
www.EuropeanVocalCamp.pl

www.Nagawki.pl

MIĘDZYNARODOWY WARSZTAT WOKALNY  P OZWALAJĄCY 
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UNIKATOWE MIEJSCE WYJĄTKOWA ATMOSFERA

WYBITNI NAUCZYCIELE I GŁOSY 
Z CAŁEGO ŚWIATA

NIEZAWODNA TECHNIKAUZNANE STUDIO

WARSZTAT POD PATRONATEM AMERYKAŃSKIEGO 

„INSTITUTE FOR VOCAL ADVANCEMENT - IVA”



 ♪ 8 DNI INTENSYWNEGO TRENINGU wokalnego pod okiem 

mistrzów.

 ♪ CODZIENNE LEKCJE INDYWIDUALNE metodą IVA 

z najlepszymi trenerami z Londynu, Rzymu, Brazylii, Hiszpanii, 

Francji, Polski i Irlandii.

 ♪ WYBÓR 5 Z 12 WARSZTATÓW STYLU z mistrzami gatunku:  

Improwizacja Jazzowa, Kompozycja, Angielski dla Wokalistów, 

Brazylijski Jazz & Swing, Technika Wokalna, W Poszukiwaniu 

Własnego Stylu, Aplikacja Techniki na Styl, Rock, Flamenco, 

Performance Sceniczny, a także warsztat, wspólny dla 

wszystkich uczestników - Chór Gospel z elementami Riffs and 

Runs.

 ♪ MINI BANDS: praktyczne zajęcia tworzenia mini zespołów, 

gdzie w praktyce można spróbować swoich sił w harmonizowaniu,  

robieniu chórków, graniu na instrumentach i komponowaniu.

 ♪ ZAJĘCIA DODATKOWE: Beatbox i Ekspresja Ruchowa na 

podstawia tańca latynoskiego i hip hopu.

 ♪ POBYT W NIESAMOWITYM OŚRODKU – żywym skansenie 

Centrum Folkloru Polskiego – Nagawkach. Miejsce z atmosferą 

ludowego folkloru w najlepszym wydaniu.

 ♪ WAKACJE W OTOCZENIU PRZYRODY, niesamowitej  

ludowej architektury w artystycznej, muzycznej i pełnej 

kreatywności atmosferze, na przepięknym Mazowszu.



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  Institute for Vocal Advancement 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 muzycznych. 

To także okazja do skorzystania z bogatej oferty warsztatów stylu z wybitnymi trenerami  
z całego świata, których lekcje są bardzo cenne i trudno dostępne.

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
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PROGRAM
Vocal Camp będzie podzielony na cztery części:

Poranną: „Grunt to technika”: ćwiczącą technikę, gdzie każdy codziennie będzie miał 
lekcję prywatną metodą IVA z certyfikowanym nauczycielem, a także możliwość skorzystania  
z dodatkowych warsztatów: Beatbox, Ekspresja Ruchowa na podstawie tańca latynoskiego i hip hopu

Lekcje prywatne odbywać się będą codziennie oprócz środy. 

Mini Bands: wszyscy uczestnicy Vocal Campu podzieleni na grupy 7-osobowe będą współtworzyć 
zespoły. Chodzi o to, żeby w praktyce zastosować narzędzia z innych warsztatów. Rytmy,  
kompozycje, umiejetność robienia chórków, harmonizowania, śpiewania solo. 

Popołudniową: „Pokaż swój charakter”: do wyboru 12 różnych warsztatów stylu, z których 
możecie wybrać 4 (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 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, Stajnię 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

