techniki głosu, doboru repertuaru i rozwoju 
muzycznego. Prowadzi wielu artystów, którzy występują aktualnie na 
Londyńskim West End.  www.juliegossage.com

MATTHEW COLTHART
Matt śpiewa od 15 roku życia od kiedy dołączył do London Community Gospel 
Choir. Jako najmłodszy członek chóru w historii śpiewa w nim do dzisiaj. Oprócz 
tego śpiewa dla artystów takich jak: Florence and the Machine, Leona Lewis, 
Will young, Barry Manilow, yoland Adam and Alexandra Burke. Aktualnie śpiewa  
z Nu Image, pracuje jako nauczyciel śpiewu metody SLS, a także jako wokalista 
sesyjny i aktor w Londynie. www.v-factory.co.uk

MUSICAL ThEAThER
Warsztat Julie będzie prawdziwym rarytasem dla wszystkich, którzy pracują jako zawodowi wokaliści, 
aktorzy albo są po prostu ciekawi techniki pracy w Musical Theather.  Warsztat będzie prowadzony 
zarówno od strony teoretycznej, np. rózne rodzaje musicalu: „Legit, contemporary, rock, pop including 
1950s musicals”, jak używać “mixu” w musicalu, piękny głos to nie wszystko…., jak i praktycznej:  
umiejętności aktorskie w piosence, jak przygotować się do przesłuchań, jak przetrwać 8 spektakli 
w tygodniu, krzyczeć czy nie krzyczeć....a także będzie spotkaniem z jedną z najlepszych trenerek 
performancu i wokalistyki w Londynie.

ChÓR GOSPEL
Warsztat Matta to prawdziwe, energetyczne wyzwanie. To doświadczenie śpiewaniu Gospel „od 
wewnątrz”. Będzie można pośpiewać w głosach, solowo, nauczyć się rozkładania partii wokalnych. 
Jest to warsztat zaprojektowany dla wszystkich uczestników Vocal Camp 2012. 



NAUCZYCIELE i ICH WARSZTATY
American Music Trail

LINE HILTON  
Line pochodzi z Londynu, związana jest z muzyką od ponad 30 
lat, z których przez ostatnie 15 zdobywała doświadczenie jako 
nauczycielka i trener wokalny w UK, USA i w Australii. Ukończyła 
Western Australian Academy of Performing Arts na Edith Cowen 
University na wydziale wokalnym (Jazz Music Education).  
Jako wokalistka koncertowała w Australii, Wlk. Brytanii i Stanach 
Zjednoczonych, rozwijając własne projekty muzyczne w trio, duetach 
i zespołach. Zajmowała się także musicalem, klasyką  i popem. Jazzu 
uczyła się od najlepszych śpiewaków, kompozytorów i muzyków: Sheila 
Jordan, Mark Murphy, Madeline Eastman, Kurt Elling, Billy Taylor, Mark 
Levine, Norma Winstone, John Dankworth, Cleo Lane i Anita Wardell. 
Jej pasją jest uczenie innych i „zarażanie” pasją do muzyki i rozwoju 
własnego. Line jest naprawdę wyątkową nauczycielką, dbającą o to, 
żeby każdy wykorzystywał swój potencjał na 100%, jako dyrektor 
wydziału wokalistyki w Academy of Contemporary Music (ACM) in 
Guildford (w latach 2008-11) Line wykorzystuje swoją wiedzę od strony 
technicznej, muzycznej, aktorskiej aby stworzyć artystę doskonałego.  
www.linehilton.com

JAZZ
Warsztat Jazzu prawadzony przez Line Hilton to mozliwość  zetknięcia się z teoretyczną i praktyczną 
stroną śpiewania jazzowego: frazowanie w jazzie, poczuj swing: liczenie na 2 i na 4, które z wokalnych 
umiejętności nadają się do jazzu, wprowadzenie do improwizacji – the blues, najważniejsze klasyki 
jazzu, etc.

