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Warsztat pozWalający doskonalić głos oraz styl 

styl śpieWania pod okiem Wybitnych treneróW  

z Wielkiej brytanii, Francji, hiszpanii, irlandii i polski. 

przeznaczony dla proFesjonalistóW, pasjonatóW  

oraz amatoróW! JEDYNY TAKI WARSZTAT W POLSCE!
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WypoczyWaj i doskonal sWój głos
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unikatoWe miejsce WyjątkoWa atmosFera

Wybitni nauczyciele i głosy 
z całego śWiata

niezaWodna technikauznane studio



8 dni intensyWnego ♪  treningu wokalnego  

pod okiem mistrzów.

codzienne lekcje indyWidualne  ♪ metodą sls  

z najlepszymi trenerami z londynu, Francji, polski i irlandii.

Wybór 3 z 6 WarsztatóW stylu ♪  z mistrzami gatunku: 

musical theatre, acting through song, Vocal technique  

& application, riffs and runs for singers, the art of background 

singing, Flamenco dance & singing, a także 4 warsztat, wspólny  

dla wszystkich uczestników - gospel choir.

zajęcia dodatkoWe: ♪  W poszukiwaniu twórczej mocy, 

pierwsze kroki w showbizie, body expression through dance.

pobyt W niesamoWitym ośrodku ♪  – żywym skansenie 

centrum Folkloru polskiego – nagawkach. miejsce, w którym 

współczesność staje się zaledwie cieniem rzeczywistości,  

gdzie można delektować się atmosferą ludowego folkloru  

w najlepszym wydaniu.

Wakacje W otoczeniu przyrody ♪ , niesamowitej  

ludowej architektury w artystycznej, muzycznej i pełnej 

kreatywności atmosferze, na przepięknym mazowszu.

i Vocal camp - 2011 r. ii Vocal camp - 2012 r.



WypoczyWaj i doskonal technikę

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 wybitnymi trenerami  
z londynu, Francji, hiszpanii czy irlandii, których lekcje są bardzo cenne i trudno dostępne:  
m.in. julie gossage - trenerka ekip musicalowych z West end w londynie, richard halton   
- największy głos londynu - przez lata „phantom de opera” czy joshua alamu - jeden  
z najlepszych czarnoskórych wokalistów w uk, trener „the Voice of uk”.

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.

WypoczyWaj i doskonal technikę

III VOCAL CAMP

III VOCAL CAMP



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 nauczycielem, a także możliwość skorzystania  
z dodatkowych warsztatów: treningu twórczości, warsztatu o biznesie muzycznych,  
a także ekspresji ruchowej.

popołudniową: „pokaż swój charakter”: do wyboru 6 różnych warsztatów stylu, z których 
możecie wybrać 3 (tabelka z zajęciami poniżej), a także jeden warsztat dla wszystkich: chór gospel. 
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. 26 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, a w środę warsztat gry na drewnianych łyżkach. Wieczorami w sali teatralnej 
odbywać się będą także wieczory „open mic”. 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. 

WyżyWienie
3 x dziennie będziemy mieli do dyspozycji pyszną, domową kuchnię, również w wersji wegetariańskiej. 
a także herbatę, kawę, soki... na miejscu wypiekany jest chleb, suszone są zioła i wędzone są lokalne 
wędliny. na stołach podawane są tylko produkty z okolicznych wsi i od miejscowych dostawców.  
W ramach naszego ośrodka do dyspozycji będzie także karczma i bar przy basenie, w którym można 
spędzić wieczory. 

DOJAZD
dojazd dojazd na własną rękę. osoby z jednego miasta postaramy się skontaktować ze sobą.  
z Warszawy to 1,15 godz., z łodzi to 35 min, z katowic to 2,15 godz.



ZAKWATEROWANIE 
żywy skansen – centrum Folkloru polskiego w nagawkach to niezwykłe miejsce w centrum 
polski. usytuowane na ponad 2 ha malowniczo ukształtowanego terenu, mile zaskoczy nawet  
najbardziej wyrafinowane gusta. obiekty skansenu przeznaczone są do całorocznego  
wypoczynku i rekreacji, a proponowana oferta obejmuje szeroki wachlarz  
usług: przepiękne pokoje, zabytkowe domy, sale do ćwiczeń, stajnie, baseny, 
saunę, warsztaty dawnych umiejętności i ginących rzemiosł. tu można nauczyć się garncarstwa,  
tkactwa, podstaw kowalstwa artystycznego, ale także poznać tradycję wypieku chleba i wspaniałe 
smaki potraw, które coraz rzadziej goszczą na polskich stołach.  

