Opisy zajęć grupowych
w Prywatnej Szkole Muzycznej –
Bielskie Studio Piosenki
na rok 2017/18
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1. Śpiew i emisja głosu
(grupa 6-10 lat)
60min
90zł/mies.
Sala 30. Poniedziałek 16:30
Prow. Magdalena Wydriński
(grupa 11-14 lat)
90min
90zł/mies.
Sala 30. Środa 16:30
Prow. Klaudia Miszczyk
(grupa 15-18 lat)
90min
90zł/mies.
Sala 30. Czwartek 16:30
Prow. Klaudia Miszczyk
(dorośli)
90min
90zł/mies.
Sala 30. Środa 19:00
Prow. Magdalena Wydriński

-Zakres podstawowy, średnio-zaawansowany, zaawansowany,
-Uczniów dobieramy do odpowiednich grup wiekowych,
-Ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i artykulacyjne,
-Praca nad interpretacją utworów,
-Nauka harmonii,
-Elementy ruchu scenicznego,
-Przygotowywanie do konkursów, festiwali, szkół muzycznych,
-Praca z mikrofonem,
-Możliwość zapisania się na zajęcia już od 6 roku życia.

2.

2. Piosenka aktorska
(młodzież)
90min
90zł/mies.
Sala 27. Środa 18:00
Prow. Magdalena Leśniak

-Nauka interpretacji tekstów,
-Używanie swojego głosu do sterowania emocjami i napięciem w utworach,
-Przygotowanie do konkursów, festiwali i szkół muzycznych,
-Praca ze sprzętem scenicznym,
-Elementy ruchu scenicznego,
-Rozwój samoprezentacji.

3.

3. Dykcja dla wokalistów
(grupa 7-14 lat, wymagana umiejętność czytania)
90min
60zł/mies.
Sala 40. Czwartek 14:15
Prow. Marta Jeż
(grupa 14-18 lat)
90min
60zł/mies.
Sala 40. Czwartek 15:45
Prow. Marta Jeż
(grupa dorośli)
90min
60zł/mies.
Sala 40. Czwartek 17:15
Prow. Marta Jeż

-Wszystko od podstaw, krok po kroku,
-Dużo praktyki,
-Ciekawe przykłady i mnemotechniki ułatwiające zapamiętywanie,
-Dla kandydatów na studia wokalne i aktorskie,
-Dodatkowe, indywidualne wskazówki.

4.

4. Gospel
(wszyscy)
90min
80zł/mies.
Sala 27. Poniedziałek 17:30
Prow. Magdalena Wydriński

-Zajęcia przeznaczone dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych,
-Przygotowywanie aparatu mowy i ciała do śpiewu,
-Pozbawianie blokad fizycznych,
-Uwalnianie swojego głosu w rytmach muzyki,
-Łączenie się w śpiewie z innymi uczestnikami zajęć,
-Zajęcia gospel to doskonała okazja do doświadczenia dziedzictwa kulturowego i
muzycznego Afroamerykanów.

5.

5. Śpiewające mamy
60min
80zł/mies.
Sala 30. Czwartek 17:30
Prow. Małgorzata Stasiaczek

-Aktywizacja i integracja mam,
-Zakres podstawowy,
-Ćwiczenia oddechowe, dykcyjne i artykulacyjne,
-Praca nad interpretacją utworów,
-Praca z mikrofonem,
-Odpowiednia praca z muzyką i głosem, która bezpiecznie otwiera ucznia, co daje
efekt zwiększania pewności siebie, lepszej samooceny, większej odwagi,
-Przygotowywanie do wystąpień publicznych metodą małych kroków.

6.

6. Śpiew dla seniorów
90min
80zł/mies.
Sala 27. Wtorek 10:00
Prow. Klaudia Miszczyk

-Zajęcia skierowane do seniorów,
-Aktywizacja seniorów,
-Zajęcia prowadzone w rytmach lat 50’,60’ oraz 70’
-Pokonywanie własnych słabości,
-Praca nad odpowiednim oddechem w celu podtrzymania sprawności fizycznej,
-Ćwiczenia dykcyjne i artykulacyjne,
-Integracja seniorów.
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7. Gra na gitarze
(dzieci)
60min
80zł/mies.
Sala 38. Czwartek 16:00
Prow. Tomasz Madzia
(młodzież)
60min
80zł/mies.
Sala 30. Wtorek 18:00
Prow. Tomasza Madzia
(dla dorosłych)
60min
80zł/mies.
Sala 30. Wtorek 19:00
Prow. Tomasz Madzia

-Gitara do wyboru: elektryczna, klasyczna lub akustyczna,
-Zakres podstawowy, średnio-zaawansowany, zaawansowany,
-Podstawy czytania nut,
-Teoria muzyki,
-Improwizacja,
-Kompozycja,
-Przygotowanie do konkursów, festiwali, szkół muzycznych,
-Przygotowanie do udziału w licznych koncertach naszej szkoły,
-Możliwość zapisania się na zajęcia już od 6 roku życia.
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Skontaktuj się z nami już dziś!
biuro@studiopiosenki.com
lub pod telefonem:
511 695 439
Do zaśpiewania!
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