Archiwum 2011 r. Archiwum 2011 r.



NAUCZYCIELE i ICH WARSZTATY
Techniques and creativity trail

ANDRES MARTORELL
Jeden z najlepszych trenerów wokalnych w Europie. Certyfikowany 
nauczyciel III stopnia (LEVEL 3) metody Speech Level Singing. Swój 
nauczycielski kunszt szlifował w Londynie, Nowym Jorku, a także pod 
okiem samego Setha riggsa w Los Angeles. Uczy około 100 różnych 
głosów w ciągu miesiąca. Jego uczniowie to profesjonalni artyści  
i wokaliści, zdobywcy prestiżowych nagród. Kilku z jego 
uczniów wzięło udział w programach: you Are A Star,  
Teen Idol, Irish Idol. Śpiewa od 15 lat. Urodzony w Urugwaju, aktualnie 
mieszka Irlandii i regularnie uczy w Polsce. Śpiewa salsę, tango,  
a także komponuje. Koncertuje i uczy również w innych krajach Europy 
i Ameryki Południowej. Wykładowca „Techniki Wokalnej” na University of 
Ireland dla tłumaczy symultanicznych i współorganizator Vocal Camp-u. 
Wiecej informacji na www.gvoicestudio.com

Finding your natural voice
Warsztat będzie pokazywał uczestnikom jak pracuje mechanizm naszego głosu i na czym polega 
technika śpiewania. Koncentrując się na teorii, ale także na aplikowaniu techniki na piosenki w różnych 
stylach Andres pokaże jak posługiwać się głosem najlepiej  przy każdej okazji: śpiewając czy mówiąc. 
Warsztat będzie także poruszał kwestie zdrowia głosu, higieny głosu, rozśpiewania, przygotowania 
głosu do różnych wyzwań, o najwygodniejszej wysokości głosu w mówieniu, skali, rezonansie, balansie 
i wielu innych tematach, które prowadzą do pełnego wykorzystania naszego instrumentu. Dołącz do 
wielkiego świata techniki wokalnej.......

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2011 r. Archiwum 2011 r.

Archiwum 2011 r.



NAUCZYCIELE i ICH WARSZTATY
Techniques and creativity trail

The Fun in Expression and Creativity
Prawdziwa kreatywność zaczyna się w czasie zabawy – jak niewinne dwuletnie dziecko, które wymyśla 
słowa bo bawi się tym -  tak i my możemy zgłębiać i poszukiwać pokładów własnej kreatywności przez 
zabawę. Ten warsztat będzie ekslorować kreatywność i dźwięk, bez finalnego planu, założenia ani 
oczekiwań. Kiedy zapomnimy o naszym ego i potrzebie bycia „pięknym”, możemy się zrelaksować  
i otworzyć na wielkie możliwości naszego głosu. Jedynym wymaganiem na tym warsztacie będą dobre 
chęci.

The Craft of Songwriting
W teorii pisanie piosenek i tekstów może wydawać się proste, ale wcale takie nie jest. Parisch 
będzie zgłębiał sztukę songwritingu – zbierając „surowy materiał” z naszych przeżyć, opowiadań, 
emocji, wyrażeń i przekształcał go w indywidualny język i sposób wyrażania, a w związku z tym  
w pisanie piosenek, których chce się słuchać. Parisch będzie pomagał w przemierzaniu przestrzeni 
gdzie melodia, tekst i rytm spotykają się. Nie trzeba mieć żadnego wcześniejszego doświadczenia 
muzycznego ani kompozytorskiego.