do naszego uzytku mamy dworek, sajnię w części hotelowej, karczmę, herbaciarnię, pensjonat 
lipka, baseny, saunę.

zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych – w przepięknych wnętrzach, stylizacjach  
i z własnymi łazienkami.



szczegółoWy prograM

20 lipca, sobota przyjazd o godz. 16.00
zakwaterowanie, kolacja, przedstawienie nauczycieli i warsztatów

28 lipca, niedziela 

brunch 11:00 – 13:00 i rozjeżdżamy się ....... tego dnia można dokupić lekcje prywatne u wybranych trenerów. 

27 lipca, sobota 

Wszystko wg. planu oraz Wieczorny koncert FinałoWy w amfiteatrze. na koncert zostaną 
zaproszone media z Warszawy i łodzi, a także przyjechać mogą Wasze rodziny, przyjaciele i bliscy. 
dochód z koncertu przeznaczymy na cele charytatywne – pomagając podopiecznym stowarzyszenia 
przyjaciół ziemii dmosińskiej. 

21-26 lipca, niedziela – piątek 

08:00 - 09:00 | zajęcia dodatkoWe 

                                 ekspresja ruchowa na podstawie tańca latynoskiego i hip hopu - anibal sanchez
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.  
do Waszej dyspozycji będzie 1 z 6 trenerów głosu: julie gossage, Monique thomas – ottaviani, 
Miguel Manzo, andres Martorell, joshua alamu, richard halton oraz Magda navarrete.  
resztę czasu przed południem można wykorzystać na zwiedzanie okolicy, odpoczynek, rekreacje, 
opalanie przy basenie i korzystanie ze stajni, kładów, kajaków, jezior...... 
11:00 – 12.30 | zajęcia dodatkoWe
                         trening twórczości – ania orłowska, warsztat w jęz. polskim
13.00 – 14.00 | zajęcia dodatkoWe
                          pierwsze kroki w „showbizie” – paweł jurczak,  warsztat w jęz.polskim
14:00 – 15:00 | obiad
15:30 – 20:30 | Warsztaty stylU (tabelka poniżej) 6 warsztatów stylu, z których możecie 
wybrać 3 oraz gospel choir dla wszytkich. oprócz środy – tego dnia popołudnie wolne
UWaga! prosimy o dokładne wybranie warsztatu przy zgłoszeniu mailowym na warsztat! 
20:30 - 21:30   kolacja
21:30              | koncerty, karaoke nights, FilMy MUzyczne, ognisko
                           i .....wszystko co jeszcze będzie w Waszych mocach.....



Wybieramy dla siebie  
jeden 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.

 ekspresja ruchowa na podstawie tańca 
latynoskiego i hip hopu - anibal sanchez

zajecia dodatkoWe 8:00-9:00

30 min. lekcji indywidualnej metodą sls
codziennie o tej samej porze

zajecia indyWidUalne 9:30-14:00

trening tWórczoŚci – ania orłowska  
warsztat w jęz. polskim

zajecia dodatkoWe 11:00-12:30

pierWsze  kroki W „shoWbizie”
– paweł jurczak, warsztat w jęz. polskim

zajecia dodatkoWe 13:00-14:00

joshua alamu

GOSPEL ChOIR

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 dwóch!

zajęcia grUpoWe  18:10-19:20 - wybierz jeden warsztat z dwóch!

zajęcia grUpoWe 19:30-20:30 - Wspólny Warsztat dla Wszytkich!

monique thomas - ottaviani

the art oF backgroUnd
SINGING

richard halton

acting throUgh songs 

julie gossage

MUsical theatre  

joshua alamu

riFFs and rUns in soUl 
and r’n’b

andres martorell

Vocal techniqUe 

magda navarrete

FlaMenco  
DANCE & SINGING 



naUczyciele i ich Warsztaty

jUlie gossage / uk  
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

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.



