


DRODZY WOKALIŚCI!

Mamy wielką przyjemność zaprosić Was na kurs, na który oczekujecie już od 
dawna. O jego potrzebie rozmawialiśmy z Wami wielokrotnie dlatego wreszcie 
ruszamy! Uzupełnijcie razem z nami wszelkie braki w wykształceniu muzycznym, 
zdobądźcie poza wokalne kompetencje niezbędne do pracy na estradzie i odna -
lezienia się w dzisiejszym muzycznym świecie. 
Nasz nowy ośmiomiesięczny cykl „Kurs muzyki dla Wokalistów. Wszystko co 
powinniście wiedzieć o muzyce ale boicie się zapytać” to propozycja dla 
wszystkich, którzy chcą nauczyć się języka muzyki. Skomponowaliśmy go tak, by 
zaopatrzyć Was w wiedzę ze wszystkich obszarów niezbędnych wokaliście. 
Jednak  nie jest to kurs stricte wokalny – zakładamy , że równolegle rozwijacie 
swoje głosy i warsztat choćby przy pomocy  i na -Techniki Naturalnego Głosu
szych trenerów z . Chcemy dać Wam od teraz Laboratorium Śpiewu i Mowy
znacznie więcej: zaznajomić Was z zasadami muzyki, harmonią, improwizacjami 
wokalnymi, stylami w muzyce rozrywkowej.  Pokazać jak dobrze wyglądać i po -
ruszać się na scenie. Jak napisać tekst, wydobyć z niego całą głębię sugestywnie 
interpretując a potem pięknie to wszystko opakować i wypuścić z sukcesem w 
świat!             
Naszą misją i wielkim marzeniem jest być dla Was, Drodzy Wokaliści pomostem 
między szkołą a sceną i dać Wam wszelkie kompetencje i wsparcie byście na tej 
scenie mogli zaistnieć. Ten kurs jest tego najlepszym przykładem!
Serdecznie zapraszamy!

I jeszcze coś bardzo sympatycznego
 5 pierwszych miesięcy macie zupełnie za darmo! 

Zdobyliśmy dla Was specjalne dofinansowanie. Teraz już nie będzie wymówki! 
Zapisywać się szybko! Ilość miejsc ograniczona!



Warunki uczestnictwa:

1. z kursu i dofinansowania mogą skorzystać osoby pełnoletnie, które
    zadeklarują udział w całym szkoleniu (w tym w 3 ostatnich, płatnych
    miesiącach). Koszt ostatnich 3 miesięcy kursu to 200,-zł/miesiąc -
    łączna inwestycja 600,-zł
    Opłata za marzec 2018 r. w wysokości 200,- zł płatna do 31.12.2017

2. Osoby niepełnoletnie mogą skorzystać z kursu na zasadach pełnej 
    odpłatności – jest to wymóg narzucony nam przez instytucję 
    refundującą .
    Koszt całego kursu w tym przypadku to 1600,- zł (200,-zł/miesiąc)
    Opłata za listopad do 24.11.2017. 
    Opłaty za kolejne zjazdy płatne z góry do 10-ego każdego miesiąca.

3. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
    h�ps://spiew.vocalize.pl/do-pobrania/
    należy przesłać do 20 listopada 2017 r na adres: biuro@vocalize.pl





Teoria muzyki
Kurs teorii muzyki dla wokalistów i muzyków rozrywkowych.
Kurs prowadzony od podstaw.

ź Świadomość czasu i narracji w muzyce
ź Rozwijanie słuchu i umiejętności posługiwania się nim.
ź Systemy tonalne - co to jest tonacja?
ź Co to jest harmonia.
ź Nauka nut.
ź Eksperymenty rytmiczne, trening podzielności uwagi i koncentracji.
ź Podstawy form muzycznych, budowa okresowa.
ź Budowa systemu tonalnego Dur-moll.
ź Harmonia funkcyjna.
ź Podstawy aranżacji.
ź Improwizacja, co to takiego i czy trzeba się tego obawiać.
ź Rozwijanie swobody i świadomości rytmicznej, harmonicznej i melodycznej.
ź Inspiracja i motywacja.
ź Co to jest muzyka.
ź Co robić by ćwiczyć lub nie ćwiczyć z przyjemnością i skutecznie.
ź Jak budować skuteczny warsztat pracy samodzielnej.