PARISCH BROWNE
Parisch Browne jest songwriterem, który kocha swoje rzemiosło i jak 
się sam określa jest “ułatwiaczem” pisania piosenek i tekstów. Pochodzi  
z  irlandzkiego Galway, krainy opowieści, piosenek i wspólnego muzykowania. 
Czerpie od wielkich pisarzy, uczy się od wspaniałych nauczycieli, ale także 
z własnej kultury.  Prowadzi setki warsztatów i pisze setki tekstów w roku, 
jego technika pracy to sięganie do różnych metodologii, które delikatnie 
wprowadzają nowe struktry w nasze myślenie i kreatywność, wyrzucając te 
stare – zastępuje je nowymi pomysłami.
Jego jedyną ambicją jest to, żeby każda kolejna piosenka była lepsza od 
poprzedniej. Jego piosenki od rocka przez pop aż po folk interpretowane są 
przez wielu irlandzkich i angielskich artystów.

Archiwum 2011 r. Archiwum 2011 r.



NAUCZYCIELE i ICH WARSZTATY
World Music Trail

MICHAŁ RUDAŚ
Wokalista o wszechstronnym doświadczeniu muzycznym, zarówno 
studyjnym jak i  scenicznym.  Przez kilka lat współpracował z  programami 
TV, tj. Taniec z Gwiazdami czy Jaka to melodia. Brał również udział  
w przedstawieniach muzycznych : Kwiaty we włosach oraz Notre Dame 
l’historie. Od wielu lat fascynuje się kulturą i muzyką Indii oraz Pakistanu. 
Odwiedził Indie wiele razy, gdzie  regularnie pobierał lekcje u mistrza ragi 
indyskiej Anup Misra. Ma na koncie debiutancką płytę pt. “Shuruvath” 
inspirowaną muzyką indyjską. Aktualnie pracuje nad drugą płytą oraz 
podróżuje między Warszawą, Londynem a  New Delhi rozwijając swoje 
pasje. Więcej informacji na www.michalrudas.pl.

Śpiew Indyjski
Warsztat jest spotkaniem z muzyką indyjską (styl hindustani) w całej swej różnorodności gatunkowej 
(klasyczna raga, gazale - pieśni miłosne, energetyczne przeboje Bollywood) oraz fuzją z muzyką 
zachodnią. To możliwość poznania tajników tej pięknej orientalnej sztuki wokalnej, w tym między 
innymi niektórych skal ( tzw. rag) i improwizacji opartych na nich.

Śpiew Qawwali (Pakistan)
Qawwali wykonywane jest przez kameralne chóry męskie Qawwali związane jest z mistycznym 
odłamem islamu – sufizmem. Do popularyzacji tej muzyki na świecie przyczynił się nieżyjący już, 
Nusrat Fateh Ali Khan – mistrz gatunku. Dzięki globalizacji oraz poetyckim tekstom z tzw. podwójnym 
dnem muzyka ta aktualnie wykształciła w sobie również funkcje świeckie.  Choć Qawwali wykonywane 
była od zawsze wyłacznie przez męskie zespoły wokalno-instrumentalne z solistą na czele, obserwuje 
się otwarcie na głosy kobiece (Abida Parveen), które są w stanie podołać pełnej męskiego pierwiastka 
stylistyce tej energetycznej muzyki.

Wypoczywaj i doskonal technikę
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Styles & Rhythms in Latin Music
Warsztat będzie „podróżą” po muzyce Ameryki Południowej. Możliwością zapoznania się z róznymi 
stylami, rytmami i reginonami muzyki latynoskiej. Ten warsztat to także możliwość zaśpiewania  
w różnych językach i stylistykach - codziennie próbując odnaleźć się w innym frazowaniu, akcentowaniu 
czy innym wyrażaniu siebie.
Od spokojnej bossanovy, przez latynoskie bolera, po tango, improwizacje w salsie, aż po brazylijską 
sambę i argentyńską chacarrerę - będzie to warsztat zaczepialski, pt. „złap bakcyla”, ale także pełen 
praktycznych możliwości sprawdzenia swojego głosu w różnych, jakże wielu i bogatych stylistykach 
„de musica latina”.

