WOKALISTYKA

MASTERCLASS

KURS WOKALISTYKI – MASTERCLASS
CZAS TRWANIA: 1 ROK

CZAS TRWANIA: KURS ROCZNY : październik 2019 - czerwiec 2020
POZIOM: zaawansowany
DLA KOGO: osoby z bardzo dobrą techniką wokalną, słuchem muzycznym,
przygotowane do intensywnej pracy, chcące osiągnąć poziom zawodowy
STYLE: pop, soul, jazz, blues, gospel, musical, rock, r’n’b i inne
ILOŚĆ MIEJSC: 10

ZAWODOWSTWO I WYŻYNY TWOICH MOŻLIWOŚCI

Jeśli i marzysz o karierze wokalnej, masz za sobą kilka lat doskonalenia swojej techniki
oraz umiejętności wykonawczych, ale chcesz wznieść się na wyżyny swoich możliwości i
poznać zaawansowane patenty wokalne i sceniczne - Kurs Wokalistyki Masterclass jest
idealny dla Ciebie !
W Open Voice Academy stawiamy na twoją indywidualność, unikatowy styl i repertuar!
Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz, aby rozwinąć swoją karierę wokalną i stać się
wybitnym wokalistą.
PROFESJONALNE WSPARCIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Aby zostać zawodowcem w branży muzycznej, musisz mieć profesjonalne wsparcie na
najwyższym poziomie. Nasi instruktorzy - profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem
scenicznym - wprowadzą cię w tajniki tego zawodu i wydobędą z ciebie to, co najlepsze !
Ten intensywny kurs postawi przed Tobą konkretne wyzwania i zadania, które będziesz
wykonywać pod okiem instruktorów. Ponadto, nauczysz się patentów wokalnych i
scenicznych, jakie wykorzystują wielkie gwiazdy sceny !
Podczas kursu otrzymasz kompleksowe przygotowanie do zawodu, a po ukończeniu
kursu będziesz gotowa / gotowy na wejście na rynek muzyczny z dużą pewnością siebie,
mocą własnego głosu oraz techniką na najwyższym poziomie.

NA KURSIE WOKALISTYKI MASTERCLASS :

1
Poznasz patenty
wokalne i sceniczne
wykorzystywane przez
największe gwiazdy !

2
Zaczniesz występować
na żywo z zespołem
i akompaniatorem,
dzięki czemu zbudujesz
pewność siebie

3
Zbudujesz swój
własny, wyjątkowy i
przekonujący wizerunek
sceniczny

4

5

6

Nauczysz się improwizacji
i interpretacji piosenek,
będziesz śpiewać z pasją !

Nauczysz się technik
pracy z mikrofonem
i kamerą

Nagrasz własne demo
podczas zajęć w studio
nagrań

7

8

9

Spotkasz wybitnych
artystów, którzy
poprowadzą dla Ciebie
warsztaty wokalne

Nauczysz się, jak
budować swoją karierę
muzyczną.

Umocnisz swój repertuar
i wydobędziesz własne
niepowtarzalne
brzmienie !

10

11

12

Udoskonalisz ruch
sceniczny, co sprawi, że
będziesz się czuł/a na
scenie jak ryba w wodzie

Rozwiniesz swoją
skalę głosu,
pogłębisz brzmienie i
wydobędziesz własny
magnetyzm

Lekcje indywidualne
wzmocnią Twoją
technikę wokalną i
wskażą Ci drogę do
twego własnego stylu

pop
jazz
soul
rock
r’n’b
blues
gospel
musical

KURS WOKALISTYKI – MASTERCLASS
Czas trwania: 1 ROK

PRZEDMIOTY

1

TECHNIKA WOKALNA

2

INTERPRETACJA UTWORU

3

IMPROWIZACJA

4

KREACJA SCENICZNA

5

PROJEKTY MUZYCZNE

6

COACHING KARIERY

7

TECHNIKI REDUKCJI STRESU I RADZENIA SOBIE Z TREMĄ

8

PRACA Z AKOMPANIATOREM I ZESPOŁEM

9

STUDIO NAGRAŃ / DEMO

10

LEKCJE INDYWIDUALNE

WARUNKI REKRUTACJI
1. Przesłanie wypełnionego formularza rekrutacyjnego drogą elektroniczną na adres:
openvoiceacademy@gmail.com do 10 września 2019. Formularz jest do pobrania na
stronie openvoicestudio.pl/open-voice-academy
2. Rozmowa kwalifikacyjna - osobista w siedzibie OVA w Gdańsku lub przez Skype.

