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Link do produktu: http://www.sklep.syjud.pl/lekcja-emisja-glosu-i-nauka-spiewu-30-min-indywidualnie-p-51.html

Lekcja: Emisja Głosu i Nauka śpiewu
( 30 min ) indywidualnie
Cena

50,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Lekcja: Emisja Głosu i Nauka Śpiewu 30 min/ indywidualnie
Wiek kształcących:
dzieci, młodzież, dorośli
Termin kształcenia:
Lekcja do wykorzystania w ciągu 30 dni po zakupie. Ustalenie terminu lekcji: mailem lub telefonicznie
Poziom kształcenia:
Nie ma przesłuchań kwalifikujących. Podczas lekcji określany jest stopień zaawansowania ucznia w celu wybrania poziomu
kształcenia.
Nagrania:
Podczas lekcji, uczeń może nagrać swoje postępy wokalne w studio.
Przykładowy program lekcji (Programy różnią się od siebie w zależności od poziomu Uczestnika kształcenia):
Lekcja śpiewu
Nauka śpiewu prowadzona jest w oparciu o wiek i poziom zaawansowania oraz indywidualne potrzeby uczestników. Podczas
nauki śpiewu istnieje możliwość wyboru utworów.
Zajęcia mają na celu wykształcenie osobowości i oryginalności w wykonawstwie muzyki wokalnej. poprzez doskonalenie
warsztatu śpiewu, szkolenie właściwego oddechu, poprawną emisję głosu, dykcję, intonację i interpretację utworu.
W programie praca nad warsztatem wokalisty i w zależności od potrzeb, są to wybrane elementy:
*
*
*
*
*

ćwiczeń aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego,
pracy nad materiałem słowno-muzycznym,
pracy z akompaniamentem fortepianowym, nauka śpiewu z akompaniamentem,
ćwiczeń śpiewu harmonicznego.
Intonacja głosu - czysty ton

Praca nad warsztatem ogólno-muzycznym:
W zależności od potrzeb jest to uzupełnianie ewentualnych brakujących:
* wiadomości teoretycznych i anatomicznych śpiewu
* wiadomości z zakresu gramatyki muzycznej
* możliwości gry na fortepianie/ wykonania akompaniamentu (dla zainteresowanych)
inne...
Praktyka przed-estradowa w zależności od potrzeb:
* praca z mikrofonem; sztuka prezentacji na scenie – ruch i wizerunek sceniczny
* realizacja w studiu nagrań - praca z realizatorem dźwięku
* próba do koncertu
Na zakończenie lekcji:
* powtórzenie w skrócie najważniejszych informacji z lekcji.
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Płatnośći
Zniżki:
20 % od wpłaty za lekcję indywidualną w godzinach (7) 8.00-12.00
10 % od wpłaty za lekcję indywidualną w godzinach 12.00-14.00
5% od wpłaty za lekcję indywidualną w godzinach 14.00-15.00
(Zniżka dotyczy dni od poniedziałku do piątku)
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