19 LIPCA, SOBOTA PRZYJAZD O GODZ. 16.00
zakwaterowanie, kolacja, przedstawienie nauczycieli i warsztatów

20-25 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 (oprócz 
środy, ten dzień wolny od zajęć indywidualnych) do Waszej dyspozycji będzie 1 z 8 trenerów głosu: 
Matthew Colthart, Monique Thomas, Miguel Manzo, Andres Martorell,  
Magda Navarrete, Michele Fischietti, Wagner Barbosa, Roberto Delli Carri.
09:30 – 14:00 | „MINI BANDS”                          
wszyscy uczestnicy Vocal Campu podzieleni na 7-osobowe grupy beda współtworzyć zespoły 
muzyczne. Każda z grup dostanie konkretny termin podczas którego w ciągu 30 min. sesji będzie 
mogła w praktyce zastosować narzędzia z innych warsztatów. „Mini Bands” poprowadzi Irene 
Shams, ktora oprócz tego, ze świetnie zna się na harmonii i pracuje z wieloma chórami, prowadzi 
zajęcia w różnych stylistykach muzyki świata i różnych skalach muzycznych. 
Resztę czasu przed południem można wykorzystać na zwiedzanie okolicy, odpoczynek, rekreacje,
opalanie przy basenie i korzystanie ze stajni, kładów, kajaków, jezior i......ćwiczenie.
13.00 – 14.00 | ZAJĘCIA DODATKOWE
                          Beatbox z Dharni Ng z Singapuru ( tylko poniedzialek, wtorek i środa)
14:00 – 15:00 | OBIAD
15:30 – 20:15 | WARSZTATY STYLU (tabelka poniżej)  
12 warsztatów stylu, z których możecie wybrać 4 oraz Gospel Choir dla wszytkich. 
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.....

26 LIPCA, SOBOTA 

Całą sobotę po południu odbywają się próby dźwięku i próby na scenie każdej z grup  oraz WIECZORNY 
KONCERT FINAŁOWY w amfiteatrze. Na koncert zostaną zaproszone media z Warszawy i Łodzi,  
a także serdecznie zapraszamy Wasze rodziny, przyjaciół i bliskich. D ochód z koncertu przeznaczymy 
na cele charytatywne – pomagając podopiecznym Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemii Dmosińskiej.

27 LIPCA, NIEDZIELA

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



Wybieramy dla siebie  
jeden warsztat o każdej 
godzinie. 

Limit miejsc  
na każdy warsztat  
to 25 osób.

Rezerwując miejsce na
Vocal Camp 2014
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. zajęć w mini grupach z Irene Shams 
codziennie o tej samej porze

MINI BANDS 9:30-14:00

Beatbox Dharni Ng  
( w poniedziałek, wtorek i środa)

ZAJECIA DODATKOWE 13:00-14:00

OBIAD 14:00-15:00

Wagner Barbosa

PISANIE PIOSENEK

Monique Thomas - Ottaviani

JAK ODKRYĆ SWÓJ STYL?

Michele Fischietti

IMPROWIZACJA JAZZOWA

Roberto Delli Carri

„NAPRAW” PIOSENKĘ 
TECHNIKĄ!

Matthew Colthart

CHÓR GOSPEL Z RIFFS AND RUNS 

KOLACJA 20:30-21:30

Andres 
Martorell

ABC
TECHNIKI

WOKALNEJ
Magda 

Navarrete

ABC 
FLAMENCO 

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

ZAJECIA INDYWIDUALNE 9:30-14:00

ZAJĘCIA GRUPOWE 15:30-16:30 - wybierz jeden warsztat z trzech!

ZAJĘCIA GRUPOWE 16:45-17:45 - wybierz jeden warsztat z trzech!

Irene Shams

ODKRYWAJ MUZYKĘ 
ŚWIATA

ZAJĘCIA GRUPOWE  18:00-19:00 - wybierz jeden warsztat z trzech!

WARSZTAT GRUPOWY DLA WSZYSTKICH 19:15-20:15

ŚRODA, CZWARTEK, PIĄTEKNIEDZIELA, PONIEDZIAŁEK, WTOREK

ŚNIADANIE 8:30-10:00

W sobotnie popołudnie wszystkie warsztaty mają swoją próbę generalną na scenie oraz soundcheck.

Wagner 
Barbosa

ABC 
BRAZYLIJSKI- 
E.GO  JAZZU

Miguel 
Manzo

ROCK

Andres 
& Magda

PERFORMANCE
SCENICZNY

Wagner 
Barbosa

POBAW SIĘ 
FRAZĄ ...

