
  

 

 

 
OFERTA WARSZTATÓW LETNICH DLA DZIECI - LATO 2018 

 

Warsztaty wokalne z ruchem scenicznym i elementami stylizacji dla dziewczynek  
w wieku 4 -12 lat. 

 
DZIEWCZYNY NA SCENĘ! 
 
Propozycja dla młodych wielbicielek zabaw w piosenkarkę, 
występów na galach szkolnych, słuchających stale muzyki,  
a przede wszystkim dziewcząt, które chcą się dobrze bawić 
jednocześnie realizując artystyczne pasje! Podczas 
warsztatów zdradzimy jak zostać młodą gwiazdą! 
Z nami dziewczyny spróbują swoich sił na scenie, zaśpiewają 
z prawdziwym mikrofonem, wezmą udział w profesjonalnej 
sesji zdjęciowej, wybiorą ubiór sceniczny z pomocą 
doświadczonej stylistki i poskaczą w rytm muzyki  
w towarzystwie choreografa. 
Wszystko to na luzie, w przyjaznej atmosferze, zawsze z 
nastawieniem na dobrą zabawę. Bez zadzierania nosa, 
niezdrowej presji i rywalizacji.  
Misją Laboratorium Śpiewu i Mowy Junior jest wychowywanie 
młodego pokolenia artystów świadomie pracujących na scenie 
i tworzących wokół siebie pozytywny, przesycony dobrą 
energią klimat. Dla których szacunek do ludzi i siebie samego, 
pasja, profesjonalizm i jakość we wszystkim co robią stanowią 
wartości nadrzędne. 
 
ZAJĘCIA WARSZTATOWE OBEJMUJĄ: 
 

 treningi wokalne pod okiem trenerów pracujących autorską metodą nauki emisji głosu Technika 
Naturalnego Głosu  

 ruch sceniczny, taniec, zabawy ruchowe na scenie ( zajęcia z choreografem ) 
 elementy stylizacji własnej jak również zabawa w stylizowanie- lalki, zajęcia plastyczne (m. in. 

zajęcia ze stylistą) 
 praca przed kamerą, zajęcia warsztatowe 
 zajęcia z interpretacji tekstu, dykcji i autoprezentacji zwieńczone nagraniem krótkiej wizytówki w 

formie wideo 
 profesjonalna sesja zdjęciowa 
 koncert finałowy w wykonaniu dziewczynek uczestniczących w warsztatach 
 gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu ( w przypadku odpowiedniej pogody) oraz w 

budynku 

 

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ WARSZTATY: 
 
 Oferta skierowana jest do dziewczynek w dwóch grupach wiekowych: 

 4 - 7 lat 
 8 - 12 lat 

 
 
 
 

https://spiew.vocalize.pl/services-view/metoda-tng/
https://spiew.vocalize.pl/services-view/metoda-tng/


  

 

 
 
GDZIE I KIEDY SIĘ ODBĘDĄ: 
 
Warsztaty organizujemy na terenie Wrocławia, zarówno w lipcu jak i w sierpniu, w dwóch lokalizacjach: 

 16 - 20.07.2018, UL. J. KASPROWICZA 46 
   6 - 10.08.2018, UL. KRAKOWSKA 100  (bud. Zaklętych Rewirów) 

 
CENA OBEJMUJE: 
 

 opiekę nad dziećmi i zajęcia od 7.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku,  
w piątek o godz. 17.00 koncert finałowy 

 wyżywienie w formie cateringu ( obiad: dwa dania, podwieczorek: owoce, woda i herbata 
dostępne stale ) 

 ubezpieczenie 

 
PRZYKŁADOWY PLAN DNIA: 
 
7.30 - 9.00 zbiórka, gry i zabawy integracyjne 
9.00 - 10.00 spotkanie z dziecięcym stylistą 
10.00 - 10.30 II śniadanie ( dzieci przynoszą własny suchy prowiant ) 
10.30 - 11.30  

 I grupa: elementy stylizacji - zajęcia plastyczne 
 II grupa: zajęcia wokalne 

11.30 - 12.30 
 I grupa: zajęcia wokalne 
 II grupa: elementy stylizacji - zajęcia plastyczne 

12.30 - 13.00 
 I grupa: ruch sceniczny 
 II grupa: zajęcia z interpretacji tekstów, dykcji 

13.00 - 14.00 obiad 
14.00 - 14.30  

 I grupa: zajęcia z interpretacji tekstów, dykcji 
 II grupa: ruch sceniczny 

14.30 - 15.00 powiedz coś o sobie - przygotowania do filmiku 
15.00 - 17.00 piknik ( w przypadku dobrej pogody ), gry i zabawy integracyjno - ruchowe 
 ( zależnie od pogody: na świeżym powietrzu lub w budynku ), próby do występu finałowego 
17.00 pożegnanie dzieci 
 
CENA WARSZTATÓW: 

 
 DLA SZYBKICH (turnusy lipcowe: zgłoszenie i wpłata do 20.06.2018, turnusy sierpniowe: 

zgłoszenie i wpłata do 10.07.2018 ): 599zł  
 CENA REGULARNA ( turnusy lipcowe: zgłoszenie i wpłata po 20.06.2018, turnusy sierpniowe 

zgłoszenie i wpłata po 10.07.2018 ): 699zł 
 CENA DLA ZAPISUJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ JEDNO DZIECKO: 599zł 

 
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Zastrzegamy możliwość odwołania zajęć jeśli liczba uczestników nie osiągnie zakładanego minimum. 
 
WIĘCEJ INFORMACJI: +48 692 293 812 

Facebook: https://www.facebook.com/junior.wokal/ 
Strona internetowa: https://vocalize.pl/ 

https://www.facebook.com/junior.wokal/
https://vocalize.pl/

