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Warsztaty Wokalne TNG edycja zimowa 13 – 19 stycznia 2018  

 
        
       Wrocławskie Warsztaty Wokalne TNG są organizowane przez działające od 15 lat we Wrocławiu, 

specjalizujące się w szkoleniach z zakresu emisji głosu Laboratorium Śpiewu i Mowy, którego 

założycielami są znani trenerzy wokalni Magdalena i Radosław Kot. 

WW TNG są z założenia imprezą cykliczną, dającą młodym adeptom śpiewu możliwość udziału w 

profesjonalnych warsztatach wokalnych o szerokiej formule oraz kontaktu ze znanymi osobami z show-

biznesu. Głównym celem WW TNG  jest zdiagnozowanie u uczestników problemów emisyjnych  

i wyposażenie ich w konkretną, praktyczną wiedzę dotyczącą warsztatu wokalnego, przy pomocy Techniki 

Naturalnego Głosu oraz umuzykalnienie wokalistów. Poniżej znajduje się przewidywany ramowy 

program warsztatów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimowa edycja WW TNG odbędzie się w głównej siedzibie Laboratorium Śpiewu i Mowy we Wrocławiu. 

W dobrze wyposażonych pomieszczeniach będą się odbywały zajęcia wokalne, ruchowe (znane i lubiane 

przez uczestników poprzednich edycji WW TNG:), a także Wykłady Wieczorne. 
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W czasie trwania warsztatów funkcjonuje też tzw. bufet herbaciano – kawowy (bezpłatny), a w promieniu 

kilkudziesięciu i kilkuset metrów od miejsca warsztatów funkcjonuje bogate zaplecze gastronomiczne – 

również z dowozem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Warsztatów Wokalnych TNG 
 
1 dzień (sobota) 

- 15.00  otwarcie WW TNG i wykład interaktywny  "Podstawowe założenia Techniki  

             Naturalnego Głosu"  oraz warsztat oddechowy (żeby już każdy na pewno wiedział  

             jak oddychać:)) 

-  krótka przerwa 

- 16:30 prezentacje uczestników WW TNG - KAŻDY!! musi wyjść na scenę i zaśpiewać 

            dowolną piosenkę (nie ma żadnych wymówek!) 

- następnie: warsztat interpretacji tekstu  - w tym czasie trenerzy dokonają przydziału  

   poszczególnych uczestników do poszczególnych  trenerów:) 

 

 

2 – 5 dzień (niedziela – środa): 

9.00 – 10.00    warsztaty umuzykalniające 

10.10 – 14.10  blok indywidualnych treningów wokalnych (po 40 min) 

14.10 – 15.40  przerwa obiadowa 

15.40 – 19.00  blok indywidualnych treningów wokalnych (po 40 min) 

19.10 - 19.40   próba wspólnej piosenki 

5 dzień (czwartek):  

9.00 – 10.00    warsztaty umuzykalniające 

10.10 – 14.10  blok indywidualnych treningów wokalnych (po 40 min) 

14.10 – 15.40  przerwa obiadowa 

15.40 – 19.00  blok indywidualnych treningów wokalnych (po 40 min) 
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19.10 - 19.40   próba wspólnej piosenki 

19.20 – do ok. 22:00 (może się przedłużyć) próba generalna do koncertu  w  

                         Sali koncertowej Laboratorium Śpiewu i Mowy 

 

7 dzień (piątek):  

10.00 – 15.00 blok indywidualnych zajęć wokalnych (po ok. 25 min) 

15.00 – zdjęcia grupowe, z trenerami i jakie tylko przyjdą nam do głowy 

15.40 - czas na obiad, przygotowania do koncertu (make up, fryzury itp.) 

18.00 – koncert uczestników, wręczenie certyfikatów   

 

 

 
 Indywidualne zajęcia wokalne obejmują trening emisji głosu (Technika 

Naturalnego Głosu), dykcji i artykulacji, frazowanie i techniki wokalne w 

różnych stylach muzycznych, technika oddechu, praca z tekstem 

(interpretacja), miksowanie rejestrów (tzw. mix), higiena głosu, praca z 

mikrofonem (dynamicznym i pojemnościowym).  

 

 

 

 

Każdego dnia odbywać się będą indywidualne próby z pianistą (nauka frazowania, poprawa 

muzykalności itp.)  - każdy uczestnik będzie miał min. dwie takie indywidualne próby (zachęcamy do 

uczestniczenia w próbach pozostałych uczestników, co będzie niewątpliwie bardzo rozwijające muzycznie. 

 

Codziennie rano (9:00 – 10:00) będą się odbywały warsztaty umuzykalniające w formie grupowych 

zajęć nastawionych na poprawę poczucia rytmu, improwizację wokalną, śpiew w harmonii („na głosy”). 

 

Zwieńczeniem Warsztatów Wokalnych TNG będzie koncert na w pełni wyposażonej scenie we 

Wrocławskim klubie muzycznym, podczas którego trenerzy wręczą Certyfikaty udziału w warsztatach. 

 

Zapraszamy serdecznie  
 