Monique Thomas - Ottaviani

ANGIELSKI DLA 
WOKALISTÓW



NAUCZYCIELE I ICH WARSZTATY

MONIQUE THOMAS / USA, FRANCJA 
Urodzona w Filadelfii, Monique Thomas, dorastała słuchając afro-
amerykańskiej muzyki, zwłaszcza jazzu, gospel i soul’u, zaczęła 
śpiewać w bardzo młodym wieku. Aby doskonalić swoje rzemiosło, 
studiowała śpiew klasyczny i jazz, równocześnie śpiewając Soul,  
R&B i Gospel. Monique jest dziś we Francji jedną z najbardziej 
rozchwytywanych wokalistek i trenerek wokalnych, wciąż  
w trasie z największymi francuskimi i międzynarodowymi artystami 
i piosenkarzami, szkoli także chóry w całej Francji i za granicą.
Jej warsztaty są esencją muzykalności, obcowaniem z talentem,  
z darem tak wokalnym jak i pedagogicznym.  Warsztaty i lekcje 
prywatne z Monique są intensywną, mocną i głęboką pracą  
z głosem, techniką i stylistyką muzyczną, ale też z duchem, który 
jest tak ważny. 

ANGIELSKI DLA WOKALISTÓW
Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak śpiewacy operowi potrafią śpiewać w wielu językach,  
a publiczność może ich bez problemu zrozumieć? Niektórzy z nich mówią biegle w kilku językach, 
ale wielu nie. Mają sposób na uczenie się dźwięków w innych niż rodzimy językach. Podczas 
tych warsztatów pokażę Wam metodę stosowania IPA (Międzynarodowy Alfabet ) Fonetyki do 
aktualnych stylów muzycznych w Waszym repertuarze (muszą być w języku angielskim). Mam 
sprawdzony, przejrzysty system, który pozwoli Ci naprawić Twój akcent na własną rękę.  Jakie 
są jeszcze korzyści? Poprawiając akcent możesz też wesprzeć  technikę -  musimy wiedzieć  
dokładnie, które z precyzyjnych samogłosek śpiewamy w danym momencie. Spowoduje to, że 
śpiewanie będzie bardziej przyjemne dla Ciebie, a także dla tych, którzy Cię słuchają. Po tym 
kursie będziesz miał jasną metodę pozwalającą, aby dowiedzieć się, jak wymówić jakieś słowo 
w języku angielskim do śpiewu. Wszystko, co musisz zrobić, to stosować przepisy. Jeśli jesteś 
gotowy, aby brzmieć jak native speaker angielski, to ten warsztat jest zdecydowanie dla Ciebie !

JAK ODKRYĆ SWÓJ STYL
Styl jest tym, co odróżnia nas od innych. To jest to co ich odróżnia od innych i pozwala być 
rozpoznawalnym. Kiedy słuchamy wielkich gwiazd, śpiewają tak, że możemy ich łatwo rozpoznać, 
nawet w ciągu pierwszych 10 sekund. To jest ich znak rozpoznawczy i to jest to, co odróżnia ich 
i pozwala im sprzedawać płyty i bilety na koncerty! Mając lepszą technikę polepszy się też Twój 
styl śpiewania, ale podczas tego warsztatu będziemy identyfikować konkretne narzędzia, które 
możemy wykorzystać do opracowania i wzmocnienia Twojego stylu. Będziemy stosować je do 
piosenek w Twoim repertuarze i próbować znaleźć to coś, co działa dla Ciebie. Przecież styl nie 
jest jeden dla wszystkich. Jeśli inwestujesz w swoją  karierę poprzez regularne lekcje śpiewu, 
kolejnym logicznym krokiem jest opracowanie i wypolerowanie Twojego stylu.



MICHELE FISCHIETTI / WŁOCHY
Włoch, urodził się w Mediolanie, 20 grudnia 1976, jest 
muzykiem jazzowym i popowym od kiedy skonczył 11 lat.  
Na scenie od zawsze, koncertował w całym kraju i za 
granicą. Gra na gitarze, pianinie, basie i śpiewa, a ostatnio 
stał się jednym z niewielu certyfikowanych nauczycieli 
śpiewu wg. metody IVA - 5 poziom, jako jedyny w Europie. 
Ma dyplom z harmonii i kompozycji, studiował aranżacje na combo 
i big bandy, a własne zespoły miewa od 20 lat. Pracował jako 
konsultant wokalny dla najważniejszych wytwórni we Włoszech, 
takich jak Warner, Sugar, EMI, Universal i Sony Music. Pracował 
jako trener śpiewu we włoskiej wersji „The X Factor „ , a trenował 
jedne z największych gwiazd muzyki pop we Włoszech na festiwalu 
di Sanremo  w 2004r.