najlepszy
sposób
na rozpoczęcie
karieRy

KURS WOKALISTYKI – MASTERCLASS
CZAS TRWANIA: 1 ROK

TERMINY ZJAZDÓW KURSU – MASTERCLASS

KADRA

2019/2020
26-27 października
23-24 listopada
5-6 stycznia
1-2 lutego
29 lutego-1 marca
28-29 marca
25-26 kwietnia
23-24 maja

mgr Agnieszka Kamińska
mgr Joanna Knitter
mgr Krzysztof Krakowski
mgr Agata Sierańska

Kierownik kursu:
Agnieszka Kamińska

27-28 czerwca
KILKA FAKTÓW
• Kurs obejmuje 126 godzin nauki.
• Każdy miesiąc obejmuje: 12 godzin kursu + 2 lekcje indywidualne.
• Podczas kursu studenci nagrają swoje demo w studio nagrań pod okiem instruktorów.
• Podczas kursu uczestnicy realizują projekty muzyczne: wiąże się to z własnym
wkładem pracy i przygotowaniami oraz dodatkowymi występami poza powyższymi
terminami zjazdów.
• Kurs zakończy się koncertem dyplomowym studentów.
• Studenci, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikat Open Voice Academy Masterclass
• Kurs będzie realizowany w trybie weekendowym.
• Organizujemy noclegi dla osób spoza Trójmiasta
PAŹDZIERNIK 2019 - CZERWIEC 2020
Kurs obejmuje 126 godzin nauki:
- 9 zjazdów (sobota – niedziela) x 12 godzin = 108 godzin
- 18 lekcji indywidualnych między zjazdami
Osoby spoza Trójmiasta będą mogły realizować lekcje indywidualne w dni zjazdów
ŁĄCZNIE: 126 GODZIN

jedyna taka
akademia
w polsce!

KURS WOKALISTYKI – MASTERCLASS
Czas trwania: 1 ROK

I ROK
PAŹDZIERNIK

950 ZŁ

LISTOPAD

950 ZŁ

GRUDZIEŃ

950 ZŁ

STYCZEŃ

950 ZŁ

LUTY

950 ZŁ

MARZEC

950 ZŁ

KWIECIEŃ

950 ZŁ

MAJ

950 ZŁ

CZERWIEC

950 ZŁ

RAZEM

8550 ZŁ

OPŁATY & ZNIŻKI
Uczestnicy kursu podpisują przed rozpoczęciem kursu umowę z Open Voice Studio,
decydując się na metodę płatności. Dla osób kontynuujących kursy Open Voice Academy
obowiązuje zniżka 10% na cały kurs.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA PŁATNOŚCI NA RATY NA 2 LATA

WPŁATY MIESIĘCZNE
950zł /miesiąc wg harmonogramu, do 15-tego każdego miesiąca
Pierwsza wpłata za październik jest opłatą rezerwacyjną - płatna do 15.09.2019
WPŁATY SEMESTRALNE
W przypadku płatności z góry za semestr obowiązuje ZNIŻKA
I rok I semestr - 4200 zł / semestr, płatne do 15.09.2019
I rok II semestr - 4200 zł / semestr, płatne do 15.03.2020
WPŁATA JEDNORAZOWA ZA ROK NAUKI
W przypadku płatności za cały rok nauki obowiązuje zniżka
I rok - 8300 zł płatność do 15.09.2019
Wystawiamy faktury.

nie czekaj
do następnego
poniedziałku!
zapisz się już dziś!

OPEN VOICE STUDIO
UL. WEJHERA 18 A, GDAŃSK
TEL. 575 190 045
WWW.OPENVOICESTUDIO.PL