Marcin Luter Lutrosiński 

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie for-
tepianu prof. Wojciecha Niedzieli, uczestnik kursów mistrzo-
wskich; kształcił się pod okiem takich mistrzów jak prof. Andrzej Artykiewicz, prof. Czesław 
Stańczyk, prof. Lee Kum Sing („Gold Country Piano Ins�tute” w Kalifornii). 
Nauczyciel fortepianu, harmonii i improwizacji, także kształcenia słuchu, współtwórca 
ogólnopolskiego programu nauczania fortepianu jazzowego dla Centrum Edukacji 
Artystycznej. Uczył w ZPSM w Warszawie na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, 
w Fundacji „Bednarska” Policealnym Studium Jazzu w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi 
w Laskach oraz we Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Pianista i aranżer. 
Współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego Wrocław. Wraz z Moniką 
Stanisławską w 2015 roku tworzy Stowarzyszenie Art Clinic - Klinika Sztuki, reprezentujące 
artystów wszystkich dziedzin sztuki, zajmujące się popularyzacją sztuki, synkretycznym i 
synergicznym rozwojem środowisk artystycznych, promocją młodych artystów, a także 
edukacją młodzieży. Współtwórca realizowanego przez Stowarzyszenie projektu „All That 
Jazz” oraz cotygodniowej audycji radiowej o tym samym tytule na antenie „Akademickiego 
Radia Luz” (2015 - 2017). 



Interpretacja tekstu i wystąpienia publiczne

ź Co to jest interpretacja tekstu?
ź Jakich środków interpretacyjnych używamy zupełnie o tym nie wiedząc
ź Po co staję na scenie?
ź Jak wypowiadać się bez słów
ź Jak oswaja się potwora, któremu na imię TREMA
ź Dobry tekst –co to znaczy. Wybór tekstu. Konstruowanie wypowiedzi
ź Jak walczyć z monotonią  wypowiedzi
ź Co należy zrobić, by przed publicznością nie mieć wrażenia, że ciało nas nie słucha
ź Jak praca nad tekstem wpływa na naszą osobowość i relacje z otoczeniem
ź Hurra! - Nie muszę udawać
ź Po co komu wyobraźnia czyli budowanie światów mniej lub bardziej równoległych
ź Jak skupić na sobie uwagę i ją utrzymać
ź Po co komu poezja i proza
ź Recytator- człowiek rozumny

Agnieszka Maciejewska

Ukończyła Wydział Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Zadebiutowała  w 
par�i Rozalindy w Zemście nietoperza J. Straussa na scenie wrocławskiego Teatru Muzycznego. 
Współpracowała z łódzkim Teatrem Muzycznym , Filharmonią Wrocławską, Teatrem Muzycz -
nym w Gliwicach, Operą na Zamku w Szczecinie, Teatrem Wielkim w Łodzi czy Operą Krakow -
ską. Koncertowała w Niemczech, Belgii, Szwajcarii, Danii, Austrii, Australii i Chinach.
Równolegle z działalnością sceniczną dzieli się swoją pasją i talentem pedagogicznym pracując 
w , gdzie w oparciu o , pomaga woka -Laboratorium Śpiewu i Mowy Technikę Naturalnego Głosu
listom oraz wszystkim tym, którzy używają głosu zawodowo. Przygotowuje do egzaminów do 
szkół aktorskich, prowadzi warsztaty z interpretacji tekstu. Zajmuje się również szkoleniami z 
zakresu wystąpień publicznych i pracy z głosem w mowie. Zasiada w jury pres�żowych fes�wali 
i konkursów wokalnych.