Jako nauczyciel wokalu, może pomóc wzmocnić i rozszerzyć Twój 
głos i rozwinąć go do własnych potrzeb muzycznych. Jako trener 
wokalny, może pomóc w stylu, aby twoja osobowość zdobyła 
własną charakterystykę, bez względu na to, co śpiewasz. Jako 
muzyk, będzie szczęśliwy akompaniujac Ci i patrzac jak rozwija 
sie Twój styl. Jako kompozytor, może napisać dla Ciebie piosenkę 
i  wyprodukować ją.

IMPROWIZACJA JAZZOWA

Jedną z zabawnych rzeczy grając i śpiewając jazz jest to, że oprócz pięknych piosenek mamy 
zdolność improwizacji nad strukturą utworu. Po tych zajęciach  będziesz w stanie:
- Nauczyć się kilku jazzowych piosenek i zaimprowizować w nich.
- Nauczyć się kilku sztuczek i  zaimprowizowania na prostą (lub bardziej skomplikowaną) strukturę 
harmoniczną, rytmiczną  lub melodyczną ..
- Zaśpiewać na scenie podczas warsztatów z moim „Jazz Impro WYZWANIE”: duet z Michelle, 
„walki” z sobą, z dużą ilością kreatywności i zabawy!
Zaleca się aby przed warsztatem nauczyć się 2 z tych utworów z listy poniżej (wybierz tonacje, 
która Ci odpowiada). Tych utworów będziemy używać do praktycznej pracy podczas warsztatów: 
„Night and day”, „You don’t know (what love is)”,  “All of me”, “Route 66”, “But not for me”, “The 
way you look tonight”.
W międzyczasie możcie obejrzeć jak  Michelle bawi się improwizując na klasyczną piosenkę Pata 
Metheny Group „It’s Just (Talk)”  http://www.youtube.com/watch?v=8mjFm2wII0c
i ... przygotuj się na prawdziwe śpiewanie!

NAUCZYCIELE I ICH WARSZTATY



IRENE SHAMS / HISZPANIA
Wszechstronna piosenkarka jazzowo - latynoska, jej profesjonalny 
obraz integruje różne aspekty, wśród których łączy solidne  
klasyczne i jazzowe wykształcenie i doświadczenie w różnych 
dziedzinach, takich jak muzyka klasyczna, rozwoju kreatywności  
i pedagogiki. Posiada tytuły profesora fortepianu, profesor 
kompozycji i teorii muzyki i nauczycieli Superior Muzycznego  
Konserwatorium  w Madrycie. W jej jazzowym wykształceniu brali 
udział nauczyciele pokroju Deborah J. Carter, Horacio  
Icasto, Anita Wardell i Bob Stoloff. Szkoliła się w dziedzinie 
wokalnej improwizacji z nauczycielami i grupami 
m.in. Bobby McFerrin i Voicestra (m.in.: Rhiannon,  
Dave Holland, Joey Blaque, Roberta Gambarini, JD Walter i Judy 
Niemack). 

Od młodego wieku kieruje różnymi chórami i grupami 
muzycznymi, pracując  zarówno z dziećmi oraz młodzieżą 
i dorosłymi. Założyła i od 2006 kierowała Chórem Gospel i 
Muzyki Współczesnej Uniwersytetu Complutense w Madrycie,  
który składa się z 45 wokalistów i instrumentalistów,  
a od 2010 roku kieruje Chórem „Orange”  Hiszpania, składającym 
się z 40 pracowników tej firmy .

Od lat współpracuje z technika wokalną szkoląc się u Wendy 
Parr , Grega Enriqueza , Borm - Krueger Stephanie oraz Spencer 
Welch. Jest częścią IVA, Institute for Vocal Advancement. 
Jej pasją jest muzyka  świata. Obecnie przygotowuje swoją płytę  
„Latinjazzmérica„.

NAUCZYCIELE I ICH WARSZTATY

ODKRYWAJ MUZYKĘ ŚWIATA

Czy kiedykolwiek śpiewałeś piosenkę z Rapa Nui Wyspy Wielkanocnej? Czy kiedyś cieszyłeś się 
responsoryjnym śpiewem z Afryki Zachodniej? Czy odważyłeś się improwizować na kubańskim 
Montuno? Czy czułeś mocny wydźwięk tybetańskiego śpiewu?  Nauczyłeś się kiedyś klasycznej 
piosenki arabskiej?  I może kiedyś próbowałeś śpiewać harmonie bułgarskiej piosenki? ...
Przyjdź cieszyć się muzyczną podróżą dookoła świata! Będziemy podróżować po pięciu 
kontynentach poprzez piosenki „stąd i stamtąd”, które będą służyć jako punkt wyjścia do 
odkrywania nowych światów i technik muzycznych.
Będzie to praktyczne i zabawne, ale również daje pewne teoretyczne wytyczne jako podstawę  
i tło warsztatu. Czy masz ochotę?



