
10 - 11 maja 2014

II WARSZTATY
LEKTORSKIE

z Maciejem Jabłońskim
w M. R. Sound Studio 

warsztaty grupowe



Maciej Jabłoński – dziennikarz sportowy, lektor,
konferansjer, muzyk jazzowy.  
Jeden z wiodących prezenterów sportowych w TVP.

Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. 

W 1997 roku rozpoczął pracę w redakcji sportowej TVN. Był 
reporterem i prezenterem serwisów informacyjnych oraz 
producentem „NBA w TVN”. 
W 1999 pracował w Wizji Sport jako prezenter i wydawca 
magazynu koszykarskiego. 
Od 2001 jako wydawca i prezenter w TVN24 oraz lektor 
materiałów promocyjnych w TVN Turbo. 
Od 2006 roku związany z Telewizją Polską. Prowadził 
„Wiadomości Sportowe” w TVP1 oraz „Sportowy Wieczór”  
i „Sportową Niedzielę” w TVP Sport i TVP Info. Był gospodarzem 
studia podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i Londynie. 
Relacjonował zimowe Igrzyska w Vancouver. 
W 2008 roku otrzymał nagrodę „Sportowego Dziennikarza 
Roku” przyznawaną podczas Festiwalu Sportowych Filmów 
Fabularnych i Dokumentalnych w Gdyni. 
   
Obecnie prowadzi „Sport Telegram” w TVP2, serwisy  
w TVP Info, pracuje również jako  prezenter przy transmisjach 
sportowych. Jest głównym lektorem stacji TVP Sport, gdzie 
czyta przede wszystkim zagraniczne filmy dokumentalne. 

W swoim portfolio posiada między innymi: materiały 
autopromocyjne, filmy dokumentalne, seriale, spoty 
reklamowe, audiobooki, programy i kursy multimedialne, 
IVR’y czyli zapowiedzi telefoniczne.



WARSZTAT LEKTORSKI 
Witam. Nazywam się Maciej Jabłoński.

Jestem prezenterem telewizyjnym, konferansjerem, muzykiem 
jazzowym i przede wszystkim lektorem. Oraz szczęściarzem, 
bo miałem okazję szkolić się u najlepszych specjalistów głosu 
mówionego. Profesor Stanisław Młynarczyk, wybitny reżyser 
teatralny nauczył mnie interpretacji tekstu. Joanna Luboń, 
guru logopedów udoskonaliła dykcję. Maria Bończyk, która 
wykształciła w warszawskiej PWST całe zastępy aktorów 
pracowała ze mną nad barwą i pobudzeniem wszystkich 
możliwych rezonatorów. Co do oddechu, który jest bardzo 
ważnym elementem pracy lektorskiej też miałem szczęście. 
Skończyłem Akademię Muzyczną w klasie klarnetu, więc 
przepona…. sami rozumiecie. 

Zapraszam na kolejny kurs, kontynuację, gdzie będziemy 
już wyłącznie pracować na „żywym organizmie”, czyli na 
tekstach. I właśnie w trakcie czytania, wyłowimy niuanse 
dykcyjne, barwowe oraz interpretacyjne. Dzięki temu każdy 
z osobna otrzyma ode mnie pełną diagnozę nad czym 
powinien popracować (jeśli ma motywację) i oczywiście na 
bieżąco będziemy nasze niedoskonałości wygładzać.

A wszystko po to, żebyście opuścili kurs z pełnym, dobrze 
przeczytanym  pakietem demo. 
Nagramy po trzy teksty reklamowe, dwa spore fragmenty 
filmów (fabuła oraz dokument) i dwa fragmenty prozy 
(dorosła beletrystyka oraz bajka).
Większość kursu spędzimy przed mikrofonem. Będziemy 
czytać, próbować i poprawiać tak, aby efekt pod postacią 
mp3 zadowolił wszystkich.

10.05  sobota
godz. 10:00 - 14:30

11.05 niedziela
godz. 10:00 - 14:30

Miejsce:
M.R Sound Studio
ul. Koźmińska 10



Podczas warsztatów powstanie demo
Twojego głosu!

CENY
Koszt: 390 zł

ZAPISY
Aby zapisać się na warsztaty należy do 3 maja napisać 
do nas maila: info@warsawvocalstudio.pl i wpłacić zaliczkę  
w wysokości: 100 zł na numer konta studia: Vocal Studio  
25 1140 2004 0000 3102 6695 6280 podając imię i nazwisko.

UWAGA! 
O rezerwacji miejsc decydować będzie kolejność wpłaty 
zaliczek.

UWAGA!
Wpłata drugiej raty za lekcje i warsztaty do 9 maja 2014.

UWAGA!
Obowiązuje limit miejsc - 15 osób.

Galerię pierwszej odsłony warsztatów lektorskich zobacz na:

www.warsawvocalstudio.pl


