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CZAS TRWANIA: wrzesień 2021 - czerwiec 2022
POZIOM: podstawowy
DLA KOGO: osoby pragnące nauczyć się komponować własne utwory, pisać teksty
piosenek oraz przygotowywać autorskie aranżacje.
ILOŚĆ MIEJSC: 10
WYMAGANIA: Podstawowa znajomość wybranego przez siebie instrumentu,
podstawowe poczucie rytmu, czas na indywidualną pracę nad projektami poza terminami
zajęć, zaangażowanie w projekty

TWOJA TWÓRCZOŚĆ I AUTORSKIE POMSYŁY

Melodie chodzą ci po głowie, uwielbiasz muzyczne eksperymenty, szukasz najlepszego
akordu do stworzonej frazy wokalnej, piszesz własne teksty. Potrzebujesz wiedzy i
umiejętności, które popchną cię do przodu i pozwolą tworzyć oryginalne, niebanalne, a
przede wszystkim TWOJE autorskie kompozycje.

PROFESJONALNE WSPARCIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Podczas kursu Kompozycji zdobędziesz umiejętności tworzenia ciekawych melodii,
budowania utworu, podstawowej aranżacji. Zgłębisz teorię muzyki, zasady harmonii
oraz progresji akordów. Pogłębisz swoją wiedzę o skalach, kole kwintowym, notacji
muzycznej, a także przejdziesz nasz autorski trening uwalniania kreatywności, który
popchnie cię w stronę świeżych pomysłów. Stworzysz kilka własnych utworów pod
okiem profesjonalistów i będziesz miał/a okazję zaprezentować swoje kompozycje
szerszemu gronu odbiorców.

NA KURSIE KOMPOZYCJI

1
Przejdziesz nasz autorski
trening uwalniania
kreatywności.

2
Nauczysz się podstaw
harmonii oraz aranżacji.

3
Zgłębisz teorię muzyki
potrzebną do tworzenia
własnych utworów.

4

5

6

Zdobędziesz mnóstwo
inspiracji, patentów,
sztuczek i niebanalnych
rozwiązań.

Poznasz programy
komputerowe do edycji
dźwięku i sposoby
ich wykorzystania do
projektów muzycznych

Stworzysz autorskie
utwory pod okiem
profesjonalistów

7

8

9

Spotkasz
Zgłębisz wiedzę o skalach, Zbudujesz swój repertuar
profesjonalistów, którzy rytmie, tonacjach, progresji
i wydobędziesz własne
wprowadzą Cię w tajniki akordów, kole kwintowym,
niepowtarzalne
projektów muzycznych.
notacji muzycznej i wielu
brzmienie!
innych aspektach

10

11

12

Poczujesz powiew
świeżości i dużą dawkę
solidnej wiedzy.

Nauczysz się tworzyć
ciekawe i oryginalne
melodie.

Zaprezentujesz swoje
kompozycje szerszemu
gronu odbiorców.

twórczość
praktyka
wsparcie
wiedza
styl
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PRZEDMIOTY

1

KOMPOZYCJA - PODSTAWY

2

TEORIA MUZYKI

3

TRENING UWALNIANIA KREATYWNOŚCI

4

HARMONIA

5

SZTUKA IMPROWIZACJI

6

NOTACJA MUZYCZNA

7

TECHNOLOGIA EDYCJI DŹWIĘKU

8

ARANŻACJA - PODSTAWY

9

SONGWRITING - PISANIE PIOSENEK

10

PROJEKTY MUZYCZNE

WARUNKI REKRUTACJI
1. Wysłanie do 15 sierpnia 2021 wypełnionego formularza rekrutacyjnego.
Formularz jest dostępny na stronie openvoicestudio.pl/open-voice-academy
2. Dokonanie opłaty rezerwacyjnej do dnia 20 sierpnia 2021

cZas na
twojĄ
PASJĘ
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TERMINY ZJAZDÓW

KADRA

Zajęcia odbywają się w weekendy w okresie
od września do czerwca.

mgr Agnieszka Kamińska
mgr Krzysztof Krakowski
mgr Agata Sierańska
Pozostali ternerzy zostaną
podani do 10.08.2021

Godziny zajęć:
sobota, niedziela: 10:30 - 17:30

KILKA FAKTÓW

WRZESIEŃ 2021 - CZERWIEC 2022
• 10 miesięcy nauki od września do czerwca.
• Kurs jest realizowany w trybie weekendowym.
• Rok nauki obejmuje 10 zjazdów (sobota – niedziela) x 12 godzin = 120 godzin.
• Zajęcia weekendowe obejmują pracę grupową / w parach / indywidualną.
• Uczestnicy realizują projekty muzyczne: wiąże się to z własnym nakładem pracy
oraz dodatkowymi działaniami poza terminami zjazdów.
• Pod koniec kursu uczestnicy mają okazję zaprezentować swoje projekty publiczności
• Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu Kompozycja Poziom 1

jedyna taka
akademia
w polsce!
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CENNIK

OPŁATA MIESIĘCZNA

580 ZŁ

OPŁATA SEMESTRALNA

2820 ZŁ

OPŁATA ROCZNA

5500 ZŁ

UMOWA
Przed rozpoczęciem kursu Uczestnik podpisuje z Open Voice Studio umowę, która
obowiązuje przez cały rok kursu. Wystawiamy faktury.
Dla osób kontynuujących kursy Open Voice Academy obowiązuje zniżka 10%.
OPŁATY MIESIĘCZNE
580zł /miesiąc wg harmonogramu, do 10-tego każdego miesiąca
Pierwsza wpłata stanowi opłatę rezerwacyjną na poczet kursu - płatna do 20.08.2021
OPŁATY SEMESTRALNE
W przypadku płatności z góry za semestr obowiązuje ZNIŻKA
I rok I semestr - 2820 zł / semestr, płatne do 20.08.2021
I rok II semestr - 2820 zł / semestr, płatne do 10.02.2022
Pierwsza wpłata stanowi opłatę rezerwacyjną na poczet kursu - płatna do 20.08.2021
OPŁATA JEDNORAZOWA ZA ROK NAUKI
W przypadku płatności za cały rok nauki obowiązuje zniżka
I rok - 5500 zł płatność do 20.08.2021

nie czekaj
dołącz do nas
zapisz się już dziś!

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