ROBERTO DELLI CARRI / WŁOCHY
Profesjonalny wokalista i pianista, jeden z najlepszych nauczycieli 
techniki wokalnej we Włoszech. Ma za sobą wieloletnie 
doświadczenie koncertowania na żywo, a także jako wokalista 
sesyjny dla kilku włoskich programów telewizyjnych (RAI /  
Mediaset) i włoskich artystów . Przez lata nauczyciel SLSu, teraz 
pracuje techniką IVA. Jego studio wokalne w Rzymie cieszy się 
wielkim uznaniem. Głosy Roberto trenuje osobiście i przez internet, 
jego uczniowie to wokaliści ale też inni nauczyciele często z różnych 
stron świata:(Hiszpania, Szwajcaria, Polska, Stany Zjednoczone, 
Rosja, Korea Południowa, Meksyk, Australia).

Misja Roberto to pomóc stać się jak najlepszym wokalistą. Idzie  
bardzo prosto do celu, dając jasne i logiczne instrukcje, które 
naprawdę działają. Jako nauczyciel dobrze rozumie „punkt  
widzenia” śpiewającego i dzięki temu może mu skutecznie pomóc. 

Roberto sam uważa się za „Wiecznego Studenta Śpiewu” i twierdzi, 
że chce nim zostać całe życie, bo głos to nieobliczalny  
i nieodgadniony instrument o nieskończonych możliwościach.

„NAPRAW” PIOSENKĘ TECHNIKĄ!

Jak użyć odpowiedniej ilości techniki aby wykorzystać ją w piosence? Gdzie jest ta delikatna linia 
pomiędzy śpiewaniem „nietechnicznym” albo byciem „za bardzo technicznym”? Jak przenieść te 
wokalne wprawki i ćwiczenia, które wszyscy stosujemy w praktyce - na własny styl i na śpiewanie 
piosenek? A kiedy ćwiczeń jest po prostu za dużo? „Aplikacja techniki na piosenki” to warsztat, 
który pomoże znaleźć Ci balans pomiędzy stosowaniem się do technicznych reguł, ale też pozwoli 
poczuć prawdziwą radość ze śpiewania.

Na tym warsztacie wokaliści różnych stylistyk będą mogli poczuć maximum w swoich piosenkach. 
Warsztat ma charakter praktyczny. Każdy ze śpiewających będzie musiał przygotować piosenki, 
nad którymi chce popracować.

NAUCZYCIELE I ICH WARSZTATY



WAGNER BARBOSA / BRAZYLIA
Urodził się w mieście Kurytyba, Brazylia, Wagner Barbosa rozpoczął 
swoją muzyczną karierę w wieku dziewięciu lat. Grał tradycyjne 
brazylijskie rytmy na gitarze akustycznej. Ukończył wydział 
Elektrotechniki, ale jego oddanie dla muzyki było silniejsze niż 
cokolwiek innego. Jeszcze w Kurytybie, wydział Sztuki w Paranie 
ukończył jako specjalista od Muzyki Popularnej Brazyijskiej „Musica 
Popular Brasileira”. W 2006 roku przeniósł się do Sao Paulo w celu 
poprawy swoich umiejętności gitarowych w popularnej Centro de 
Estudos Musicais Toma Jobima, gdzie uzyskał jego certyfikat po 5 
latach studiowania wg. zasad Toma: legendy muzyki brazylijskiej. 
W 2009 r., Wagner zdobył nagrodę dla najlepszego muzyka w 
„Festival de Musica de Jundiai - Sao Paulo”, zdobył także nagrodę 
za kompozycje przyznaną przez Centro Tom Jobim. Wagner 
występował już w Argentynie, Szwajcarii, Francji, Belgii, Estonii, 
Polsce, oprócz, oczywiście, wiele koncertów i festiwali w całej 
Brazylii.

