26 - 27 kwietnia 2014

WARSZTATY
DUBBINGOWE
z Wojtkiem Paszkowskim
w M. R. Sound Studio
warsztaty grupowe

Wojtek
Paszkowski
to
jeden
z
najbardziej
doświadczonych i rozchwytywanych reżyserów
dubbingowych, a także wspaniały nauczyciel, aktor
i głos. Ma w dorobku tak wiele tytułów, że trudno
wyliczyć.
Ukończył warszawską PWST – spektakl dyplomowy pt.
„Złe
Zachowanie”
wyreżyserował
Andrzej
Strzelecki,
a choreografię ułożył Janusz Józefowicz. Przedstawienie
zdobyło nagrodę na III OPSDST w Łodzi. Po zakończeniu
studiów rozpoczął na stałe współpracę z Teatrem Rampa
na warszawskim Targówku, gdzie do 2001 r. brał udział
we wszystkich premierowych przedstawieniach. W 2000 r.
pojawił się na deskach Teatru Muzycznego Roma
w spektaklu, wyreżyserowanym przez Janusza Józefowicza
– „Piotruś Pan”. I tak kontynuuje do dziś współpracę z TMR,
występując w takich tytułach jak: „Crazy for You” (reż.
W.Kępczyński), „Pięciu Braci Moe” (reż. O.Lubaszenko),
„Grease” (reż. W.Kępczyński), „Cohen” (reż. K.Zalewski),
„Koty” (reż. W.Kępczyński), „Taniec Wampirów” (reż. C.Baltus),
„Akademia Pana Kleksa” (reż. W.Kępczyński) oraz w ostatniej
premierze „Upiór w Operze”.
W.Paszkowski jest ponadto stałym ogniwem polskiego
dubbingu, oprócz aktorstwa, również i w reżyserii. Ma na swoim
koncie mnóstwo ról dubbingowych postaci animacji i fabular,
m.in. M.Wazowski, Timon, Dave Seville, Śnieżek, Charlie,
Kurczak, Ojciec Po, Kapitan Hak, Prof. Quirell, Brzeszczot,
Wallace/Balcer, Wilk, Fegan Floop, Kot w kapeluszu, Bert
itd… itd… W.Paszkowski na stałe bierze udział w koncertach
i festiwalach, m.in. PPA we Wrocławiu, koncert „63 fotografie”,
Festiwal w Kozienicach im. B.Klimczuka…
Ponadto możemy oglądać go w TV w takich serialach jak:
„Faceci do wzięcia”, „Mrok”, „Klan”, „M jak miłość”, „Król
przedmieścia”, „Kosmici”, „Kochaj mnie kochaj”, „Plebania”.

WARSZTAT DUBBINGOWY
W ramach dwudniowych warsztatow dubbingowych
pracować bedziecie w małej grupie nad rożnymi rodzajami
dubbingu: bajki, filmy, gry, reklamy:
•

jak wydobyć ze swojego głosu postać

•

jak pracować głosem szybko i skutecznie

•

jakie są rodzaje dubbingu i co charakteryzuje każdy
ze stylów dubbingowania

Praca będzie skupiona na praktyce studyjnej z mikrofonem
i materiałami filmowymi, a także na wielu próbach wydobycia
z siebie „zaskakujacych” odgłosów.

26.04 sobota
godz. 10:00 - 14:00
27.04 niedziela
godz. 10:00 - 14:00
Miejsce:
M.R Sound Studio
ul. Koźmińska 10

Podczas warsztatów powstanie demo
Twojego głosu!
CENY
Koszt: 480 zł

ZAPISY

Aby zapisać się na warsztaty należy do 15 kwietnia 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 25 kwietnia 2014.

UWAGA!

Obowiązuje limit miejsc - 15 osób.

