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MASTERCLASS SESSIONS
WARSZTATY WOKALNE Z AGNIESZKĄ KAMIŃSKĄ

POZIOM: zaawansowany

DLA KOGO: osoby z bardzo dobrą techniką wokalną, słuchem muzycznym, przygotowane 
do intensywnej pracy warsztatowej, chcące osiągnąć poziom zawodowy 

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

ILOŚĆ MIEJSC: 12

Jeśli i marzysz o karierze wokalnej, masz za sobą kilka lat doskonalenia swojej techniki oraz 
umiejętności wykonawczych i chcesz wznieść się na wyżyny swoich możliwości, a także 
poznać zaawansowane  patenty wokalne i sceniczne - Masterclass Sessions z Agnieszką 
Kamińską dadzą Ci ogrom wiedzy praktycznej!!! 

Podczas sesji warsztatowych stawiamy na twoją indywidualność, unikatowy styl i repertuar! 

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

wybitnym wokalistą.  

PATENTY WOKALNE I SCENICZNE NAJWIĘKSZYCH GWIAZD

PROFESJONALNE WSPARCIE NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Aby zostać zawodowcem w branży muzycznej, musisz mieć profesjonalne wsparcie na 

najwyższym poziomie. Prowadząca Masterclass Sessions Agnieszka Kamińska - trenerka 

wokalna z wieloletnim stażem, założycielka Open Voice Studio - wprowadzi cię w tajniki tego 

zawodu i wydobędzie z Ciebie to, co najlepsze !

Te intensywne warsztaty postawią przed Tobą konkretne wyzwania i zadania, które dadzą 

Ci nowe umiejętności, nauczą Cię patentów wokalnych i scenicznych, jakie wykorzystują 

wielkie gwiazdy sceny ! Zdobędziesz wiedzę, pewność siebie, wzmocnisz swoją technikę i 

staniesz się bardziej świadomym wokalistą. 



POZNAJ 
NAJLEPSZE

 PATENTY 
WOKALNE



MASTERCLASS SESSIONS 2022
HARMONOGRAM WARSZTATÓW

10-11 WRZEŚNIA FRAZOWANIE - TWÓJ INDYWIDUALNY STYL

8-9 PAŹDZIERNIKA RYTM, PULS & FEELING  - POCZUJ TO

12-13 LISTOPADA TWOJA EKSPRESJA - WOKALNE ŚRODKI WYRAZU

10-11 GRUDNIA DYNAMIKA - TWOJA SIŁA NAPĘDOWA 

28-29 STYCZNIA TRYBY WOKALNE - TWOJA TECHNIKA

18-19 LUTEGO IMPROWIZACJA - TWOJA KREACJA 

18-19 MARCA REZONANS - TWOJA BARWA

22-23 KWIETNIA EMOCJE - POTĘGA INTERPRETACJI

27-28 MAJA TWOJA ODWAGA I WOLNOŚĆ WYKONAWCZA

8-9 LIPCA TWOJA KREACJA SCENICZNA

Każda sesja to16 GODZIN WARSZTATOWYCH.

SOBOTA I NIEDZIELA

10:00 - 14:00          PORANNA SESJA MASTERCLASS 

14:00 - 15:00          PRZERWA OBIADOWA

15:00 - 19:00          POPOŁUDNIOWA SESJA MASTERCLASS

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDZIESZ TUTAJ

UCZESTNICTWO
Możesz wziąć udział we wszystkich Masterclass Sessions albo tylko w wybranych przez siebie 
sesjach tematycznych. Termin zgłoszeń upływa na 10 dni przed każdym warsztatem. 
Uczestnictwo zależy od dostępności miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona.
Uczestnicy warsztatów mogą skorzystać z dodatkowych lekcji indywidualnych. 
Lekcje indywidualne odbywają się w czwartki i piątki w terminie bezpośrednio przed 
warsztatem.
Wypełnij formularz zgłoszenia i zarezerwuj sobie miejsce:

https://forms.gle/JzwRvJhs1cHdBUei7
https://forms.gle/DeX49Fx2tDMPhyN2A


twój czas
na realizację

marzeń

ODKRYJ 
SWÓJ
STYL



10 - 11 WRZEŚNIA 2022
FRAZOWANIE - TWÓJ INDYWIDUALNY STYL  

Frazowanie to klucz do Twojego unikatowego stylu. Prowadzenie frazy to sztuka, której 

możesz się nauczyć, aby sprawić, że Twoje wykonania będą wyjątkowe i niebanalne, dzięki 

czemu wciągniesz słuchacza w swój muzyczny świat! Po tej sesji warsztatowej będziesz 

wyśmienicie frazować i Twoje śpiewanie mocno zmieni swoje oblicze!