PISANIE PIOSENEK
Na tym warsztacie dam Wam narzędzia do pisania piosenek. Skoncentrujemy się na kilku 
zagadnieniach: jak napisać tego rodzaju utwory, które nam podobają się najbardziej. Stwórzmy 
razem trochę popu, jazzu i innych fajnych kawałków. Warsztat będzie zawierał też intro na temat 
harmonii, pola harmonicznego i umiejętności melodycznych. Będziemy analizować kilka piosenek, 
aby dowiedzieć się kilku powtarzających się rzeczy, które rozpoznajemy i rozumiemy jako dobre 
dla naszych utworów. 

POBAW SIĘ FRAZĄ I „POSWINGUJ” W TWOICH PIOSENKACH
Warsztat Wagnera pokaże Wam jak za pomocą kilku prostych sposobów poprzestawiać elementy 
we frazie muzycznej tak, żeby stałą się ona ciekawsza. Warsztat przybliżać będzie wzory rytmiczne, 
które w muzyce latynoskiej są niezwykle rozwinięte. Ale nie martwcie się, nie będziecie musieli 
koniecznie śpiewać po hiszpańsku czy portugalsku. Warsztat będzie rozpoczynał się o dawki 
ćwiczeń rytmicznych i codziennego treningu koordynacji wokalno - ruchowej.

ABC BRAZYLIJSKIEGO JAZZU
Ten warsztat to ABC wielkiego rozdziału światowej muzyki jazzowej - brazylijski jazz. Tom Jobim 
- piewca tego nurtu to jeden z najwybitniejszym kompozytorów naszych czasów. A jego piosenki,  
jak i innych wielu brazylisjkich kompozytorów, to prawdziwy kunszt harmoniczno - melodyczny, 
obok którego nie można obojętnie przejść. Na wzorcach brazylijskich opierało swoje kariery wiele 
polskich piosenkarek, m.in. Hanna Banaszak czy A.M.Jopek

NAUCZYCIELE I ICH WARSZTATY



MATTHEW COLTHART / ANGLIA
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. 

CHÓR GOSPEL Z ELEMENTAMI RIFFS AND RUNS

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 2014.  
Dodatkowo w tym roku na warsztacie Matta będzie można pouczyć się Riffs and Runs czyli 
ozdobników i przebiegów melodycznych (melizmatów), które tak charakterystycznie ozdabiają 
muzykę czarną.

NAUCZYCIELE I ICH WARSZTATY
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MAGDA NAVARRETE / POLSKA 
Wokalistka, producentka, tancerka, trenerka głosu metodą IVA 
Level 3. 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 flamenco, a także szkoli głosy  
w Polsce, Berlinie, Belfaście i Galway. Nagrała dwie płyty: „Chilli” 
oraz „Iman”, z którymi koncertuje po świecie. 

Bierze udział w wielu międzynarodowych projektach poruszając 
się w świecie muzyki etnicznej i klasycznej, a także klubowej.  
Jest w trakcie nagrywania trzeciego krążka. 

ABC FLAMENCO

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. 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 :)

PERFORMANCE SCENICZNY

Bardzo praktyczny warsztat, który pozwoli Wam znacznie poprawić to co oprócz śpiewania jest 
bardzo ważne - „obrazek” czyli to co widać. Jak zachowuje się nasze ciało, wzrok, postawa ciała 
podczas śpiewania i co o nas mówi. Ale przede wszystkim na tym warsztacie będziecie mogli 
zrozumieć i wykorzystać swoje naturalne umiejętności sceniczne. Dostaniecie narzędzia, którymi 
będziecie w stanie poprawić i przygotować występowanie „na żywo”. To kwestia kilku tricków, 
zrozumienia, że są pewne zasady, a Waszym największym przyjacielem może okazać się statyw do 
mikrofonu:)))) Zajęcia prowadzone będą przez dwójkę nauczycieli, którzy od lat stoją na scenie 
kreując swój własny styl muzyczny. Warsztat ma charakter praktyczny. Każdy z biorących udział 
powinien mieć przygotowany utwór, który zaśpiewa.
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ANDRES MARTORELL
 / URUGWAJ, IRLANDIA 
Trener wokalny, wokalista, kompozytor i autor tekstów.
Jest jednym z najbardziej doświadczonych i jednym z 
najbardziej uznanych nauczycieli w Europie i Ameryce 
Południowej.  Dawniej jako certyfikowany trener głosu metodą  
SLS, przed opuszczeniem organizacji  osiągnął poziom 
certyfikacji 4.5 SLS ™. Aktualnie Andres jest „Mentor Teacher”  
oraz  „Szefem w wydziale badań i rozwoju techniki 
wokalnej” w najlepszej światowej organizacji zrzeszającej  
nauczycieli głosu – „IVA ”. Andres oprócz pracy z głosami  
w różnych miejscach na świecie - swoje doświadczenie zdobywał