naUczyciele i ich Warsztaty

RIChARD hALTON / uk 
urodzony w devon, studiował w university of kent w canteburry,  
a także ukończył guildhall school of music and drama. jego głos  
przez lata królował na West end – richard był najbardziej 
rozpoznawalnym „upiorem z opery”  jego głos można było 
usłyszeć w większości brytyjskich oper, na nagraniach wielkich 
firm wydawniczych, a także w teatrach w całym uk. zagrał 
między innymi w „billy bud” english national opera, “romeo 
at juliette” & “death in Venice” royal opera, “the phantom of 
the opera” her majesty’s theatre, “the merry Widow” english 
touring opera, “the beggar’s opera” great hall, “the emperor 
of atlantis” & “betly” & “ii berbiere di siviglia” & “pagliacci”  
& “ballo in maschera” holland park open theatre, “popea”  
Welsch national opera, i wiele, wiele innych ról teatralnych  
i musicalowych. www.richardhalton.co.uk

ACTING THROUGH SONG

Warsztat richarda będzie pracą nad praktyczną stroną musicalu, nazwijmy go warsztatem 
dla profesjonalistów, czyli osób zaawansowanych, pracujących w teatrach, mających podłoże 
muzyczne i doświadczonych wokalistów, ale tak naprawdę każdy kto aktywnie śpiewa może 
spróbować swoich sił i nauczyć się tajników interpretacji musicalowych na najwyższym  
światowym poziomie. będzie to praktyczne podejście do roli, praca indywidualna,  
w zespołach i z grupą. absolutna perełka!



naUczyciele i ich Warsztaty

MoniqUe thoMas – ottaViani
/ usa, Francja 
Wybitna wokalistka jazzu, r’n’b, gospel i soul’u, kompozytorka,  
a także certyfikowana trenerka głosu metody sls, level 3. 
urodzona w Filadelfii, gdzie wychowywała się wśród muzyków 
i ulicznego jazzu. studiowała śpiew operowy i jazz w William 
peterson university, a także przez lata koncertowała w nowym 
jorku pracując z muzykami soulowymi i tworząc projekty r’n’b. 
nagrała swój solowy album - „monique thomas”. obecnie miesza 
we Francji, gdzie prowadzi swoje studio wokalne: Vocal arts studio. 
Więcej informacji na www.vocalarts-studio.com.

THE ART OF BACKGROUND SINGING

cz.i. niezbędnik śpiewania w chórkach i na głosy. 

dokształcanie słuchu, strojenie, „blending” czyli dopasowywanie barwy dopracowywanie vibarto, 
dynamika, efekty wokalne w stosunku do głównego wokalisty.

cz. ii analiza i śpiewanie w różnych stylach (gospel, soul/ r&b, pop, rock etc.)

W czasie warsztatu monique będzie pokazywać wachlarz możliwości jaki ma Wasz głos jako 
“tło wokalne”, na czym polega tzw. „blending” z głownym wokalistą. będziecie mogli posłuchać 
przykładów dobrego i złego „background vocals”, a także przygotować na sam finałowy koncert 
niezły performance :)



joshUa alaMU / uk
czytając cV joshua alamu będziecie wiedzieli “who is who” 
w londynie. pracował z joss stone, all saints, danielem 
bedingfieldem, beverly knight, Will young, the band with no 
name, West life. to jeden z najlepszych, najdroższych i najbardziej 
“rozrywanych” trenerów wokalnych w londynie. Wpółpracował  
z ‘the Voice’ dla bbc1, ‘pop idol’ dla itV a także był “nadwornym” 
wokal coachem bbc’s ‘just the two of us’, channel 4’s 
‘musicool’ dla t4, bbc one’s ‘dance-X judge’. gościnnie 
pracował także jako trener wokalny dla „ trinny and suzannah 
undress the nation”, a także „blue peter”. joshua to pasjonat, 
oddaje wszystko co ma swojej muzyce i ludziom,których uczy. 
jego zrozumienie techniki, stylu, muzykalności i pasji do śpiewania 
jest nadzwyczajne! www.madaboutthevoice.com

RIFFS AND RUNS (OzDOBNIKI) w SOUL’U I R’N’B

Warsztat joshuy to odpowiedź na wiele pytań jakie spotykamy w naszym studiu.....jak 
śpiewać melizmaty, ozdobniki? jak się ich nauczyć? jak śpiewać tak, żeby głos poruszał 
się szybko pomiędzy dźwiękami? jak nauczyć się kolorować muzykę? no to macie!  
pierwszy warsztat z „murzyńskiego” śpiewania! yeahhh
to jazda bez trzymanki po stylach, dźwiękach, skalach, pentatonikach -  (choć joshua na pewno 
Was tak łatwo nie puści.....) 

