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Szanowni Państwo, Drodzy Młodzi Wokaliści! 

 

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu ma przyjemność zaprosić wszystkich 

zainteresowanych na organizowane w dniach 7 – 11 lutego, w Dusznikach-Zdroju 

 

 

 WARSZTATY WOKALISTYKI „NIEKLASYCZNEJ”  

obejmujące zajęcia praktyczne i wykłady dotyczące następującej tematyki:  

musical, piosenka estradowa, piosenka jazzowa 

 

 

Zajęcia Warsztatów odbywać się będą w salach WILLI WOLNOŚĆ I oraz WOLNOŚĆ II. 

Pobyt rozpoczyna się obiadokolacją 7 lutego i kończy się śniadaniem  11 lutego 2016r. 

 

Koszt Warsztatów – 700 zł  

obejmuje udział w wykładach, czynny udział w zajęciach praktycznych  

wraz z  zakwaterowaniem i dwoma posiłkami dziennie (śniadanie i obiadokolacja) 

 

ilość miejsc ograniczona – tylko 12 osób!!! decyduje kolejność zgłoszeń 

termin zgłoszeń 20 stycznia 2016r. wraz z przedpłatą 100 zł 
 

 

WARSZTATY są imprezą realizowaną równocześnie 33 Zimowym Kursem Wokalnym – kursem, 

który przyciąga rokrocznie ponad stu młodych śpiewaków, pragnących doskonalić swoje umiejętności 

wokalne w zakresie śpiewu klasycznego, a także wraz z 61 Kursem Pedagogiki Wokalnej  

i 22 Konferencją Naukową Wybrane Problemy Wokalistyki, które to imprezy  będą poświęcone dwóm 

nurtom sztuki wokalnej: wokalistyce estradowej i wokalistyce klasycznej. Działania te adresowane  

są do nauczycieli śpiewu solowego w szkołach muzycznych II-stopnia, nauczycieli akademickich, 

nauczycieli emisji głosu i śpiewu estradowego, dyrygentów chórów i zespołów wokalnych  

oraz wszystkich osób zainteresowanych wokalistyką. 








      

WARSZTATY WOKALISTYKI „NIEKLASYCZNEJ”  
kierownictwo: prof. Jerzy Knetig 

sekretariat artystyczny: dr hab. Monika Kolasa-Hladikova 

 

 

 

Niedziela, 07.02.2016 r.  

DZIEŃ ESTRADOWY 
 

Sala Konferencyjna Willi Wolność II 

 godz. 16.00  –  o t w a r c i e  k u r s u – prof. Eugeniusz Sąsiadek 

Panel dyskusyjny: Od klasyki do musicalu – prowadzenie prof. Barbara Ewa Werner 
Tematyka panelu: piosenka, jazz, musical, klasyka, opera, czym jest zawód śpiewaka artysty, czym jest zawód 

śpiewaka estradowego. Uczestnicy i dyskutanci panelu: prof. E. Sąsiadek, prof. B. E. Werner, prof. A. Nanowski, 

prof. J. Knetig, mgr M. Kustosz-Piątosa, mgr Izabela Zając 
 

 

Sala Konferencyjna Willi Wolność I 

 od godz. 19.00 możliwość krótkich prób z pianistą wg harmonogramu  

 

 

 

Poniedziałek, 08.02.2016 r. 

DZIEŃ MUSICALOWY 
 

Sala Konferencyjna Willi Wolność II 

 godz. 9.45  –  wykład: Od klasyki do musicalu – cechy wspólne i różnice emisji klasycznej 

i estradowej – prof. Andrzej Nanowski 

 godz. 11.30 – Pokaz praktyczny pracy z uczniem – prowadzenie prof. Andrzej Nanowski, 
  czynny udział uczestników warsztatów/pedagogów 
 

 

Sala Konferencyjna Willi Wolność I 

 godz. 15.00 – zajęcia praktyczne Warsztatów Wokalistyki „Nieklasycznej” – Musical 

prowadzi prof. Andrzej Nanowski 

 

 

 

Wtorek, 09.02.2016 r. 

DZIEŃ WOKALISTYKI ESTRADOWEJ  i JAZZOWEJ 
 

Sala Konferencyjna Willi Wolność II 

 godz. 9.45  –  wykład: Emisja piosenkarska czyli od mowy do śpiewu. Przyjemność bez granic 

– prowadzenie mgr Małgorzata Kustosz-Piątosa 

 godz. 11.30 –  wykład: Wszystko można zaśpiewać inaczej –specyfika i możliwości 

wykorzystania głosu w wokalistyce jazzowej – prowadzenie mgr Izabela Zając  
 

 

Sala Konferencyjna Willi Wolność I 

 godz. 15.00 – zajęcia praktyczne Warsztatów Wokalistyki „Nieklasycznej” –  Jazz 

prowadzi mgr Izabela Zając 

 

 

 



 
 

Środa, 10.02.2016 r.  