Logopedia medialna

ź fonetyka języka polskiego - najczęstsze problemy z wymową w języku polskim
ź najpopularniejsze błędy językowe
ź dykcja i ćwiczenia artykulacyjne – jak ćwiczyć artykulatory
ź elementy diagnozy logopedycznej

Zdrowy głos

ź budowa aparatu mowy ( i śpiewu)
ź najczęstsze patologie głosu – jak je 

rozpoznać i radzić sobie z nimi
ź jak naturalnie wzmacniać odporność 

organizmu, wyleczyć przeziębienie, 
zatoki, zapalenie krtani, chrypkę, 
leczyć głos ( również przed koncertem) 
i budować jego zdrowie

ź zioła i naturalne kuracje lecznicze dla 
wokalistów 

Magdalena Kot

Właściciel . Trener emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych, Laboratorium Śpiewu i Mowy
logopeda medialny, wykładowca akademicki. Zasiada w jury pres�żowych fes�wali i konkursów 
wokalnych.
Przygodę ze sceną rozpoczęła już jako dziecko, występując w większości krajów Europy jako 
solistka Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Ukończyła Wydział Wokalno - Aktorski Akademii 
Muzycznej  we Wrocławiu i zadebiutowała na deskach Opery Dolnośląskiej - teatru, z którym 
związała się na kolejne lata. Wraz z jego zespołem występowała w Niemczech, Anglii, Walii, 
Szkocji i Irlandii śpiewając w najsłynniejszych salach koncertowych oraz na macierzystej - 
wrocławskiej scenie.
Równocześnie kształcąc stale własny głos, obserwując go i eksperymentując z nim stworzyła 
wraz z mężem - Radkiem Kotem, podwaliny pod - autorską  Technikę Naturalnego Głosu 
metodę, która jest dziś fundamentem W oparciu o nią, od wielu  Laboratorium Śpiewu i Mowy. 
lat, leczy problemy głosowe zarówno wokalistów jak i mówców. Prowadzi specjalistyczne 
szkolenia z emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych dla nauczycieli, wykładowców, coachów, 
kadry menedżerskiej, polityków itp. Rehabilituje głosy i koryguje wady wymowy pod kątem 
szeroko pojętych występów w mediach (logopedia medialna).
Dodatkowo zajmuje się dietetyką z elementami naturoterapii, szczególnie w zakresie zdrowia 
głosu i wokalisty.



Improwizacja i kompozycja wokalna

ź głos jako instrument
ź acapella
ź sca� jazzowy
ź zespół vocal groove
ź techniki dźwiękonaśladowcze, human beatbox, naśladowanie instrumentów głosem.
ź twórcze podejście do improwizacji - nauka kompozycji w śpiewie
ź muzyka wydobywana ludzkim głosem - śpiew intuicyjny
ź techniki oddechowe i relaksacyjne w śpiewie

Magdalena Magia Pasierska

Jest muzykiem, wokalistką, producentem muzycznym, nauczycielem z dużym doświadczeniem 
pedagogicznym, konsultantem śpiewu oraz...kulturoznawcą. Uczyła się wokalu jazzowego we 
Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Uczestniczyła w wielu projektach muzycz -
nych takich jak zespół Horn, Music in Progress czy Sinusoidal. Jest również autorem muzyki 
i aranżacji do poezji wrocławskiego poety Chrys�ana Belwita. W kwietniu 2006 założyła swój 
pierwszy zespół Me Myself And I, od 2011 roku rozpoczęła pracę w kolejnym trio, tym razem 
producenckim – Herbata (ex Wszystkie Wschody Słońca).
Zagrała ponad 500 koncertów w Polsce i w Europie na największych fes�walach muzycznych. 
Prowadziła autorski programu Mag Mus we wrocławskim Radiu Ram. Była twórcą  Studium 
Wokalnego we wrocławskim Centrum Kultury Agora. Prowadzi warsztaty wokalne m.in. na 
fes�walu SLOT Art. Fes�val. Ma na koncie kooperacje z zespołem Bipolar Bears oraz z Mr. 
Transponder (wydanie wspólnych utworów na premierowych płytach tych artystów). W roku 
2009 zaśpiewała z Barbrą Walker z Uri Caine Badrock Trio. Koncertowała towarzysząc między 
innymi występom - Bobby'iego McFerrin'a, Richarda Bony, Liz Wright, Uri Cane'a, Anny Marii 
Jopek, Manu Chao, Leszka Możdżera, Manha�an Transfer, DJ'a Vadima, Beas�e Boys.
Magdalena Pasierska jest laureatem Wrocławskiej Nagrody Muzycznej Prezydenta za rok 2011 
oraz Specjalnej Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia w 
dziedzinie kultury i sztuki. Obecnie pracuje nad własnym, solowym albumem studyjnym.



