
Znaki szczegolne!
Zaciskanie się gardło!
Mała skala wokalna!

Brak kontroli nad głosem!
Brak oddechu w trakcie śpiewania!

wanted!
dosyc wokalnego rodeo

dead or alive
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Czy wiesz jak powstaje dźwięk?

I dlaczego czasem tak trudno  
Ci nad nim zapanować?

Masz wrażenie, że dotychczasowe 
ćwiczenia nie przynoszą  

rezultatów?

Warsztat z certyfikowanymi trenerami pozwoli Ci  poznać 
tajniki dobrej techniki wokalnej. 

Razem odkryjemy przyczyny Twoich wokalnych 
problemów, by móc skutecznie je rozwiązać! 
Zastanów się, co chciałbyś zmienić w swoim głosie a my 
Ci pomożemy!



dosyc wokalnego rodeo

„Efekty? Zdrowy świadomy głos, którego 
używamy przy wykorzystaniu całej skali  

i potencjału. Bez problemów intonacyjnych. 
Bez załamań. Bez kogutów i napięć!”

MAGDA NAVARRETE

„Barwa, siła i kontrola! To, co kiedyś 
wydawało mi się niemożliwe dzisiaj jest 

rzeczywistością.”

ANNA ŁUKOWSKA-BARTOLD

„Jeśli umiecie mówić będziecie  
też potrafili śpiewać!”

MATTEO MAZZUCCA

SZERYF W MIESCIE!
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SZERYF W MIESCIE!
Jesteśmy ceryfikowanymi  
trenerami najlepszych  
na świecie metod nauki  
emisji głosu SLS i IVA.

TECHNIKA SPEECH LEVEL SINGING pozwala świadomie 
i skutecznie używać głosu. Uczy jak rozpoznać, połączyć 
i wzmocnić rejestry naszego instrumentu, a także jak 
doprowadzić do ich połączenia czyli „mixu’. Dzięki temu 
powiększamy skalę, pracujemy nad barwą, a zdania: ” 
zaciska mi się gardło”, „mam bardzo małą skalę” albo…..” 
śpiewam tylko niskie piosenki” – przestaną istnieć. Jest 
to jedna z najskuteczniejszych metod 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 Charles, Chaka Khan,  
Al Jarreau, a w Polsce: Mika Urbaniak czy Urszula Dudziak.

TECHNIKA INSTITUTE OF VOCAL ADVANCEMENT bazuje 
na podobnych do Speech Level Singing zasadach, 
dodatkowo uzupełniając ją o nowinki z zakresu wiedzy 
foniatrycznej – opartej na wielu szkoleniach, badaniach  
i zdobywaniu praktyki przez wybitnych nauczycieli.



Pomagamy nie tylko wokalistom, aktorom i dziennikarzom, 
ale wszystkim, którzy chcą nauczyć się maksymalnie 
wykorzystywać  swój instrument. Inspirujemy i dajemy 
narzędzia, aby spełniać wokalne marzenia.  To proste! 
Weź udział w warsztacie i dowiedz się:

JAK ŚPIEWAĆ DOBRĄ TECHNIKĄ 
WOKALNĄ?

Zapraszamy na trzygodzinny warsztat złożony z trzech  
komplementarnych części. W pierwszej z nich wyjaśnimy 
czym jest dobra technika wokalna i dlaczego jest tak 
ważna w pełnym wykorzystaniu naturalnego potencjału 
głosu. Drugą część warsztatu poświęcimy na ćwiczenia 
praktyczne i realizację ich założeń w utworach.  
Nie zapominamy też o istotnym elemencie pracy wokalisty, 
czyli scenie. W trzecim bloku warsztatu pokażemy: jak 
prezentować się przed publicznością, jak korzystać  
z mikrofonu, jakich zachowań unikać.

Plan warsztatu grupowego:
1) Teoria wokalna.
2) Przełożenie teorii na ćwiczenia praktyczne  
    konkretnych utworów.
3) Prezentacja sceniczna w praktyce.
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SZERYF W MIESCIE!



Prowadzący warsztat szeryfowie WARSAW VOCAL STUDIO  
strzegący dobrych praktyk wokalnych: Magda Navarette, 
Matteo Mazzucca i Anna Łukowska-Bartold.

Podczas 3-godzinnego warsztatu grupowego wyjaśnią:

• jak działa głos - struny głosowe, rezonatory, krtań, 

• czym są rejestry wokalne - rejestr piersiowy, rejestr  
głowowy, mix oraz mosty (the bridges, passaggi),

• najczęstsze wokalne skłonności - przykłady poprawnej  
i złej emisji, 

• jak rozwijać warsztat techniczny śpiewu - dobra technika 
wokalna, regularny trening głosu.

Dopełnieniem warsztatu grupowego jest możliwość 
indywidualnego spotkania z trenerem. 
To niepowtarzalna szansa, by jeszcze lepiej zrozumieć 
swój głos i odkryć drzemiący w nim potencjał.

Ćwiczą Najlepsi!
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SZERYF W MIESCIE!
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Zapytaj o ofertę dopasowaną  
do Twoich potrzeb!

Kontakt:

Management studia 
gabi@warsawvocalstudio.pl 

tel. 517 542 407