CHÓR GOSPEL

Warsztat joshua’y 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 2013. 

naUczyciele i ich Warsztaty



naUczyciele i ich Warsztaty

MAGDA NAVARRETE / polska 
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. www.magdanavarrete.pl

FLAMENCO DANCE & SINGING

Warsztat magdy łączyć będzie to co najciekawsze i najbardziej tradycyjne we Flamenco – czyli 
taniec i śpiew. śpiew Flamenco uważa się za kolebkę tego jakże bogatego gatunku muzyki. 
ludzie śpiewający Flamenco wyrażali swe największe cierpienia i smutki, a także przeżycia  
i poniekąd zapisywali swoją rzeczywistość za pomocą krótkich zwrotek, zwanymi „letrami”, które 
zaszyfrowane dialektem hiszpańskim, a także skomplikowanym rytmem były swoistymi zapiskami 
rzeczywistości. jedyną prawdą tych ludzi, ich skarbem i największą radością jest muzyka, wspólne 
granie i niezwykła muzykalność, a także umiejętność improwizacji. obecnie śpiew Flamenco, 
jest jedną z najtrudniejszych form muzycznych na świecie. polega na bogatej ornamentyce oraz 
bardzo kapryśnym frazowaniu. Warsztaty ze śpiewu Flamenco będą powrotem do tradycyjnego 
pojmowania śpiewu i wspólnego muzykowania. Warsztat z elementami tańca Flamenco – więc 
„tup tup” też nie zabraknie :)



naUczyciele i ich Warsztaty

ANDRES MARTORELL
 / urugWaj, irlandia 
jeden z najlepszych trenerów wokalnych w europie. certyfikowany 
nauczyciel iV stopnia (leVel 4) 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

VOCAL TECHNIqUE & APPLICATION TO SONGS

Warsztat prowadzony przez dwóch niezwykłych trenerów – andresa i miguela, którzy nawet w 
sytuacjach prywatnych nie przestają dyskutować o technice wokalnej i jej tajnikach. na warsztacie 
podzielą się z Wami wiedzą, doświadczeniem i rozwiejają wszystkie wątpiwości. 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 .panowie 
pokażą 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!



naUczyciele i ich Warsztaty

MigUel Manzo  
/ hiszpania, meksyk 
meksykanin, na stałe mieszka w barcelonie, z zamiłowania rockman, 
a w duszy wybrzmiewa nadzwyczajna wrażiwość muzyczna, która 
może zadziałać na każdego kto ma okazję z miguelem pracować. 
trener wokalny „operacion triunfo”(Fabryka głosów) w meksyku 
i hiszpanii! nadworny trener wokalnych kultowych zespołów 
hiszpańskich, m.in.: carlos baute, soraya, Victor estevez.....bardzo 
doświadczony i intuicyjny nauczyciel!  miguel gościł w polsce 
podczas i edycji Vocal campu 2 lata temu, pozostawił wielu uczniów, 
którzy wciąż wspominają i korzystają z wiedzy, którą im przekazał.  
www.miguelmanzo.com

VOCAL TECHNIqUE & APPLICATION TO SONGS

Warsztat prowadzony przez dwóch niezwykłych trenerów – andresa i miguela, którzy nawet w 
sytuacjach prywatnych nie przestają dyskutować o technice wokalnej i jej tajnikach. na warsztacie 
podzielą się z Wami wiedzą, doświadczeniem i rozwiejają wszystkie wątpiwości. 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 .panowie pokażą 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!



naUczyciele - zajęcia dodatkoWe

anibal de caMpos sanchez  
/ hiszpania
Wychował się w hiszpanii w mieście ronda w andaluzji. jego 
ojciec to angolczyk, matka to hiszpanka z Wysp kanaryjskich.  
jako nastolatek zaczął tańczyć hip hop, funk i salsę, a wychowany 
w klimacie Flamenco, nie były mu obce żadne hiszpańskie rytmy. 
studiował taniec w lizbonie, obecnie tworzy europejski projekt 
dance Fusion. tancerz, pasjonat, jego wielokuturowe pochodzenie 
objawia się w unikalnym stylu tanecznym i wiedzy wprost od 
przodków – jaką przekazuje swoim uczniom.

ZAJĘCIA DODATKOWE ZAJĘCIA DODATKOWE TO ZAJĘCIA NIEOBOWIąZKOWE I DODATKOWO 
PłATNE. ChĘć UDZIAłU NALEżY ZAZNACZYć PRZY ZAPISACh NA WARSZTATY. 

