Regulamin
WARSZTATÓW WOKALNYCH PIOSENEK RETRO I SONGÓW
MUSICALOWYCH
1.W dniach 13-15 czerwca 2022 roku w PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego
w Chełmie odbędą się WARSZTATY WOKALNE PIOSENEK RETRO I SONGÓW
MUSICALOWYCH.
2.Organizatorem warsztatów jest PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego
w Chełmie we współpracy z IV LO z Oddziałami Integracyjnymi
im. dr J. Młodowskiej w Chełmie.
3.Forma warsztatów to zajęcia grupowe oraz indywidualne z emisji głosu.
Zajęcia grupowe będą się odbywały w dwóch grupach wiekowych.
Podczas zajęć instruktorzy będą pracować z wokalistami nad techniką wokalną,
na którą składa się prawidłowa emisja głosu oraz interpretacją utworów,
Prowadzący pracować będą również pod kątem postawy i zachowań
scenicznych.
4.Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie karty
zgłoszeniowej i zgody RODO. Kartę zgłoszenia wraz ze zgodą RODO należy
przesłać do dnia 3 czerwca 2022 r. na adres: psm.chelm@vp.pl lub
natalia.skipor@muzycznachelm.com bądź bezpośrednio w sekretariacie
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie przy
ul. Hrubieszowska 102.
5.Obowiązuje limit wiekowy uczestników 12-20 lat.
6.Uczestnik proszony jest o przygotowanie jednej piosenki i wykonanie jej,
w miarę możliwości, z podkładem lub akompaniamentem fortepianu na
przesłuchaniu, które odbędzie się 13 czerwca 2022 r o godzinie 15:00 w sali
koncertowej im. Idy Haendel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J.
Paderewskiego w Chełmie przy ulicy Hrubieszowskiej 102.
7.Warsztaty są bezpłatne.
8.Pytania proszę kierować drogą mailową na adres
natalia.skipor@muzycznachelm.com lub psm.chelm@vp.pl
9.Liczba miejsc jest ograniczona.

Program warsztatów:
1 dzień - 13 czerwca
15:00 Przesłuchanie uczestników.
Każdy uczestnik musi zaprezentować 1 piosenkę z podkładem muzycznym lub
akompaniamentem fortepianu albo innego dowolnego instrumentu.
2 dzień – 14 czerwca
14:00 – 15.00
I grupa - zajęcia grupowe z emisji głosu – Natalia Skipor (sala koncertowa).
II grupa – zajęcia grupowe z aktorstwa dykcji, interpretacji utworów
– Agata Klimczak – Kołakowska (sala kameralna).
15:15-16:15
I grupa - zajęcia grupowe z emisji głosu – Natalia Skipor (sala koncertowa).
II grupa – zajęcia grupowe z aktorstwa – Agata Klimczak – Kołakowska (sala
kameralna).
16:30 – 20:00 Zajęcia indywidualne (zostaną rozpisane po przesłuchaniu).
3 dzień – 15 czerwca
13:00 – 14.00
I grupa - zajęcia grupowe z emisji głosu – Natalia Skipor (sala koncertowa)
II grupa – zajęcia grupowe z aktorstwa, dykcji, interpretacji utworów –
Agata Klimczak – Kołakowska (sala kameralna)
14:15-15:15
I grupa - zajęcia grupowe z emisji głosu – Natalia Skipor (sala koncertowa)
II grupa – zajęcia grupowe z aktorstwa – Agata Klimczak – Kołakowska (sala
kameralna)
16:00 – 17:30 Zajęcia indywidualne – przygotowanie do koncertu.
18:00 Uroczysty koncert uczestników warsztatów.