Songwri�ng 
Kurs kompozycji i pisania tekstów piosenek

ź od czego zacząć?
ź etapy i techniki tworzenia
ź tekst do melodii czy melodia do tekstu?
ź typowe błędy - jak ich unikać?
ź czy istnieje przepis na przebój?
ź czym jest muzyka rozrywkowa
ź piosenka powinna posiadać tekst, czyli różnice między „Piosenką” a „Dance Trackiem”
ź dlaczego warto po polsku?
ź hook, czyli o magii refrenu w utworach POPularnych.
ź druga zwrotka, dlaczego warto zacząć od środka ?
ź pierwsze sekundy
ź słowa używane w każdym hicie 
ź słowa których należy unikać lub stosować rozważnie
ź „3 akordy ? Darcie mordy”, czyli o progresjach akordów które znajdziesz w przebojach
ź ludzie lubią to co znają, czyli o aranżu. 
ź pracowitość źródłem szpetoty – czyli o tym jak lepsze jest wrogiem dobrego

Radosław Kot

Jest wszechstronnym wokalistą, aktorem, mul�instrumentalistą, kompozytorem, autorem 
tekstów, producentem muzycznym, trenerem emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych. 
Jest absolwentem Wydziału Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na 
swoim koncie ma również wieloletnią współpracę jako wokalista i aktor z Teatrem Muzycznym 
Capitol, Teatrem Muzycznym w Gliwicach, a także z Teatrem Współczesnym i Teatrem Małym 
we Wrocławiu.
Wszystkie doświadczenia zawodowe doprowadziły go do stworzenia wspólnie z żoną - Magdą 
Kot – autorskiej metody pracy z głosem –  oraz  w konsekwencji - Techniki Naturalnego Głosu
do powołania do życia .Laboratorium Śpiewu i Mowy

Od wielu lat z powodzeniem prowadzi działalność trenerską i specjalistyczne szkolenia z emisji 
głosu i sztuki wystąpień publicznych dla nauczycieli, wykładowców, coachów, kadry menedżer -
skiej, polityków itp. Współpracuje przy produkcjach muzycznych w studiach nagrań, gdzie jest 
odpowiedzialny za reżyserię nagrań wokalnych. 



Promocja w sieci

ź budowanie fanbase’u od podstaw 
ź publikowanie i promowanie swoich utworów w internecie
ź jak wyróżnić się z tysięcy innych twórców w sieci
ź proste sposoby na wizualnie dobre wideo w internecie
ź kiedy publikować, co publikować, gdzie publikować

Dezydery Skowron (Dezy)

Dezy to polski youtuber z ponad milionem subskrybcji, zajmujący się Social Media 
od 7 lat, również pasjonat muzyki (ukulele, śpiew), kompozytor i autor tekstów.



