
Nowy cykl warsztatów

w Warsaw Vocal Studio
22 - 24 listopada 2013

JOSHUA ALAMU
mistrz wokalnej 

motywacji z Londynu

Lekcje indywidualne i warsztaty grupowe



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.

Współpracował 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. 

Joshua jest z pewnością jednym z najbardziej motywujących 
nauczycieli w Europie. Praca z nim konsekwentnie 
ujawnia ten fakt. Jest wykwalifikowanym nauczycielem, 
który zawsze gotów jest szczerze zaangażowować się  
w sprawy wokalistów, aby pomóc im rozwijać swoje 
maximum. Filozofia Joshuy  to wzbogacać, zachęcać  
i inspirować ludzi.

Joshua sam stale rozwija się pod okiem najbardziej cenionych 
i sprawdzonych specjalistów w zakresie kształcenia głosu. 
Jest to konieczne, ponieważ istnieje wiele nowych i świeżych 
informacji w świecie edukacji głosu. To pozwala aby Joshua 
utrzymywał się wciąż w czołówce obecnych nauczycieli,  
którzy naprawdę mogą pomóc rozwiązać problemy  
z głosem.

Joshua promuje dobre, zdrowe praktyki. Dobra praktyka 
jest ważna dla światowej klasy wydajności. Myślę, że każdy 
śpiewający to wie! Cóż, czasem nie zaszkodzi przypomnieć 
wszystkim o tym co oczywiste. Ważne jest to, jak ćwiczysz, to 
jest klucz!



WARSZTAT: „Looking for your inner 
musician and style” - w poszukiwaniu 
wewnętrznego muzyka i stylu. 
Warsztat skierowany do wszystkich, ktorzy poszukują własnego 
stylu muzycznego, wokalnego lub nie wiedzą od czego 
zacząć. Stawianie swoich pierwszych lub kolejnych kroków  
w drodze rozwoju swojego głosu to niełatwy proces, a Joshua 
o tym dobrze wie. 

Jeżeli wokalista zamierza zainwestować swój czas, 
pieniądze, pasję i koncentrację do śpiewania, musi 
otrzymać tego rodzaju trening, który pomoże uzyskać 
wysoką efektywność. Osoba ta będzie musiała być dobrze  
zmotywowana. „Dobra praktyka jest świadomym aktem, a 
motywacja jest umożliwieniem wewnętrznego przebudzenia”. 
Ta głęboka motywacja jest niezbędnym elementem 
do osiągnięcia swojego kunsztu. Joshua jest świetnym 
motywatorem, a jego pasja do głosu wzbudza pasję w tym, 
kto z nim pracuje.

„Nawet światowej klasy talent wymaga pomocy, opinii 
i wskazówek od trenerów wokalnych. To ktoś starszy, 
mądry, kto może powiedzieć uczniowi, czego on 
sam nie może powiedzieć sobie”. Rozwój wielkich  
umiejętności wymaga pomocy osób, które umieją 
pomóc wzrastać talentowi u innych. U Joshua to znajduje  
swoje odzwierciedlenie w jego bogatym doświadczeniu  
w branży muzycznej.

Na warsztacie Joshua Alamu mowić będzie o technikach 
motywacyjnych, o codziennej dyscyplinie i pokazywać 
będzie także w praktyce jak wykorzystać potencjał każdego  
z nas. Warsztaty będą miały charakter teoretyczno - 
praktyczny. Aby wziąć w nim udział musisz znać podstawowo 
język angielski i przygotować fragment piosenki, którą  
marzysz kiedyś zaśpiewac, albo chcesz nad czymś  
konkretnym w niej popracować.

Sobota, 23 listopada, 
10:00 - 13:00

ul. Rozbrat 44 a,  
sala konferencyjna  
na IV piętrze

Koszt: 200 zł



WARSZTAT: „Riffs and Runs in Soul and R’n’B”  
- melizmaty i ozdobniki w muzyce czarnej. 
Teoria i praktyka.
Warsztat Joshuy to odpowiedź na wiele pytań jakie spotykamy 
w naszym studiu i przed Vocal Campem. 

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! Drugi już warsztat z „murzyńskiego” śpiewania!  
To jazda bez trzymanki po stylach, dźwiękach, skalach, 
pentatonikach (Joshua Was na pewno nie wypuści z rąk, 
start!).

Aby wziąć udział w warsztacie musisz znać jęz.angielski 
na poziomie podstawowym / średniozaawansowanym. 
Koniecznie wziąć coś do nagrywania i lepiej przesłuchać 
„major pentatonic scale” czyli durowej pentatoniki.

Niedziela, 24 listopada, 
10:00 - 13:00

ul. Rozbrat 44 a,  
sala konferencyjna  
na IV piętrze

Koszt: 200 zł



CENY
Lekcja prywatna 30 min.  - 180 zł
1 warsztat - 3 godz.  - 200 zł

PAKIETY
Warsztat + lekcja prywatna  - 360 zł
2 warsztaty + lekcja prywatna -  540 zł
2 warsztaty + 2 lekcje prywatne  - 699 zł

ZAPISY
Aby zapisać się na warsztaty lub lekcje prywatne z Johsua 
Alamu w Warsaw Vocal Studio należy napisać do nas maila: 
info@warsawvocalstudio.pl i wpłacić zaliczkę w wysokości: 
100 zł za warsztaty / w wys. 80 zł za lekcje prywatną, na 
numer konta studia: Vocal Studio 
25 1140 2004 0000 3102 6695 6280 
podając imię i nazwisko oraz wybrane zajęcia lub pakiet.

UWAGA! 
O rezerwacji miejsc decydować będzie kolejność wpłaty 
zaliczek.

UWAGA! 
Z lekcji lub warsztatów można zrezygnować do 15 października,  
po upływie tego terminu zaliczka jest niezwracalna. 

UWAGA!
Wpłata drugiej raty za lekcje i warsztaty do 10 listopada.



ROZPISKA LEKCJI INdYWIdUALNYCH
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