uczestnicząc w 4 międzynarodowych konferencjach  dla nauczycieli głosu, biorąc udział  
w  licznych seminariach i obozach wokalnych (w tym 4 razy w Hollywood Seth Riggs Camp)  
a także w seminariach dotyczących głosu mówionego w Narodowym Centrum USA z Ingo Titze.   

W 2011 Andres został mianowany wykładowcą w Coaching Voice dla studiów 
magisterskich w zakresie tłumaczenia konferencyjnego w National University of Ireland, 
Galway ( NUIG ), gdzie po 3 latach, rozwinął swoją własną metodę „Coaching Głosu 
Mówionego”. Dodatkowo, Andres prowadzi kursy PSM w Szkole Medycznej w Irlandii.  

Niektóre z głosów, które trenowane są przez Andresa w Polsce: Urszula Dudziak, Aga Zaryan, 
Mrozu, Łozu, Edyta Krzemień, a w Irlandii: Antonina Dunleavy (The Comitments), Lucia Evans  
(Riverdance), Padraigh Darcy ( Zwycięzca AIMS 2009), Brian Hogan (Kila), itp. Jest współorganizatorem 
Vocal Campu.

ABC TECHNIKI WOKALNEJ

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!
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CATHAL JACK  
/ IRLANDIA 
Wybitny basista i wokalista, rodem z Wysp Arann z zachodniego 
wybrzeża Irlandii,  urodzony i wychowany w rodzinie muzyków.  
Jest jednym z najbardziej docenianych trenerów głosu w swoim 
kraju. Na stałe uczy w Galway Voice Studio. Swoją edukację 
rozpoczął wiele lat temu pod okiem Andresa Martorell’a, następnie 
pobierał nauki na teacher treningach u Dean’a Kaelin’a, Jeffrey 
Skousen’a, Wendy Parr, Grega Enríqueza, Spencera Welch’a  
i Guy’a Babusek. Od 3 lat prowadzi około 30 głosów tygodniowo. 
W tym profesjonalistów i amatorów pomagając im w pokonywaniu 
trudności technicznych. 

Cathal jako muzyk, basista i aktywnie koncertujący wokalista zna się 
nie tylko na teorii, ale też doskonale zna praktykę tego zawodu! A 
jego rockowe zacięcie jest bardzo cenne i unikalne dla wokalistów, 
którzy chcą się zbliżyć do tej stylistyki muzycznej. 

Jako basista koncertował w całej już chyba Irlandii, a także podczas 
tournee po Wielkiej Brytanii , Szwajcarii i Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich . 

Cathal już teraz chce podzielić się entuzjazmem jakim będzie też 
dzielił się podczas Vocal Campu i jego unikalnych warsztatów 
rockowych.

ROCK

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się jak zrobić żeby Wasz głos zabrzmiał trochę bardziej 
odważnie? Pragniecie odrobiny szaleństwa? A nie do końca wiecie jak to zrobić bezpiecznie?

A może zawsze marzyliście o tym, żeby zaśpiewać rockowy kawałek z pełnym czadem, ale nigdy 
nie mieliście odwagi? Albo po prostu baliście się o swój głos? Na tym warsztacie nauczycie się 
jak używać rockowych dźwięków, poznacie różne rodzaje rocka, nauczycie się stylistycznego 
frazowania i budowania frazy rockowej. Będziecie mogli spróbować swojego głosu w wielu 
różnych wariactwach w sposób bezpieczny, ale jednocześnie mogąc wyrazić się w pełni   
i wykorzystać wszystkie jego barwy i odcienie. Będziecie mogli „poeksplorować” po ciekawych 
efektach wokalnych i prawdziwym rockowym śpiewaniu, np. raspy, growling, slag.



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. 

EKSPRESJA RUCHOWA NA PODSTAWIE TAŃCA LATYNOSKIEGO I HIP HOPU

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.