Bartosz Czajewicz

Ukończył psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, 2-letnią Szkołę Pomocy 
Psychologicznej, „Effec�ve Strategy Execu�on” na Indian School of Business w Hajdarabadzie 
oraz szkołę muzyczną w klasie fortepianu.
W odpowiada za psychologiczną sferę rozwoju wokalistów Laboratorium Śpiewu i Mowy 
(autorski projekt „Pożryj swoją tremę”), czerpiąc nie tylko z wykształcenia psychologicznego, 
ale również – z doświadczenia na polu muzycznym.
Jako psycholog integruje podejście psychodynamiczne, humanistyczne oraz techniki 
Neurolingwistycznego Programowania (NLP). Interesuje się naturalnymi metodami 
samoregulacji (medytacja, relaksacja, synchronizacja półkul mózgowych). 
W Laboratorium Śpiewu i Mowy JUNIOR prowadzi cykl wykładów pt. „Rodzic Przyjaciel 
Młodego Artysty”, których celem jest wsparcie merytoryczne rodziców dzieci kształcących się 
muzycznie i aktywne włączenie ich w ten rozwój.
Podczas Warsztatów Wokalnych TNG akompaniuje wokalistom, grając w zespole muzycznym 
na perkusjonaliach (congach, bongosach, cajonie, udu, a także rozmaitych grzechotkach 
i dzwonkach).

Pożryj swoją tremę!

Jeśli w trakcie występu brakuje Ci swobody, czujesz, że stres odbiera Ci możliwość pełnej 
i spontanicznej ekspresji. Jeśli zżera Cię trema… zmień zasady gry, bądź pierwszy i pożryj swoją 
tremę.
Serdecznie zapraszam na opracowany specjalnie dla artystów estradowych kurs samoobrony.
W programie:
ź trema, stres - skąd, po co i dlaczego,

trochę teorii w kapsułce wielkości Tic-Taca
ź zajęcia z pirotechniki, czyli jak rozbroić bombę 

i nie dać się wysadzić z pociągu do kariery



Konrad Leszczyński

Dynamid Disco, a właściwie Konrad Leszczyński realizator w Studiu Nagraniowym UnIQ 
Studio. Zajmuje się produkcją nagrań w gatunkach: POP, RnB, Hip-Hop, Dance, Urban, oraz 
szeroko rozumianą muzyką młodzieżową. Absolwent Uniwesytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu. Muzyką zajmuje się od czasów liceum, najpierw były to nagrania hip-hopowe, 
w czasie studiów jego brzmienie się zmieniło kiedy zajął się tworzeniem muzyki tanecznej 
jednocześnie pracując jako DJ w klubach. Koniec roku 2015 zaowocował piosenką świąteczną 
dla Honoraty Skarbek. W latach 2007-2012 opublikował kilka oficjalnych remixów między 
innymi dla Saszan, DJ Remo, DJ Adamusa, Jareckiego, Ani Wyszkoni, Agnieszki Chylińskiej, 
Mroza, Marii Koterbskiej, zespołu Akurat. Nowa wersja utworu "Serduszko puka w rytmie cza 
cza" została wydana na płycie z okazji 55 lecia Polskich Nagrań. Jest także twórcą jednego z 
Popularniejszych Bootlegów Moniki Brodki.  W 2008 roku tworzył także muzykę do 
programów telewizyjnych nadawanych przez TVP: Psi Psycholog, Poczta Polowa. Jest 
odpowiedzialny za oprawę muzyczną do popularnego Vloga o modzie "Radzka". W 2011 
wyprodukował 6 utworów na płytę Madoxa w tym pierwszy singiel High On You. W 2013 
zdobył wraz z Tomkiem Sterą drugą nagrodę w konkursie "Kawałek Wrocławia" 
organizowanym przez Radio RAM na najlepszą piosenkę o mieście.

Prawo autorskie
Podstawy prawa autorskiego i praw pokrewnych dla młodych wykonawców

ź Czym są Prawa Autorskie i Prawa Pokrewne
ź Jakie są różnice między utworem a nagraniem
ź Utwór jako dzieło
ź Fonogram/Nagranie jako produkt
ź Rodzaje organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
ź Co powinniśmy wiedzieć nagrywając swój utwór z innymi muzykami/producentami
ź Remix vs Edit vs Bootleg vs Flip vs Dub vs Cover vs Riddim / czyli o wersjach utworów
ź „Lepiej zrobić dobrze czyjeś niż słabo swoje”, czyli o szansach oraz zagrożeniach coverów
ź Dokumenty o których istnieniu każdy wykonawca powinien wiedzieć
ź Tworzenie samemu a tworzenie z kimś, czyli o udziałach twórczych
ź Prawa zbywalne i niezbywalne
ź Podsumowanie z przykładami, czyli co lepiej mieć na piśmie. 