W PROGRAMIE

• Typy frazowania w praktyce 

• Frazowanie a Twoja interpretacja

• Opracowanie utworu pod kątem indywidualnego prowadzenia frazy

• Praktyka, praktyka, praktyka! Mnóstwo ćwiczeń praktycznych!

MASTERCLASS SESSIONS
WARSZTATY WOKALNE Z AGNIESZKĄ KAMIŃSKĄ

8 - 9 PAŹDZIERNIKA 2022
RYTM, PULS & FEELING  - POCZUJ TO

Feeling to wyczucie muzyczne pulsu, którym tętni utwór oraz umiejętne układanie melodii 

w taktach piosenki.  To coś, co sprawia, że wychodzisz poza sztywne ramy poprawności 

muzycznej, a zaczynasz bawić się rytmem, akcentem i melodią. Kiedy bardziej czujesz 

muzykę, Twoi słuchacze podążają za Tobą z ekscytacją.

W PROGRAMIE

• Pogłębianie poczucia rytmu

• Budowanie nastroju w utworze

• Puls, akcent, fraza 

• Opracowanie utworu pod względem pulsu i frazowania

• Mnóstwo ćwiczeń praktycznych!

ZAPISZ SIĘ - FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDZIESZ TUTAJ

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

https://forms.gle/DeX49Fx2tDMPhyN2A
https://forms.gle/DeX49Fx2tDMPhyN2A


12 - 13 LISTOPADA 2022
TWOJA EKSPRESJA - WOKALNE ŚRODKI WYRAZU

Ekspresja w muzyce jest sumą emocji, pulsu oraz środków wyrazu.  Podczas tej sesji 

warsztatowej będziemy powiększać Twoją skrzynkę z narzędziami do przekazywania emocji. 

Nauczysz się świadomie używać środków wyrazu, dzięki czemu Twoje utwory nabiorą 

rozmachu i nasycą się różnorodnością. 

W PROGRAMIE

• Wokalne środki wyrazu oraz ozdobniki

• Ekspresyjne przekazywanie emocji w utworze

• Uwalnianie własnej indywidualnej ekspresji

• Opracowanie środków wyrazu w wybranym utworze

• Ćwiczenia praktyczne!

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

10-11 GRUDNIA 2022
DYNAMIKA - TWOJA SIŁA NAPĘDOWA 

Kiedy świadomie budujesz dynamikę w utworze, potrafisz utrzymać napięcie w słuchaczu, 

który podróżuje z Tobą od naprawdę cichych dźwięków do najmocniejszego fortissimo. 

Ta sesja warsztatowa doda napędu Twoim wykonaniom, dzięki czemu również wzmocnisz 

swoją technike wokalną i wzniecisz ekspresję!

W PROGRAMIE

• Budowanie dynamiki w utworze

• Umiejętne połączenie środków wyrazu, budowania dynamiki oraz prowadzenia frazy

• Wzmacnianie techniki wokalnej

• Opracowanie dynamiki w wybranym utworze

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

https://forms.gle/DeX49Fx2tDMPhyN2A
https://forms.gle/DeX49Fx2tDMPhyN2A




28-29 STYCZNIA
TRYBY WOKALNE - TWOJA TECHNIKA

Tryby wokalne to techniki emisji, które pozwalają na uzyskanie różnorodności w głosie. 

Dzięki znajomości trybów możesz sprawniej poruszać się po różnych stylach muzycznych,  

a także wzbogacić swoje środki wyrazu w utworze

W PROGRAMIE

•  Tryby wokalne i ich właściwości

•  Świadome praktyczne wykorzystanie trybów w utworze

•  Rozbudowanie Twojej techniki wokalnej

18-19 LUTEGO
IMPROWIZACJA - TWOJA KREACJA 

W improwizacji kluczowe jest poczucie swobody, wolności oraz pozwolenia sobie na 

poszukiwania. Podczas improwizacji możesz odkryć swoje charakterystyczne ścieżki melodii, 

dzięki czemu możesz wzbogacić swoje występy i ozdobić swoje frazy.  Podczas tej sesji 

będziemy zgłębiać tajniki improwizacji, po to, abyś mógł bardziej świadomie kreować swoje 

występy.

W PROGRAMIE

•  Techniki improwizacyjne

•  Nauka improwizacji w różnych stylach muzycznych

•  Uwolnienie własnej kreatywności

•  Wykorzystanie improwizacji w treningu wokalnym

•  Improwizacja na wybranym utworze

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

https://forms.gle/DeX49Fx2tDMPhyN2A
https://forms.gle/DeX49Fx2tDMPhyN2A


18-19 MARCA
REZONANS - TWOJA BARWA 

Barwa Twojego głosu to Twoja wizytówka - to dzięki barwie jesteś rozpoznawalny. Możesz 

pogłębić brzmienie Twojego głosu, dodać mu rezonansu, nośności oraz głębi, dzięki której 

będziesz zachwycać swoich słuchaczy. 

