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VOCAL PERFECTION WORKSHOP - KADRA INSTRUKTORSKA
Jnr Robinson
Artysta z Wielkiej Brytanii o niespotykanym talencie i możliwościach głosowych. Swoją muzyczną
drogę rozpoczął już w wieku 4 lat, śpiewając w kościele, gdzie szybko został dostrzeżony jako wybitny
talent. Wokalista świetnie odnajdujący się w każdym stylu muzycznym, specjalizujący się w klimatach
soul, R&B i gospel. Nagradzany prestiżowymi odznaczeniami m.in. „Best male vocalist of the year” w
kategorii gospel w 1995 r. Wielokrotnie zapraszany do udziału w programach telewizyjnych i
radiowych oraz angażowany w musicalach m.in. „West End” w 1995 r. Śpiewał z takimi gwiazdami jak
Chaka Khan, Deniece Williams czy Mica Paris. Podczas licznych tras koncertowych, miał okazję
występować m.in. w USA, Ekwadorze, Meksyku, Kolumbii i wielu krajach Europy. Jest stałym gościem
festiwali muzycznych tj. „Gospel Jubilee Festival” w Turynie czy „Anno Domini Multifestival of Europa”.
Kilka lat temu z sukcesem wydał autorski album ”Preludium”. Jako wybitny performer i wykładowca
współpracuje z setkami wokalistów na całym świecie robiąc to w czym jest najlepszy - wydobywając z
artystów ich maksymalny potencjał.

Anna Bajak
Współzałożycielka i dyrektor artystyczny pierwszej w Polsce wokalno-instrumentalnej Szkoły Gospel.
Założycielka i dyrygent Sienna Gospel Choir. Pedagog wokalny z ponad 20 letnim doświadczeniem.
Konsultant chórów i zespołów w całej Polsce. Przez wiele lat, nauczyciel w Szkole Wokalnej im. Jerzego
Wasowskiego oraz twórca i kierownik specjalizacji muzycznej w Wyższej Szkole Teologiczno Społecznej w Warszawie. Jako kompozytor i kierownik muzyczny, od lat związana z Teatrem
Muzycznym Tintilo przy Teatrze Rampa. Kierownik muzyczny wielu nagrań płytowych. W swojej
karierze współpracowała z takimi artystami jak m.in. Gerald T. Smith, Norris Garner, Ruth Lynch Waldron, Jnr Robinson, Grażyna Auguścik czy Joshua Nelson. Jako pedagog wokalny jest znana ze
swojego autorskiego podejścia - jej uczniowie to szerokie grono wokalistów i aktorów muzycznych, od
lat odnoszących sukcesy na Polskiej i zagranicznej scenie muzycznej, a także na deskach takich teatrów
muzycznych jak Rampa, Komedia, Roma, Syrena czy Teatr Muzyczny w Łodzi.

Adam Czapla
Trener wokalny, wokalista Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, członek
Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuki Wokalnej Natural Voice Perfection. W 2012 roku odbył staż
w Międzynarodowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach pod Warszawą, w Instytucie Audiologii i
Foniatrii. Szkolił się i pracował pod okiem wybitnych nauczycieli śpiewu m.in Dean Kaelin, John Henny,
Jaime Vendera, Hubert Noe, Daniela Stieff, a także uczestniczył w licznych warsztatach wokalnych i
konferencjach z polskimi i zagranicznymi wykładowcami. Zajmuje się treningiem wokalnym i
rehabilitacją głosu. Jako trener wokalny pracował m.in w V edycji programu “The Voice of Poland” w
2014 r. Zasiadał także w loży ekspertów I edycji programu „Super Dzieciak” w TV Polsat. Czynny
wokalista obracający się w klimatach soul, gospel, R&B. Pracuje i śpiewa z warszawskim chórem Sienna
Gospel Choir oraz formacją Sienna Singers. Współtwórca warsztatów wokalnych. Trener wokalny w
Szkole Gospel oraz Broadway Musical School.