Marek Okólski

Zawód wyuczony dziennikarz, 
zawód wykonywany archiwista. 
Zainteresowania naukowe - 
komunikacyjne aspekty muzyki 
rockowej, filozofia muzyki, 
historia muzyki, literatura. 
Z zamiłowania gitarzysta.

Style w muzyce rozrywkowej
Na podstawie historii muzyki

ź kultura starożytnych Greków jako kolebki naszej cywilizacji - również muzycznej
ź work songi
ź blues
ź tradycyjna piosenka europejska XIX/XX w. tzw Dennmark street
ź kanoniczni twórcy odpowiedzialni za przemiany i przekraczanie granic „muzyczności”
ź trochę o historii nośników determinujących formę
ź jazz - w połączeniu  literaturą beat genera�on
ź acid rock i kwes�e polityczno światopoglądowe
ź itd...



Dominika Kur

Zawodowa tancerka, choreograf i założycielka wrocławskiej szkoły tańca New Quality. 
Dyplomowany pedagog tańca ( Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach, kierunek Taniec) i 
animator kultury. Absolwentka Pedagogiki o specjalizacji poradnictwo i pomoc psychopedago -
giczna na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Ma na swoim koncie przygotowanie wielu spektakli i show taneczno - muzycznych. Od 2006 roku 
pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jako nauczycielka tańca, rytmiki, zajęć artystyczno -
plastycznych, oraz prowadząca kółka teatralne i ogniska kulturalne. Uczestniczka w licznych 
warsztatach organizowanych przez Centrum Szkolenia KLANZA m.in „Metod integracyjnych w 
pracy z grupą”, „Pedagogika zabawy”. 
Posiada również doświadczenie w pracy, w charakterze choreografa i nauczyciela tańca za granicą 
(Russian Classical Ballet School of Vania Vrondi in Cyprus). Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą 
niepełnosprawną (osoby niedosłyszące, z zespołem Downa i upośledzeniami ruchowymi). 
Współpracowała również z ośrodkami wychowawczymi dla trudnej młodzież (zajęcia taneczno-
ruchowe).

Ruch sceniczny

ź zdobycie umiejętności poruszania się na scenie
ź rozwój pomysłowości i wyobraźni
ź współpraca w zespole
ź budowanie świadomości ciała  w czasie i przestrzeni scenicznej
ź poznawanie podstawowych zasad organizowania przestrzeni scenicznej
ź wykorzystywanie postawy twórczej
ź nauka komponowania prostych elementów tanecznych
ź rozumienie relacji pomiędzy ruchem i gestem a wynikającą z niego informacją



Agata Makowska

Agata Makowska - projektant mody, absolwentka Szkoły 
Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. 
Laureatka Oskara Mody, nagrody w konkursie dla 
projektantów. Jej pasją jest moda i dziedziny z nią związane 
- fotografia, makijaż, stylizacja. Obecnie zajmuje się 
projektowaniem ubrań, głównie dla klientów 
indywidualnych. Stylizacja oraz kreowanie wizerunku jest 
obok projektowania drugim ulubionym zajęciem.

Wizerunek

Zajęcia będą miały głównie charakter warsztatowy. 
Krótki wykład o roli ubioru, stylu. Chciałabym 
zachęcić do dyskusji, przygotowania pytań 
i zagadnień, które Państwa w tej dziedzinie 
interesują. Otwarte spotkanie na temat 
kształtowania własnego wizerunku.



Estrada i studio
prezentacja sprzętu wokalowego
do zastosowania na scenie i w studio

ź mikrofony
ź interfejsy
ź procesory efektów
ź systemy odsłuchowe
ź programy do edycji nagrań wokalnych
ź home recording
ź itd.


