
  AKTORSTWO
  POZIOM 1



CZAS TRWANIA: październik 2020 - czerwiec 2021

POZIOM: początkujący

DLA KOGO: osoby początkujące w sztuce aktorskiej od 18 roku życia.

ILOŚĆ MIEJSC: 10

TERMIN: czwartki godz. 19:15 - 21:15
START : 1 października 2020
PROWADZENIE : Mateusz Brzeziński
ILOŚĆ GODZIN : 72 godz

KURS AKTORSKI –  POZIOM 1
CZAS TRWANIA:  9 MIESIĘCY

OD ZAWSZE MARZYSZ O TYM, ABY NAUCZYĆ SIĘ AKTORSTWA 

I ZDOBYĆ PEWNOŚĆ SCENICZNĄ ?

Kurs Aktorski Poziom 1 z pewnością spełni Twoje oczekiwania. 

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

Wiemy dokładnie, czego potrzebujesz, aby zrobić krok do kariery scenicznej lub wspaniałej 

życiowej pasji.

Wiemy doskonale, że aktorstwo to połączenie pewności siebie na scenie, umiejęstność 

przekazywania emocji, dobrej dykcji, obecności scenicznej, 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 aktorskiego. 

Wiemy też. że aby występować na scenie 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 wydobyć z Ciebie to, co najlepsze !

WIEDZA - WSPARCIE - PRZYGOTOWANIE

GRUPOWY





Wypracujesz sobie 
świetną dykcję i 

artykulację.

Zdobędziesz świadomość 
ciała i doświadczenie 

sceniczne

Wzmocnisz pewność i 
wiarę w siebie

NA KURSIE AKTORSKIM POZIOM 1 

Nuaczysz się kreować 
postać i świadomie 

wyrażać emocje 

Zdobędziesz podstawy 
gry aktorskiej i ruchu 

scenicznego, co sprawi, 
że będziesz się czuł/a na 
scenie jak ryba w wodzie

Nauczysz się impostacji,  
interpretacji tekstu i 

piosenki !

Rozwiniesz wyobraźnię 
sceniczną i artystyczną

Dostaniesz mnóstwo 
cennych wskazówek 

indywidualnych

Nauczysz się radzić 
sobie z tremą 
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KORZYŚCI

•  uświadamianie sobie obecności i roli osób w sytuacjach scenicznych

•   świadome wyrażanie emocji oraz rozumienie, jak wpływają one na nasze działania.

•  rozwijanie wyobraźni artystycznej

•   rozwijanie wrażliwości przestrzennej

•  świadomość ciała, ekspresja oraz kreowanie postaci

•  podczas wykonywania zadań parateatralnych wzmacnianie wiary w siebie i pewności w 

działaniu scenicznym.

•  odnalezienie pozytywnego aspektu tremy, min w występowaniu przed większym 

audytorium.  

KILKA FAKTÓW
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PROGRAM KURSU

1  ELEMENTARNE ZADANIA AKTORSKIE

2 DYKCJA

3  IMPOSTACJA GŁOSU

4  INTERPRETACJA TEKSTU I PIOSENKI

5  ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA

6 EKSPRESJA

7 KREOWANIE POSTACI

8 ROZWIJANIE WYOBRAŹNI ARTYSTYCZNEJ

9 OBECNOŚĆ SCENICZNA



NAJLEPSZY
SPOSÓB

NA ROZWIJANIE
PASJI



UMOWA
Uczestnicy kursu podpisują przed rozpoczęciem kursu umowę z Open Voice Studio. 
Umowa obowiązuje przez 9 miesięcy kursu. Wystawiamy faktury.

ZNIŻKI
Zniżki obowiązują uczestników stałych kursów wokalnych Open Voice Studio oraz 
Open Voice Academy (nie dotyczy pojedynczych lekcji). *

WPŁATY MIESIĘCZNE - 9 MIESIĘCY
420zł / 380 zł*/ miesiąc wg harmonogramu, do 10-tego każdego miesiąca
Pierwsza wpłata za październik jest opłatą rezerwacyjną - płatna do 26.09.2020

WPŁATY SEMESTRALNE
W przypadku płatności  z góry za semestr obowiązuje ZNIŻKA
 I semestr - 1845 zł /1670zł* semestr, płatne do 26.09.2020
 II semestr - 1845 zł /1670zł* semestr, płatne do 10.02.2021

WPŁATA JEDNORAZOWA ZA CAŁY KURS
W przypadku płatności za cały kurs nauki obowiązuje ZNIŻKA  
Cały kurs- 3600 zł/ 3260zł* płatność do 26.09.2020

WARUNKI REKRUTACJI
 Wysłanie do 26 września 2020 formularza rekrutacyjnego oraz uiszczenie opłaty. 
 Formularz jest dostępny na stronie openvoicestudio.pl/open-voice-academy 
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CENNIK

CENA REGULARNA
DLA UCZESTNIKÓW 

KURSÓW WOKALNYCH
 OVS / OVA*

OPŁATA MIESIĘCZNA 420 ZŁ 380 ZŁ

OPŁATA SEMESTRALNA                         1845 ZŁ 1670 ZŁ

OPŁATA ROCZNA                         3600 ZŁ 3260 ZŁ



zapisz się już dziś!

OPEN VOICE STUDIO

UL. WEJHERA 18 A, GDAŃSK

TEL. 575 190 045

WWW.OPENVOICESTUDIO.PL