DZIEŃ PSYCHOLOGICZNY 
 

Sala Konferencyjna Willi Wolność II 

 godz. 9.45 – Warsztaty Psychologii pozytywnej – prowadzenie dr Jolanta Welbel 
czynny udział uczestników warsztatów/pedagogów 

 godz. 11.30 – Warsztaty pracy z ciałem i dźwięki lecznicze – metody chińskie 

 i tybetańskie – prowadzenie dr hab. Monika Kolasa-Hladikova  
czynny udział uczestników warsztatów/pedagogów 
 

 

Sala Konferencyjna Willi Wolność I 

 godz. 15.00 – zajęcia praktyczne Warsztatów Wokalistyki „Nieklasycznej” –  Piosenka 

prowadzi mgr Małgorzata Kustosz-Piątosa 
 

 

DWOREK CHOPINA 

 godz. 20.00 – KONCERT uczestników Warsztatów Wokalistyki „Nieklasycznej” 

  

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Organizatorem Warsztatów jest Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu. 

Impreza odbędzie się w dniach 7.02–11.02.2016r. w Dusznikach Zdroju. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian programu Warsztatów z przyczyn od nich niezależnych 
 

Zajęcia Warsztatów odbywać się będą w salach konferencyjnych WILLI WOLNOŚĆ I 

 (dawniej SZYMANOWSKI) oraz WILLI WOLNOŚĆ II (dawniej POZNANIAK).  
 

Uczestnikami Warsztatów może być każda pełnoletnia osoba zainteresowana tematyką wokalistyki   

        estradowej i kształcąca swój głos w tym kierunku. Każdy z uczestników przygotowuje i przywozi   

        materiały nutowe (muzyczne) niezbędne do działań praktycznych na Warsztatach  
  
Koszt czynnego udziału w Warsztatach wraz  z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 700 zł.  

Cena obejmuje:  

- udział w wykładach oraz zajęciach praktycznych wg przedstawionego przez Organizatorów planu 

- zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach z łazienkami w Willi Wolność I 

- wyżywienie w Willi Wolność I – śniadania i obiadokolacje  
 

Opłatę za udział w imprezie pokrywają uczestnicy Kursu lub delegujące ich instytucje.  
 

Zgłoszenia na Warsztaty odbywają się na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA należy przesłać pocztą 

elektroniczną najpóźniej do 20 stycznia 2016 r. - na adres e-mail: psps@interia.eu 

Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.psps.com.pl   

Przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu  

oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów 

Śpiewu wyłącznie na potrzeby Warsztatów.  
 

Opłatę za udział w Warsztatach należy uiszczać na rachunek bankowy Polskiego Stowarzyszenia  

Pedagogów Śpiewu:  PKO BP IV/O we Wrocławiu: 59 1020 5242 0000 2402 0146 2548  

(w tytule przelewu należy wpisać: WARSZTATY NIEKLASYCZNE oraz podać nazwisko Uczestnika)  

Przedpłata w wysokości minimum 100 zł do 20 stycznia 2016r.  

Przedpłata nie będzie zwracana w przypadku rezygnacji.   

Pozostała kwota najpóźniej do 1 lutego 2016r. 

 

 

 

 



  

 
.................................., dnia .......................... 
 
       
      Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu 
      ul. Powstańców Śl. 103 
      53 - 332  Wrocław 
      psps@interia.eu 
 
 

Zgłaszam swój udział w Warsztatach Wokalistyki „Nieklasycznej” w Dusznikach – Zdroju 2016 

 

Imię i nazwisko:  ..................................................................................................................................... 

 

PESEL: ..................................................................................................................................................... 

 

Nazwa szkoły/uczelni: ................................................................................................................................. 

 

................................................................................................................................................................................. 

 

Adres:  …………………………………………………………………………………………............................. 

 

telefon kontaktowy (wymagane) .......................................................................................... 

 

e-mail (wymagane): ………………………………………………………………………… 

 

 
 

UWAGI WŁASNE (np. dotyczące osoby do wspólnego zakwaterowania lub diety): 

 

 

 

 

 

 

........................................................ 

                             (podpis) 

 