BODY EXPRESSION THROUGH DANCE

Warsztat na dobry początek każdego dnia – anibal zdradzać będzie tajniki ruchu scenicznego, 
ekspresji ruchowej, którą można odkryć i uruchomić poprzez energetyczne style tańców 
latynoskich. na warsztacie poznacie elementy: salsy, cha-cha, bachaty, a także hip hopu i modern 
jazzu. 

Warsztat kosztuje: 150 zł za 6 sesji x 1 godz.

Niedz – Pt , 08.00 – 09.00, warsztat w jęz. angielskim



naUczyciele - zajęcia dodatkoWe

anna orłoWska / polska
jest absolwentką uniwersytetu Warszawskiego. założyła centrum 
świadomości, gdzie prowadzi coaching metodą psychologii 
zorientowanej na proces, psychoterapię oraz warsztaty rozwoju 
osobistego. bierze udział w szkoleniu licencyjnym z zakresu 
technik psychodramy w polskim instytucie psychodramy. jest 
podróżniczką, przewodniczką oraz instruktorką nurkowania padi, 
zafascynowaną odkrywaniem świata, innych ludzi i samej siebie. 
interesuje się możliwościami wykorzystania mądrości rdzennych 
kultur w nowoczesnym świecie oraz pracą z twórczością.  
Więcej informacjina www.centrumswiadomosci.pl.

ZAJĘCIA DODATKOWE ZAJĘCIA DODATKOWE TO ZAJĘCIA NIEOBOWIąZKOWE I DODATKOWO 
PłATNE. ChĘć UDZIAłU NALEżY ZAZNACZYć PRZY ZAPISACh NA WARSZTATY. 

W POSZUKIWANIU TWóRCZEJ MOCY – TRENINg TWóRCZOśCI

Warsztat przeznaczony jest jest zarówno dla profesjonalnych artystów, jak i dla twórców 
amatorów. głównym celem treningu jest zwiększenie dostępu do energii twórczej, która 
umożliwia działanie na najwyższych obrotach. przynosi zadowolenie nie tylko z osiągniętego 
celu, ale sprawia, że proces tworzenia sam w sobie staje się źródłem przyjemności i satysfakcji. 
będziemy wspólnie pracować nad tym, jak odnajdywać głęboką motywację do tworzenia  
i skuteczniej wykorzystywać swoje zasoby twórcze.

Warsztat kosztuje: 180 zł za 6 sesji x 1,5 godz.

Niedz – pt, godz. 11:00-12.30, warsztat w jęz. polskim



naUczyciele - zajęcia dodatkoWe

paWeł jUrczak / polska
paweł jurczak, menadżer artystyczny, menadżer projektów pr, 
producent, założyciel agencji kreatywnej todo media. ukończył 
współczesne studia europejskie i historię na university of dundee 
w szkocji. zdobywał doświadczenie podczas pracy z uznanymi 
artystami w polsce i na świecie oraz na międzynarodowych 
festiwalach muzycznych.  gościnnie wykładał na wielu warszatach 
public relations w Warszawie, belgradzie oraz budapeszcie. 
jego profesjonalne zainteresowania to jak łączyć kulturę i sztukę  
z biznesem oraz użycie narzędzi public relations i mediów 
cyfrowych w kulturze.

ZAJĘCIA DODATKOWE ZAJĘCIA DODATKOWE TO ZAJĘCIA NIEOBOWIąZKOWE I DODATKOWO 
PłATNE. ChĘć UDZIAłU NALEżY ZAZNACZYć PRZY ZAPISACh NA WARSZTATY. 

PIERwSzE  KROKI  w „SHOwBIzIE”

to warsztat dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat działania rynku muzycznego 
i jak postawić pierwsze kroki. jeśli słowa takie jak publishing, kontakt płytowy, licencjonowanie, 
dystrybucja, pr lub marketing brzmią dla ciebie obco - ten warsztat jest właśnie dla ciebie! 
dowiedz się co zrobić by uwolnić swój potencjał i zacząć na tym zarabiać!

podczas warsztatu dowiecie się: 
- jak zacząć? co sprzedawać? jak odnaleźć swój styl i pomysł- marketing & pr  
   dla początkujących czyli jak reklamować swoje pomysły, 
- jak sprzedawać muzykę, kontrakty płytowe / dystrybucja / współczesne media.

gościem warsztatu szef dużej wytwórni fonograficznej.

Warsztat kosztuje: 120 zł za 5 sesji x 1 godz.

