Regulamin Warsztatów Wokalnych TNG
Technika Naturalnego Głosu

1.
Warsztaty Wokalne (WW TNG) odbędą się w dniach 21 – 27 lipca 2018 roku we wrocławskiej
głownej siedzibie Laboratorium Śpiewu i Mowy przy ul. Krakowskiej 100 (budynek z napisem na
dachu „Zaklęte Rewiry”)
Organizatorem warsztatów jest Laboratorium Śpiewu i Mowy prowadzonym przez Magdalenę Kot.
Dane kontaktowe do organizatorów:
tel. kom. 692 293 812 mail: laboratorium@vocalize.pl
2.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na wyżej podany
adres mail wraz z próbką wokalną (jakość techniczna nagrania nie ma znaczenia) lub linkami do
miejsc w Internecie gdzie takie próbki się znajdują. Dopuszczamy również weryfikację przez telefon
– wystarczy zadzwonić na nr 608-691-041 i zaśpiewać
Termin zgłoszeń upływa 10 lipca 2018.
Po przesłuchaniu nadesłanych nagrań osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o tym fakcie
drogą mailową i telefonicznie oraz wpisane wstępnie na listę uczestników WWTNG (ostateczny wpis
na listę po otrzymaniu wpłaty). Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za udział w warsztatach.
3.
Uczestnikami WW TNG mogą być osoby powyżej 16 roku życia (w przypadku uczestników
nieletnich, tj. poniżej 18ego roku życia, należy dosłać również zgodę na udział podpisaną przez
rodziców lub opiekunów prawnych – skan). W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się udział osób
młodszych – w tym przypadku konieczny jest najpierw kontakt telefoniczny opiekunów prawnych.
Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane.
4.
Warsztaty Wokalne TNG zakończą się koncertem finałowym na profesjonalnej scenie z pełną
techniką estradową (nagłośnienie, światło) .
5.
Uczestnicy WW TNG otrzymają certyfikat udziału w warsztatach.
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6.
Cena warsztatów 649,-zł do 31 maja, 749,- do 30 czerwca, 799,- do 10 lipca obejmuje:
codzienne warsztaty umuzykalniające (poczucie rytmu, improwizacja wokalna, harmonia),
codzienne, indywidualne treningi wokalne,
próby i koncert z muzykami
warsztat interpretacji tekstu
warsztat świadomości ciała (ruch sceniczny) - potrzebny wygodny strój
spotkanie z zaproszonymi gośćmi,
bufet herbaciano – kawowy
możliwość obserwacji wszystkich treningów indywidualnych pozostałych uczestników,
materiały foto/video

Dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

7.
Zakwalifikowani uczestnicy dokonują opłaty za udział w warsztatach na konto:
Radosław Kot
Numer rachunku: 42 1020 5558 0000 8002 3043 9153
Tytułem: „imię i nazwisko - Warsztaty Wokalne TNG”
8.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów (ze zwrotem wpłat uczestnikom)
w przypadku nieskompletowania odpowiedniej ilości uczestników lub z przyczyn od niego
niezależnych.
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