
11 - 12 kwietnia 2015

III WARSZTATY
LEKTORSKIE

z Maciejem Jabłońskim

w M. R. Sound Studio 

warsztaty grupowe



Maciej Jabłoński – dziennikarz spor towy, 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.



11.04  sobota
godz. 14:00 - 18:00

12.04 niedziela
godz. 10:00 - 14:00

Miejsce:
M.R Sound Studio
ul. Koźmińska 10

WARSZTAT LEKTORSKI 

Witam. Nazywam się Maciej Jabłoński.

Jestem prezenterem TV, lektorem i trenerem emisji 
głosu. Współpracuję z wieloma prestiżowymi  
studiami. Nagrywam reklamy, filmy, audiobooki,  
użyczam głosu do dubbingu. Prowadzę zajęcia  
w Akademii Telewizyjnej TVP. 

Zapraszam Was serdecznie na dwudniowy kurs lektorski, który 
odbędzie się w M.R. Sound Studio - miejscu, gdzie pracują 
najsłynniejsi polscy lektorzy. 

Będziemy szlifować dykcję, doskonalić barwę i uczyć się 
interpretacji tekstów. 

Pokażę Wam najważniejsze i najlepsze ćwiczenia. Każdy z Was 
dowie się na co powinien zwrócić uwagę, by osiągnąć jeszcze 
wyższy poziom. 

No i oczywiście - będziecie sprawdzać się przed mikrofonem. 

Przeczytacie wybraną przez siebie reklamę, fragment filmu  
oraz prozy. 

Nagramy to w taki sposób, byście mogli z dumą wysyłać swoje 
demo w lektorski świat. 



Podczas warsztatów powstanie demo

Twojego głosu!

CENY
Koszt: 360 zł

ZAPISY
Aby zapisać się na warsztaty należy do 30 marca napisać 
do nas maila: info@warsawvocalstudio.pl i wpłacić zaliczkę  
w wysokości: 150 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 w dniu przybycia na warsztaty.

UWAGA!
Obowiązuje limit miejsc - 15 osób.

Galerię pierwszej odsłony warsztatów lektorskich zobacz na:

www.warsawvocalstudio.pl


