WOKALISTYKA
POZIOM 1

KURS WOKALISTYKI – POZIOM 1
CZAS TRWANIA: 2 LATA

CZAS TRWANIA: październik 2019 - czerwiec 2021
POZIOM: początkujący
STYLE: pop, soul, jazz, blues, gospel, musical, rock, r’n’b i inne
DLA KOGO: osoby początkujące w sztuce wokalnej, muzykalne, od 18 roku życia.
ILOŚĆ MIEJSC: 12

OD ZAWSZE MARZYSZ O TYM, ABY NAUCZYĆ SIĘ ŚPIEWAĆ I ZDOBYĆ
SOLIDNĄ TECHNIKĘ WOKALNĄ?

Kurs Wokalistyki Poziom 1 z pewnością spełni Twoje oczekiwania.
W Open Voice Academy stawiamy na twoją indywidualność, unikatowy styl i repertuar!
Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz, aby zrobić krok do kariery wokalnej lub wspaniałej
życiowej pasji.

WIEDZA - WSPARCIE - PRZYGOTOWANIE

Wiemy doskonale, że muzyka to połączenie emocji, energii i dobrej techniki, dlatego
przyświeca nam zasada, że człowiek musi być dobrze przygotowany, zarówno
technicznie, jak i emocjonalnie. Dlatego otrzymasz ogromne wsparcie od naszych
instruktorów, którzy zadbają o każdą sferę twojego rozwoju wokalnego.
Wiemy też. że aby śpiewać będziesz potrzebować się otworzyć, zaufać sobie, oswoić
tremę. Od nas otrzymasz wiedzę i umiejętności, które będą Ci służyć przez całe życie,
nie tylko na scenie, ale także w codziennym życiu.
Nasi instruktorzy to profesjonaliści, którzy od wielu lat pracują jako artyści i pedagodzy.
Wiedzą, jak wprowadzić Cię w świat muzyki i wydobyć z Ciebie to, co najlepsze !

POP
JAZZ
SOUL
ROCK
R’N’B
BLUES
GOSPEL
MUSICAL
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Dostaniesz solidne
podstawy techniki
wokalnej i emisji głosu.
Zbudujesz repertuar
oparty o wybrany przez
Ciebie styl.

Nauczysz się śpiewać
w chórze, dzięki czemu
zdobędziesz umiejętność
śpiewania na głosy
aktywnego i świadomego
słuchania

Nauczysz się zasad
harmonii, a także
wykształcisz swój słuch,
co pozwoli Ci swobodnie
poruszać się w świecie
muzyki
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Naczysz się pracy
z akompaniatorem,
śpiewu solowego,
a także technik pracy
z zespołem muzycznym

Zdobędziesz podstawy
gry aktorskiej i ruchu
scenicznego, co sprawi,
że będziesz się czuł/a na
scenie jak ryba w wodzie

Dowiesz się, jak
wydobyć swój
indywidualny styl,
przekazywać emocje
i śpiewać z pasją !
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Nauczysz się podstaw
teorii muzyki, dzięki
czemu słowa takie
jak: septyma, interwał,
metrum, czy legato nie
będą brzmiały jak język
z innej planety.

Dostaniesz mnóstwo
cennych wskazówek
podczas lekcji
indywidualnych, które
wskażą Ci drogę do
twego własnego stylu
i wzmocnią Twoją
technikę wokalną.

Poznasz smak
występów na żywo,
co da Ci ogromne
doświadczenie,
pewność siebie,
zbuduje Twoją siłę
przekazu !

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ PO PIERWSZYM ROKU?
• Odczujesz, jak bardzo swobodnie potrafisz śpiewać
• Poczujesz, że twoja pasja to coś więcej niż tylko hobby
• Nauczysz się przekazywać emocje w muzyce, a nasi wysoce wykwalifikowani 		
instruktorzy sprawią, że rozwiniesz skrzydła
• Docenisz swój indywidualny styl i wzmocnisz poczucie własnej wartości
ALE TO NIC! PO DWÓCH LATACH…
• Będziesz śpiewać świadomie, pięknie i prawdziwie
• Wejdziesz na następny stopień muzycznego wtajemniczenia
• Zdobędziesz nową siłę i pewność siebie
• Nabędziesz pewności i scenicznego obycia, dzięki któremu twoja pasja będzie mogła
zmienić się w karierę muzyczną.
KILKA FAKTÓW
• Dwa lata obejmują 234 godzin nauki.
• Każdy miesiąc obejmuje: 12 godzin kursu + 1 godzinę lekcji indywidualnej.
• Kurs zakończy się koncertem dyplomowym studentów.
• Studenci, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikat Open Voice Academy i będą mieli
możliwość kontynuacji nauki na poziomie 2.
• Kurs będzie realizowany w trybie weekendowym.