Koordynatorzy:
Anna Mazurek tel. 604 161 141
Adam Czapla tel. 663 937 444
warsztaty@szkolagospel.pl
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OFERTA PAKIETÓW WARSZTATÓW VOCAL PERFECTION
VOCAL PERFECTION MASTERCLASS Z JNR’em ROBINSONEM
(dla wokalistów średniozaawansowanych i zaawansowanych)
Masterclass z Jnrem Robinsonem to okazja do intensywnej i owocnej pracy. Jnr Robinson to wybitny wokalista, performer i
instruktor pracujący z wokalistami na całym świecie. Jego niezwykła wszechstronność muzyczna pozwala mu na wykonywanie
niemalże każdego stylu muzycznego i co równie cenne, prowadzenie do rozwoju innych wokalistów, niezależnie od ich
zainteresowań wokalnych. Nauczysz się jak zawładnąć sceną, zarówno poprzez głos, jak i ekspresję sceniczną, ruch, a przede
wszystkim interpretację utworu. Jnr Robinson to instruktor, który potrafi niezwykle inspirować i doskonale wie jak wydobyć
potencjał wokalisty. Podczas Masterclass będziesz uczył się poprzez pracę grupową i indywidualną, skorzystasz z części
wykładowo-prezentacyjnej oraz będziesz słuchać i obserwować pracę Jnr’a z pozostałymi uczestnikami, którzy przy stałym
akompaniamencie pianisty, indywidualnie prezentować będą przygotowane wcześniej utwory – minimum 2 x 20 min. pracy
indywidualnej z instruktorem.
Warsztaty Vocal Perfection Masterclass odbywać się będą w dwóch osobnych grupach. Uczestnicy biorą udział w zajęciach
tylko jednej grupy.
W ramach pakietu Vocal Perferction Masterclass:
 Konsultacja indywidualna z Anną Bajak lub Adamem Czaplą - uzupełnienie pracy Jnr’a Robinsona w zakresie stricte
związanym z techniką emisji głosu (30 min.)
 Reinterpretacja i improwizacja wokalna na podstawie wybranych utworów muzyki rozrywkowej (wykład i zajęcia
praktyczne – 90 min.)
 Improwizacja wokalna – kreatywne tworzenie fraz, melodii i harmonii, zabawa dźwiękiem (60 min.)
 Technika wokalna w piosenkach - Voice balance & Mix (wykład i zajęcia praktyczne – 90 min.)
 Vocal group session – zespołowe śpiewanie w harmonii i improwizacja na podstawie utworów gospel zakończone
wspólnym występem na koncercie finałowym (2 x 60 min.)
 Vocal warm-up – rozgrzewki wokalne z trenerem techniki Mix
 Koncert i Jam Session – uczestnicy masterclass otrzymują darmowe wejście na koncert Jnr’a Robinsona&Sienna
Singers oraz jam session w jednym z warszawskich klubów
 Wieczorna integracja w Sienna Bistro&Cafe
 Udział w koncercie finałowym

CENA PAKIETU VOCAL PERFECTION Z PRACĄ INDYWIDUALNĄ: 530 zł
CENA PAKIETU OBSERWATORA (BEZ PRACY INDYWIDUALNEJ) : 330 zł – obejmuje czynny udział we
wszystkich zajęciach grupowych z wyłączeniem indywidualnej pracy z instruktorami oraz bezpłatnego udziału w koncercie Jnr’a
Robinsona&Sienna Singers.

Warsztaty będą tłumaczone.
Koordynatorzy:
Anna Mazurek tel. 604 161 141
Adam Czapla tel. 663 937 444
warsztaty@szkolagospel.pl
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COMFORT ZONE VOCAL MASTERCLASS Z ANNĄ BAJAK
(dla wokalistów początkujących i średniozaawansowanych)
Anna Bajak, znakomity pedagog wokalny z ponad 20 letnim doświadczeniem. W nauce śpiewu kieruje się zasadą
indywidualnego doboru metod i ćwiczeń do potrzeb ucznia. Łączy dorobek wielu "szkół techniki wokalnej" tworząc autorskie
programy dopasowane do różnych poziomów zaawansowania i predyspozycji głosu. W swojej karierze pracowała z tysiącami
wokalistów i aktorów, współpracując z teatrami, oraz placówkami edukacji kulturalnej i muzycznej. Na warsztatach dla osób
początkujących "Comfort Zone Vocal Masterclass", w bezstresowej i serdecznej atmosferze wprowadzi osoby, które dopiero
zaczynają swoją przygodę ze śpiewaniem, w świat kształcenia muzycznego oraz występów scenicznych, ćwiczeń oddechowych,
poznania fizjologii swojego aparatu głosowego, ale też nauki interpretacji utworu. Zajęcia z Anną odbywać się będą
indywidualnie - min. 2 x 30 min. Cały czas, kiedy nie uczestniczysz w zajęciach z Anną, możesz obserwować pracę Jnr’a z
uczestnikami jego grup - będzie to niezwykle inspirujący czas. Uzupełnieniem masterclass będzie konsultacja indywidualna z
trenerem techniki Mix Adamem Czaplą. Po tym weekendzie pokochasz śpiew jeszcze bardziej!
W ramach pakietu Vocal Perferction Masterclass:
 Konsultacja indywidualna z Adamem Czaplą – instruktorem wokalnej techniki Mix (30 min.)
 Udział w Vocal Perfection Masterclass z Jnr’em Robinsonem (jako wolny słuchacz) – będziesz mógł obserwować
pracę Jnr’a z pozostałymi uczestnikami, którzy przy stałym akompaniamencie pianisty, indywidualnie pracować będą
nad przygotowanymi wcześniej utworami
 Reinterpretacja i improwizacja wokalna na podstawie wybranych utworów muzyki rozrywkowej (wykład i zajęcia
praktyczne – 90 min.)
 Technika wokalna w piosenkach - Voice balance & Mix (wykład i zajęcia praktyczne – 90 min.)
 Vocal group session – zespołowe śpiewanie w harmonii i improwizacja na podstawie utworów gospel zakończone
wspólnym występem na koncercie finałowym (2 x 60 min.)
 Vocal warm-up – rozgrzewki wokalne z trenerem techniki Mix
 Koncert i Jam Session – uczestnicy masterclass otrzymują darmowe wejście na koncert Jnr’a Robinsona&Sienna
Singers oraz jam session w jednym z warszawskich klubów
 Wieczorna integracja w Sienna Bistro&Cafe
 Udział w koncercie finałowym w Sienna Bistro&Cafe