Niedziela – piątek  08.00 – 09.00, warsztat w jęz. angielskim



NAUCZYCIELE - ZAJĘCIA DODATKOWE

DARNI NG / SINGAPUR
Dharni jest uznawany za jednego z najlepszych beatboxerów na 
świecie. Wygrał tytuł „cesarza MIC” w 2011 roku, a mówi się, że to 
najtrudniejsza Beatboxowa bitwa na świecie. Wystarczy mikrofon, 
Dharni zadziwi cię z szerokim spektrum basów, syntezatorów, 
rytmów, instrumentów i melodii z różnych gatunków, których uczył 
się przez ostatnie 12 lat, szlifując swoje umiejętności dźwiękowe. 

Dharni supportował artystów takich jak Black Eyed Peas, Kanye 
West, Jin, Lady Gaga, Flux Pavilion i wykonywane także podczas 
koncertu Mariah Carey podczas uroczystości F1 w Singapurze  
w 2010 roku.

ZAJĘCIA DODATKOWE ZAJĘCIA DODATKOWE TO ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE I DODATKOWO 
PŁATNE. CHĘĆ UDZIAŁU NALEŻY ZAZNACZYĆ PRZY ZAPISACH NA WARSZTATY. 

BEATBOX

W tych warsztatach, Dharni będzie wprowadzał uczestników w temat Beatboxu, z czego się 
składa i na czym rzeczywiście polega. Bo Beatbox to odkrywanie nowych granic z ludzkim głosie: 
nieskończonym instrumencie. Podczas warsztatów będziecie mogli spróbować basu, beatu, 
różnych brzmień i rytmów.

Warsztat kosztuje: 90 zł za 3 sesje x 1 godz.

Poniedziałek, wtorek, środa, 13.00 – 14.00, warsztat w jęz. angielskim



TECHNIKA IVA – 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.

To jeszcze lepiej nauczony SLS. Technika ta powstała w Stanach Zjednoczonych, łączy jednak specjalistów 

z całego świata i wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w nauce i w pracy nad głosem.

TECHNIKA IVA – celem, jest śpiewanie w swobodny i naturalny sposób z umiejętnością przejścia od 

samego dołu do szczytu Twojej skali wokalnej. Bez żadnych niepożądanych efektów, jak załamania 

głosu czy innych, nagłych zmian w jakości dźwięku. Trenowanie tej techniki da Ci dostęp do warstwy 

dynamicznej, elastyczności oraz czystości brzmienia Twojego głosu. Jednocześnie, pomoże Ci  

poszerzyć skalę, wytrzymałość i kondycję wokalną. Umożliwi kontrolę nad strumieniem powietrza, 

rezonansem, jakością i siłą głosu we wszystkich stylistykach muzycznych bez ryzyka uszkodzenia lub 

nadwyrężenia.

Technika IVA – to najnowsze dokonania ze świata wiedzy o głosie i praca z mięśniami: CT, TA, które 

zawiadują strunami głosowymi.

Technika IVA – 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.

Technika IVA – to sposób na spełnienie wokalnych marzeń i maksymalne rozwinięcie wokalnego 

potencjału.

                         Więcej informacji na stronie  www.vocaladvancement.com

KILKA SŁÓW O IVA
INSTITUTE FOR VOCAL ADVANCEMENT

IVA - NIEZAWODNA TECHNIKA



KOSZT WARSZTATÓW TO:
2990 zł/os 

(po wpłaceniu zaliczki do 20 lutego 2014) 

3100 zł/os 
(po wpłaceniu zaliczki do 15 czerwca 2014) 

3590 zł/os 
(po wpłaceniu zaliczki po 15 czerwca 2014)

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

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

www.warsawvocalstudio.pl, www.europeanvocalstudio.pl

Aby zapisać się na warsztaty należy napisać do nas maila  
na info@warsawvocalstudio.pl

lub zadzwonic: 501-083-594 i wpłacić zaliczkę w wys. 800zł. 

VOCAL CAMP  
mbank 18 1140 2004 0000 3102 7500 7115

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 55 osób.

www.warsawvocalstudio.pl

ZASADY PŁATNOŚCI. PRZECZYTAJ, TO WAŻNE!

Ponieważ III Vocal Camp 2014 to bardzo duże, międzynarodowe przedsięwzięcie  
- polityka płatności za warsztat jest zaostrzona. 

Do 1 kwietnia można wycofać swoje uczestnictwo w warsztatcie. Po 1 kwietnia 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 2014.

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


