OFERTA WARSZTATÓW LETNICH DLA DZIECI - LATO 2018
Warsztaty wokalno - lalkarskie dla dziewcząt i chłopców
w wieku 4 - 12 lat
Opcja spędzenia letniego czasu w mieście dla wszystkich
dzieci, które kochają śpiewać i jednocześnie uwielbiają bawić
się w teatr, odgrywać scenki, zmieniać głosy, udawać kogoś
innego. Tym razem będą miały niepowtarzalną szansę robić
to wszystko w atmosferze nauki i doskonałej rozrywki!
Nasza letnia propozycja warsztatowa to wspaniała okazja,
aby dowiedzieć się jak powstają prawdziwe, profesjonalne
lalki, w jaki sposób aktor sprawia, że w teatrze wszystko jest
tak rzeczywiste, i oczywiście...jak uwolnić swój głos!
Będzie czas na eksperymenty ze słowem i zabawę w aktora,
tworzenie lalek i elementów scenografii oraz czas na wokalne
podboje sceny.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE OBEJMUJĄ:









treningi wokalne pod okiem trenerów pracujących
autorską metodą nauki emisji głosu Technika
Naturalnego Głosu
zajęcia z dykcji i interpretacji tekstów
warsztaty aktorsko - ruchowe
tworzenie lalek i elementów scenografii - zabawa w scenografa, prace manualne, plastyczne
spotkanie z aktorem - lalkarzem - warsztat interaktywny
przedstawienie finałowe - teatr lalkowy w wykonaniu dzieci
gry i zabawy integracyjne na świeżym powietrzu ( w przypadku odpowiedniej pogody) oraz w
budynku

DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ WARSZTATY:
Oferta skierowana jest zarówno do dziewczynek jak i chłopców w dwóch grupach wiekowych:
 4 - 7 lat
 8 - 12 lat
GDZIE I KIEDY SIĘ ODBĘDĄ:
Warsztaty organizujemy na terenie Wrocławia, zarówno w lipcu jak i w sierpniu, w dwóch lokalizacjach:

2 - 6.07.2018, UL. KRAKOWSKA 100, (bud. Zaklętych Rewirów)
 13 - 17.08.2018, UL. J. KASPROWICZA 45

CENA OBEJMUJE:




opiekę nad dziećmi i zajęcia od godziny 7.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku, w piątek o
godz 17.00 występ 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 aktorem - lalkarzem, warsztat interaktywny
10.00 - 10.30 II śniadanie ( dzieci przynoszą własny suchy prowiant )
10.30 - 11.30
 I grupa: tworzenie lalek i rekwizytów - zajęcia plastyczne
 II grupa: zajęcia wokalne
11.30 - 12.30
 I grupa: zajęcia wokalne
 II grupa: tworzenie lalek i rekwizytów - zajęcia plastyczne
12.30 - 13.00
 I grupa: warsztat aktorsko - ruchowy
 II grupa: zajęcia z interpretacji tekstów
13.00 - 14.00 obiad
14.00 - 14.30
 I grupa: zajęcia z interpretacji tekstów
 II grupa: warsztat aktorsko - ruchowy
14.30 - 15.00 zajęcia z dramy - wchodzenie w role
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 przedstawienia 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/