I ROK - PAŻDZIERNIK 2019 - CZERWIEC 2020
Pierwszy rok obejmuje 117 godzin nauki:
- 9 zjazdów (sobota – niedziela) x 12 godzin
- 9 lekcji indywidualnych między zjazdami *
II ROK - PAŹDZIERNIK 2020 - CZERWIEC 2021
Drugi rok obejmuje 117 godzin nauki:
- 9 zjazdów (sobota – niedziela) x 12 godzin
- 9 lekcji indywidualnych między zjazdami *
* dla osób spoza Trójmiasta lekcje indywidualne będą odbywać się w dni zjazdów.

NAJLEPSZY
SPOSÓB
NA ROZPOCZĘCIE
KARIERY
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PRZEDMIOTY

1

TECHNIKA WOKALNA

2

INTERPRETACJA UTWORU

3

CHÓR / HARMONIA

4

TEORIA MUZYKI / KSZTAŁCENIE SŁUCHU

5

PODSTAWY GRY AKTORSKIEJ / RUCH SCENICZNY

6

RYTMIKA

7

PRACA Z AKOMPANIATOREM I ZESPOŁEM

8

TECHNIKI REDUKCJI STRESU / RADZENIA SOBIE Z TREMĄ

9

LEKCJE INDYWIDUALNE

TERMINY ZJAZDÓW KURSU – POZIOM 1

KADRA

I ROK 2019/2020
19-20 października
23-24 listopada
14-15 grudnia
18-19 stycznia
22-23 lutego
21-22 marca
18-19 kwietnia
23-24 maja
20- 21 czerwca

mgr Justyna Bartoszewicz
mgr Agnieszka Kamińska
mgr Krzysztof Krakowski
mgr Agnieszka Podubny
mgr Agata Sierańska
Kierownik kursu:
Agnieszka Kamińska

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 w siedzibie OVA Gdańsku lub przez Skype.

JEDYNA TAKA
AKADEMIA
W POLSCE!
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OPŁATY

I ROK

II ROK

PAŹDZIERNIK

540 ZŁ

540 ZŁ

LISTOPAD

540 ZŁ

540 ZŁ

GRUDZIEŃ

540 ZŁ

540 ZŁ

STYCZEŃ

540 ZŁ

540 ZŁ

LUTY

540 ZŁ

540 ZŁ

MARZEC

540 ZŁ

540 ZŁ

KWIECIEŃ

540 ZŁ

540 ZŁ

MAJ

540 ZŁ

540 ZŁ

CZERWIEC

540 ZŁ

540 ZŁ

4860 ZŁ

4860 ZŁ

RAZEM

OPŁATY & ZNIŻKI
Uczestnicy kursu podpisują przed rozpoczęciem kursu umowę z Open Voice Studio,
decydując się na metodę płatności. Umowa obowiązuje przez 2 lata kursu. Wystawiamy
faktury.
WPŁATY MIESIĘCZNE
540zł /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 - 2350 zł / semestr, płatne do 15.09.2019
I rok II semestr - 2350 zł / semestr, płatne do 15.02.2020
II rok I semestr - 2350 zł / semestr, płatne do 15.10.2020
II rok II semestr - 2350 zł / semestr, płatne do 15.02.2021
WPŁATA JEDNORAZOWA ZA ROK NAUKI
W przypadku płatności za cały rok nauki obowiązuje ZNIŻKA
I rok - 4600 zł płatność do 15.09.2019
II rok – 4600 zł płatność do 15.10. 2020

nie czekaj
do następnego
poniedziałku!
zapisz się już dziś!

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