W PROGRAMIE

•  Wykorzystanie rezonatorów w śpiewie

•  Świadome wykorzystanie rezonansu w utworze

•  Pogłębianie barwy Twojego głosu

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

22-23 KWIETNIA
EMOCJE - POTĘGA INTERPRETACJI

Kiedy utwór jest nasycony emocjami i naszpikowany znaczeniami, Twoje wykonania 

docierają do serc słuchaczy, a Ty czujesz, że dotykasz sedna śpiewania i sensu muzyki. 

Interpretacja utworu, kiedy odnajdujesz w sobie prawdziwe emocje, jest głęboka, szczera i 

poruszająca. 

W PROGRAMIE

•  Emocjonalność w interpretacji utworu 

•  Świadome i prawdziwe wykorzystanie emocji w utworze

•  Uwalnianie emocji w śpiewie 

•  Twoja ekspresja artystyczna

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

https://forms.gle/hTVnA8yrU777af8G7
https://forms.gle/hTVnA8yrU777af8G7


27-28 MAJA
TWOJA ODWAGA I WOLNOŚĆ WYKONAWCZA

Każdy wykonawca szuka swojej odwagi scenicznej i wolności do  własnej ekspresji.  Artysta 

musi się rozprawić z własnymi myślami, przekonaniami oraz zahamowaniami, aby móc 

poczuć się na tyle swobodnie, żeby porwać tłumy.  Podczas tej sesji warsztatowej , będziemy 

pracować z Twoim umysłem, abyś mógł wychodzić na scenę odważnie i pełen dumy!

W PROGRAMIE

•  Coaching mentalny dla artystów wokalistów

•  Budowanie własnej motywacji, odwagi i wolności scenicznej

•  Lęki, przekonania, trema, blokady emocjonalne i psychiczne

•  Strategie Wewnętrznego Artysty

8-9 LIPCA
TWOJA KREACJA SCENICZNA

Kreacja sceniczna to sposób bycia na scenie, wraz z całym wizerunkiem, ruchem scenicznym, 

obecnością i wszystkimi szczegółami dotyczącymi Twoich występów. Nauczysz się, jak 

kreować siebie na scenie i w social mediach, jak zbudować spójny wizerunek artystyczny, 

który przyciągnie uwagę Twoich fanów!

W PROGRAMIE

•  Elementy indywidualnego wizerunku scenicznego

•  Twoja kreacja sceniczna - praca na wybranym repertuarze 

• Przygotowanie występu muzycznego - Know How

• Strategie wizerunkowe

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

https://forms.gle/hTVnA8yrU777af8G7
https://forms.gle/hTVnA8yrU777af8G7


ZGŁOSZENIA
Możesz wziąć udział we wszystkich Masterclass Sessions albo tylko w wybranych sesjach 
tematycznych. 
Termin zgłoszeń upływa na 10 dni kalendarzowych przed każdym warsztatem. 
Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymasz informacje szczegółowe.
Uczestnictwo zależy od dostępności miejsc. 
Ilość miejsc jest ograniczona.

LEKCJE INDYWIDUALNE
Lekcje indywidualne dla chętnych uczestników warsztatów odbywają się w czwartki i piątki 
w terminach bezpośrednio przed warsztatami.
Na lekcje indywidualne obowiązują zgłoszenia telefoniczne lub mailowe. 

Wypełnij formularz zgłoszenia i zarezerwuj sobie miejsce:

MASTERCLASS SESSIONS 2022
WARSZTATY WOKALNE Z AGNIESZKĄ KAMIŃSKĄ

WARSZTAT                        860 ZŁ

LEKCJA INDYWIDUALNA 
DLA UCZESTNIKÓW 

WARSZTATU - 60 MINUT
                      140 ZŁ

CENNIK

KILKA FAKTÓW

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

https://forms.gle/hTVnA8yrU777af8G7


WARSZTAT                        860 ZŁ

LEKCJA INDYWIDUALNA 
DLA UCZESTNIKÓW 

WARSZTATU - 60 MINUT
                      140 ZŁ

nie czekaj
dołącz do nas

zapisz się już dziś!

TO JEST
 TWÓJ 
CZAS

mailto:openvoiceacademy%40gmail.com?subject=Zg%C5%82oszenie%20na%20kurs%2C%20Poziom%202


OPEN VOICE STUDIO
UL. WEJHERA 18 A, GDAŃSK

TEL. 575 190 045
WWW.OPENVOICESTUDIO.PL

http://openvoiceacademy.com/