MAGDA NAVARRETE
Wokalistka, producentka, tancerka, trenerka głosu metodą SLS Level 2.  
Tworzy fuzję muzyki latynoskiej z brzmieniami świata, flamenco  
i łączy je z elektroniką. Śpiewa od 9 roku życia, wciąż doskonaląc swoje 
umiejętności. Przez lata mieszkania w Madrycie, koncertowała wraz  
z muzykami flamenco i uczyła się od mistrzów gatunku. Jest założycielką 
Warsaw Vocal Studio, oraz organizatorką Vocal Camp. Uczy śpiewu  
i tańca flameco, a także szkoli głosy w Polsce, Berlinie, Belfaście  
i Galway. Nagrała dwie płyty: „Chilli” oraz „Iman”, z którymi  
koncertuje po świecie. Więcej informacji na www.magdanavarrrete.pl, 
www.warsawvocalstudio.pl.

NAUCZYCIELE i ICH WARSZTATY
World Music Trail

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2011 r.
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ZAJĘCIA DODATKOWE
ZAJęCIA DODATKOWE TO ZAJęCIA NIEOBOWIąZKOWE I DODATKOWO PłATNE. 
Chęć UDZIAłU NALEżY ZAZNACZYć PRZY ZAPISACh NA WARSZTATY.

Kąpiele w dźwiękach mis i gongów
Dźwięki mis i gongów umożliwiają uzyskanie stanu pełnego odprężenia nawet przez osoby bardzo 
aktywne i nie praktykujące żadnych form medytacyjnych. 
Dzieje się tak dzięki zjawisku rezonansu ciała ludzkiego z dźwiękami mis i gongu. Następuje 
obniżenie częstotliwości fal mózgowych, co wywołuje głębokie rozluźnienie ciała oraz uspokojenie 
umysłu, wyciszenie emocji. 
Misy i gongi grają na instrumentach naszych ciał i stroją je. Dźwięk wnikając w ciało oczyszcza je, 
harmonizuje, usuwa blokady i zahamowania, wzmacnia witalność i zdrowie, regeneruje ciało (efekty 
uzdrawiające i odmładzające). 
Kąpiele w dźwiękach redukują też stres, agresję, poczucie separacji - pomagają w stanach depresji, 
osamotnienia. 
Przenikające ciało dźwięki wyzwalają pewność siebie, spontaniczność, zrozumienie siebie i świata, 
zaufanie do życia i ludzi,. Likwidują gonitwę umysłu. Uruchamiają twórczą inspirację, intuicję  
i wewnętrzne prowadzenie. 
Uczestnicząc w cyklu zajęć można uzyskać m.in.: głębokie odprężenie, wewnętrzną równowagę  
i spokój, poprawę zdrowia, odzyskanie radości życia i odmłodzenie organizmu.

Zajęcia odbywać się będą codziennie  
o godz. 08:00 – 09:00.

SYLWIA OZIMEK
muzyk, muzykoterapeutka, psychotronik, masażystka, absolwentka 
Akademii Muzycznej oraz INSTITUT FUr KLANGMASSAGE-
THErAPIE. Masuje dźwiękiem – indywidualnie i grupowo - od 2001 r. 
Od 2005r. jest certyfikowanym nauczycielem metody masażu 
dźwiękiem wg metody P.Hessa w zakresie I i II stopnia. Współpracuje 
z Centrum Szkoleniowym Masażu i Terapii Dźwiękiem metodą Petera 
Hessa w Garbiczu. Prowadzi wiele warsztatów grupowych – łącząc 
swoją pasję do muzyki i uzdrawiania innych.

Koszt tygodniowych  
zajęć 100 zł

Wypoczywaj i doskonal technikę

II VOCAL CAMP



SLS - Speech Level Singing to technika, która uczy jak 
w płynny sposób łączyć rejestr piersiowy i głowowy 
oraz wzmocnić je w naturalny sposób. Dzięki temu 
głos staje się pełniejszy i łatwiej jest pracować nad 
górnymi, wysokimi dźwiękami, a także poszerzyć skalę 
w dół. Speech Level Singing to technika która pracuje 
nad głosem z poziomu naszej mowy, której głównym 
zadaniem jest komunikacja. Jeśli zatem śpiewać 
będziemy tak jak mówić, dźwięki pojawiać się 
będą bez wysiłku, a częste zdanie „zaciska mi się  
gardło” nie będzie miało żadnych szans.

