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KURS WOKALISTYKI –  POZIOM 2
CZAS TRWANIA: 2 LATA

CZAS TRWANIA: październik 2019 - czerwiec 2021

POZIOM: średnio-zaawansowany

DLA KOGO: osoby z przynajmniej 2-letnim doświadczeniem nauki śpiewu /śpiewu 
w chórze lub zespole, muzykalne, od 18 roku życia.

STYLE: pop, soul, jazz, blues, gospel, musical, rock, r’n’b i inne

ILOŚĆ MIEJSC: 12

Jeśli już śpiewasz i marzysz o karierze wokalnej lub rozwinięciu swojej pasji, Kurs 
Wokalistyki Poziom 2 umożliwi Ci spełnienie tych marzeń. 

W Open Voice Academy stawiamy na twoją indywidualność, unikatowy styl i repertuar! 

Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz, aby rozwinąć swoją karierę wokalną i stać się 

świadomym muzykiem

PRAGNIESZ ROZWINĄĆ SWOJĄ KARIERĘ WOKALNĄ I NADAĆ 

KIERUNEK SWOJEJ 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 !



Udoskonalisz swoją 
technikę wokalną, co 

pozwoli Ci wydobyć Twój 
unikatowy styl !

Udoskonalisz ruch 
sceniczny, co sprawi, że 
będziesz się czuł/a na 

scenie jak ryba w wodzie

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

Spotkasz wybitnych 
artystów, którzy 

poprowadzą dla Ciebie 
warsztaty wokalne

Udoskonalisz śpiew 
w chórze, dzięki czemu 
nauczysz się śpiewać na 
głosy i słuchać aktywnie  

i świadomie

Poznasz zasady harmonii 
i wykształcisz swój słuch, 
co pozwoli Ci swobodnie 

poruszać się w świecie 
muzyki
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Zbudujesz swój 
własny, wyjątkowy i 

przekonujący wizerunek 
sceniczny

Pogłębisz swą wiedzę 
teoretyczną, dzięki 
czemu staniesz się 

świadomym muzykiem.

Lekcje indywidualne 
wzmocnią Twoją 

technikę wokalną i 
wskażą Ci drogę do 

twego własnego stylu 

NA KURSIE WOKALISTYKI POZIOM 2 :
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Zaczniesz występować 
na żywo z zespołem 
i akompaniatorem, 

dzięki czemu zbudujesz 
pewność siebie



pop
jazz
soul
rock
r’n’b

blues
gospel

musical



KURS WOKALISTYKI –  POZIOM 2
Czas trwania: 2 lata

PRZEDMIOTY

1 TECHNIKA WOKALNA

2 INTERPRETACJA UTWORU

3 CHÓR / HARMONIA

4 TEORIA MUZYKI / KSZTAŁCENIE SŁUCHU

5 RUCH SCENICZNY /  AKTORSTWO

6 IMPROWIZACJA

7 TECHNIKI REDUKCJI STRESU I RADZENIA SOBIE Z TREMĄ

8 PRACA Z AKOMPANIATOREM I ZESPOŁEM

9 STUDIO NAGRAŃ / DEMO

10 WARSZTATY Z ARTYSTAMI 

11 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



TERMINY ZJAZDÓW KURSU – POZIOM 2

I ROK 2019/2020
 
5-6 października
9-10 listopada
7-8 grudnia
5-6 stycznia
8-9 lutego
7-8 marca
4-5 kwietnia 
9-10 maja

20- 21 czerwca 

KADRA

mgr Justyna Bartoszewicz
mgr Agnieszka Kamińska
mgr Joanna Knitter 
mgr Krzysztof Krakowski
mgr Agnieszka Podubny
mgr Agata Sierańska

Kierownik kursu:
Agnieszka Kamińska

KURS WOKALISTYKI –  POZIOM 2
CZAS TRWANIA: 2 LATA

•  Dwa lata obejmują 234 godziny nauki. 

•  Każdy miesiąc obejmuje: 12 godzin kursu + 1 godzinę lekcji indywidualnej.

•  Podczas kursu studenci nagrają swoje demo w studio nagrań pod okiem instruktorów.

•  Kurs zakończy się koncertem dyplomowym studentów.

•  Studenci, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikat Open Voice Academy Poziom 2. 

•  Kurs będzie realizowany w trybie weekendowym. 

I ROK - PAŹDZIERNIK 2019 - CZERWIEC 2020

Pierwszy rok obejmuje 117 godziny 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 mogły odbywać się w dni zjazdów 

ŁĄCZNIE: 234 GODZINY

KILKA FAKTÓW



jedyna taka 
akademia
w polsce!



I ROK II ROK

PAŹDZIERNIK 580 ZŁ 580 ZŁ

LISTOPAD 580 ZŁ 580 ZŁ

GRUDZIEŃ 580 ZŁ 580 ZŁ

STYCZEŃ 580 ZŁ 580 ZŁ

LUTY 580 ZŁ 580 ZŁ

MARZEC 580 ZŁ 580 ZŁ

KWIECIEŃ 580 ZŁ 580 ZŁ

MAJ 580 ZŁ 580 ZŁ

CZERWIEC 580 ZŁ 580 ZŁ

RAZEM 5220 ZŁ 5220 ZŁ

OPŁATY & ZNIŻKI
Uczestnicy kursu podpisują przed rozpoczęciem kursu umowę z Open Voice Studio,  
decydując się na metodę płatności. Umowa obowiązuje przez 2 lata kursu. Dla osób 

kontynuujących kursy Open Voice Academy obowiązuje zniżka 10% na cały kurs.

WPŁATY MIESIĘCZNE
580zł /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 - 2520 zł / semestr, płatne do 15.09.2019
I rok II semestr - 2520 zł / semestr, płatne do 15.02.2020
II rok I semestr - 2520 zł / semestr, płatne do 15.10.2020
II rok II semestr - 2520 zł / semestr, płatne do 15.02.2021

WPŁATA JEDNORAZOWA ZA ROK NAUKI
W przypadku płatności za cały rok nauki obowiązuje zniżka  
I rok - 4900  zł płatność do 15.09.2019
II rok – 4900 zł płatność do 15.10. 2020 

KURS WOKALISTYKI –  POZIOM 2
Czas trwania: 2 lata



nie czekaj 
do następnego

poniedziałku!
zapisz się już dziś!



OPEN VOICE STUDIO

UL. WEJHERA 18 A, GDAŃSK

TEL. 575 190 045

WWW.OPENVOICESTUDIO.PL