CENA PAKIETU COMFORT ZONE VOCAL MASTERCLASS Z PRACĄ INDYWIDUALNĄ: 420 zł

Koordynatorzy:
Anna Mazurek tel. 604 161 141
Adam Czapla tel. 663 937 444
warsztaty@szkolagospel.pl
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GRAFIK ZAJĘĆ

godz.

18 listopada

19 listopada

piątek

sobota
Jnr Robinson Masterclass
grupa I

20 listopada
niedziela

Comfort Zone

Konsultacje

Jnr Robinson Masterclass

grupa II

grupa I

Comfort Zone

09:30

REJESTRACJA

10:00

Warm up

Warm up

Improwizacja wokalna

Technika wokalna w piosenkach - Voice balance
& Mix

10:30
11:00

Konsultacje

grupa II

11:30
12:00

Reinterpretacja i improwizacja w piosence
Vocal group session

12:30
13:00

Vocal group session

13:30
14:00

Masterclass
Jnr Robinson

Przerwa

14:30
15:00
15:30

Przerwa
Masterclass
Jnr Robinson

16:00
16:30

Lekcje
indywidualne u
Anny Bajak i
Adama Czapli

17:00
17:30

Konsultacje indywidualne
u Anny Bajak lub Adama
Czapli dla uczestników
"Jnr Robisnon
Masterclass"

Lekcje
indywidualne u
Anny Bajak i
Adama Czapli

Masterclass
Jnr Robinson

18:00
Masterclass
Jnr Robinson

18:30

Przerwa/próba dla Comfort
Zone

19:00
19:30

Koncert finałowy

20:00
20:30
21:00

Koncert Jnr
Robinson&Sienna
Singers

Integracja i wieczorne muzykowanie w Sienna Bistro & Caffe

21:30

Koordynatorzy:
Anna Mazurek tel. 604 161 141
Adam Czapla tel. 663 937 444
warsztaty@szkolagospel.pl

Konsultacje indywidualne
u Anny Bajak lub Adama
Czapli dla uczestników
"Jnr Robisnon
Masterclass"

ZAPISY
W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z koordynatorami warsztatów Vocal Perfection
warsztaty@szkolagospel.pl
Anna Mazurek tel. 604 161 141
Adam Czapla tel. 663 937 444
LICZBA MIEJSC NA WARSZTATY OGRANICZONA!
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Płatności za warsztaty prosimy uiszczać w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji, nie później niż do dnia
8.11.2016 r. (data zaksięgowania wpłaty).
W przypadku rezerwacji po 8.11.2016 r. opłatę należy uiścić w ciągu max. 3 dni.
Wpłaty w gotówce w sekretariacie Szkoły Gospel ul. Sienna 68/70 w Warszawie od wtorku do piątku w godz. 10-15.
Płatności przelewem na konto Szkoły:
Kościół Zielonoświątkowy Zbór Stołeczny
ul. Sienna 68/70, 00-825 Warszawa
Nr: 14106000760000338000011772 (Bank BPH)
tytułem: Warsztaty Vocal Perfection, imię i nazwisko
W razie rezygnacji z udziału w warsztatach po terminie 8.11.2016 r. nie udzielamy zwrotu wpłaconych pieniędzy,
należy znaleźć zastępstwo tj. nowego uczestnika na swoje miejsce.