Pomysłodawcą tej metody jest Seth Riggs,  
który dzięki opracowanym przez siebie ćwiczeniom, 
wyszkolił wybitnych wokalistów i nauczycieli. Wśród 
uczniów tej metody jest 120 zdobywców nagrody 
Grammy….

Lekcje skierowane są dla wszystkich chcących poprawić swój głos poprzez  
używanie poprawnej i „zdrowej” techniki. Począwszy od amatorów po profesjonalistów, 
lekcje pokazują w jaki sposób pracując techniką SLS można lepiej i efektywniej panować 
nad głosem, skalą i barwą.

Lekcje prywatne metodą SLS  są dla wszystkich tych, którzy używają zawodowo głosu, 
lub chcą się tego nauczyć. Są to lekcje dla aktorów, wokalistów, śpiewaków operowych  
i nauczycieli śpiewu, a także osób stawiających swoje pierwsze kroki.

Uczniami SLS są tak wybitne nazwiska jak: Stevie 
Wonder, Barbra Streisand, ray Charles, Michael 
Jackson, Michael Bolton, Celine Dion, Beyonce, 
Anne Bancroft, George Benson, Didi Bridgewater, 
richard Chamberlain, Cher, Natalie Cole, Tony Curtis, 
Janet Jackson, oraz wielu, wielu innych, wokalistów 
zajmujących się stylami od jazz – u począwszy, przez 
rock-a, pop, musical, aż po śpiewanie klasyczne. 

Więcej informacji na stronie www.speechlevelsinging.com

KILKA SŁÓW O SLS



KOSZT WARSZTATÓW to:
2850 zł/os ( w tym 23% VAT) 
(po wpłaceniu zaliczki do 15 maja 2012)

3000 zł/os ( w tym 23% VAT) 
(po wpłaceniu zaliczki od 15 maja do 15 czerwca 2012)

(w cenie wszystko co podane w ofercie oprócz zajęć dodatkowych)

II rata wpłaty za Vocal Camp powinna zostać uiszczona do 15 Czerwca 2012.

INFORMACJE: 

Magda Navarrete, info@warsawvocalstudio.pl, tel. +48 501 083 594 
www.warsawvocalstudio.pl

Aby zapisać się na warsztaty należy napisać do nas maila 
lub zadzwonic: 501-083-594 i wpłacić zaliczkę w wys. 700zł. 

Vocal Studio  
ul. Dmochowskiego 2/23 

00-427 Warszawa 
mbank 25 1140 2004 0000 3102 6695 6280

Tylko wpłata zaliczki jest gwarancją miejsca na Vocal Camp.  

Przy zapisie należy podać w mailu wybrane warsztaty stylu i ewentualne zajęcia dodatkowe / info@warsawvocalstudio.pl /.

Limit miejsc to 45 osób.

Zasady płatności. Przeczytaj, to ważne!
Ponieważ II Vocal Camp 2012 to bardzo duże, międzynarodowe przedsięwzięcie  

- polityka płatności za warsztat jest zaostrzona. 

  Do 1 Maja można wycofać swoje uczestnictwo z warsztatu. Po 1 Maja zaliczka jest 
niezwracalna. Jeśli ktoś chciałby dostać zaliczkę z powrotem musi zorganizować kogoś  

innego na swoje miejsce. 

II rata wpłaty za Vocal Camp powinna zostać uiszczona do 15 Czerwca 2012.

Dzięki temu i my będziemy mogli sprostać Waszym oczekiwaniom i sprowadzić do Polski 
naprawdę niesamowitych i wybitnych specjalistów. Dziękujemy za zrozumienie.

Organizatorzy: Magda Navarrete & Andres Martorell