Pon – pt, 13.00 – 14.00, warsztat w jęz. polskim



speech level singing – to najskuteczniejsza metoda nauki śpiewu na świecie, stworzona w usa przez wybitnego  

nauczyciela: setha riggsa. korzystają z niej największe nazwiska: michael jackson, steve Wonder, barbara streisand,  

natalie cole, kelly clarkson, ray cherles, chaka khan, al jarreau, a w polsce: mika urbaniak czy urszula dudziak.

speech level singing pozwala świadomie i skutecznie używać naszego głosu. uczy jak rozpoznać, połączyć i wzmocnić 

rejestry naszego instrumentu, ale także jak doprowadzić do ich połączenia czyli „mixu’. tym samym powiększamy skalę, 

pracujemy nad barwą, a zdania: ” zaciska mi się gardło” lub „mam bardzo małą skalę” albo…..” śpiewam tylko niskie 

piosenki” – nie będą miały żadnych szans. sls pracuje z pojęciem „mostów” czyli „passagio” - miejscem, gdzie głos musi 

przejść z jednego rejonu do drugiego. brzmi znajomo?

most to miejsce obciążone trudnością związaną z naszą fizjologią – tylko uzyskując połączony rezonans w obu naszych 

rejestrach – tzn. „mix” – jesteśmy je w stanie przejść prawidłowo i płynnie.

speech level singing – opiera swoją wiedzę na wieloletnich badaniach, konkretnej wiedzy i doświadczeniu, a także 

wieloletnim trenowaniu swoich certyfikowanych nauczycieli.

to metoda, która tradycją sięga do bel canto czyli włoskiej szkoły naturalnego śpiewu, aktualnie znajduje zastosowanie 

w każdym stylu śpiewania, od rozrywki, przez rock, pop, r’n’b, soul, gopel a nawet beatbox, po śpiewanie klasyczne  

i etniczne.

speech level singing – efektem pracy tą techniką jest zdrowy, świadomy głos, którego używamy wykorzystując całą naszą 

skalę i potencjał. bez problemów intonacyjnych, załamań, „kogutów” i napięć. speech level singing – pracuje w systemie 

indywidualnej praktyki z każdym z uczniów. każdy głos wymaga bowiem indywidualnego szkolenia i doboru ćwiczeń.

speech level singing – to technika, która ma na celu utrzymanie krtani w pozycji naszej mowy, czyli pozycji „naturalnej”  

i „zdrowej”. podchodząca do góry krtań, to przyczyna wielu zacisków i odczucia niewygody podczas śpiewania.  

na naszych lekcjach będzie można ten problem rozwiązać.

speech level sinigng – to także praca z domykaniem strun głosowych, a dokładniej mówiąc  

z regulowanie tego procesu. Większość wokalistów wierzy, że dobre śpiewanie zależy od pracy przepony…… 

niestety jest to przekonanie, które jest tylko po części prawdziwe. dźwięk powstaje tylko wtedy kiedy przeponowy 

strumień powietrza trafia na domknięte, falujące, zbliżające się do siebie struny głosowe. jeśli działa przepona, a nie fałdy 

głosowe – struny nie zbliżają się/ nie działają prawidłowo dźwięk staje się napowietrzony i trudny do utrzymania, często też 

pojawiają się problemy z intonacją.

dzięki Warsaw Vocal studio i european Vocal camp – metoda ta została wprowadzona na polski rynek muzyczny. magda 

navarrete i andres martorell – organizatorzy Vocal camp i właściciele studia Warsaw Vocal studio są certyfikowanymi 

nauczycielami metody sls, szkolonymi osobiście przez setha riggsa i wielu innych nauczycieli sls na świecie. 

speech level singing to metoda nauczania emisji głosu dla każdego. uczą się u nas profesjonaliści, a także osoby „śpiewające 

pod prysznicem”. trenujemy także do sesji nagraniowych, tras koncertowych i programów telewizyjnych. 

                         Więcej informacji na stronie www.speechlevelsinging.com

kilka słóW o sls
sls – dołącz do wielkiego świata techniki wokalnej!



koszt WarsztatóW to:
2300 zł + VAT = 2850 zł/os 

(po wpłaceniu zaliczki do 25 stycznia 2013) 

2450 zł + VAT = 2990 zł/os 
(po wpłaceniu zaliczki do 30 kwietnia 2013) 

2700 zł + VAT = 3200 zł/os 
(po wpłaceniu zaliczki od 30 kwietnia 2013)

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

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. 800zł. 

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 iii Vocal camp 2013 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 10 lipca 2013.

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


