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Kurs roczny 10 mies. "Śpiewam i
Gram" indywidualny 60 min/tyg
Cena

3 005,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Kurs "Śpiewaj i Graj" 60 min lekcji indywidualnej/ tyg
Kurs indywidualny (Nauka śpiewu oraz umiejętność akompaniowania - podstawy gry na instrumencie)
Koszt kursu:
Śpiew z emisją głosu oraz instrument w programie "Śpiewam i Gram" 60 min.
Kurs roczny: 3005 zł.
I rata: 350 zł kolejne raty: 9 x 295 zł
Ilść godzin w kursie rocznym:
* 31 lekcji indywidualnych x 60 min przedmiotu głównego (emisja głosu i śpiew lub fortepian)
* 2 godz. lekcyjne realizacji nagrań indywidualnie
* 2 koncerty - praktyka estradowo-sceniczna
* "Trening ucha" lub rytmika. Dodatkowe zajęcia grupowe 33 lekcje x 30 min dla chętnych lub zadania sprawdzające do
systematycznych treningów w domu - opcjonalnie
Wiek kształcących:
dzieci, młodzież
Opuszczenie zajęć w kursach rocznych:
W przypadku gdy nauczyciel był w gotowości do pracy a opuszczenie zajęć kursu przez ucznia nastąpiło z przyczyn losowych
bez poinformowania nauczyciela wcześniej, uczeń ma obowiązek nadrobić materiał samodzielnie, jednak w porozumieniu z
nauczycielem.
Jeśli nieobecność nastąpiła po zgłoszeniu nieobecności przed lekcją minimum jeden dzień, nauczyciel może odrobić zajęcia w
następujący sposób:
- ustalić drugi termin dla danej lekcji w zajęciach indywidualnych lub grupowych.
W programach kursów rocznych:
۷Roczna opieka artystyczna wg przedmiotu kształcenia poprzez regularne spotkania
۷Praktyka estradowa w formie koncertów
۷Nagrania mp3 w ciągu roku szkolnego
۷System motywacyjny: za sumienność oraz dobre wyniki zbieramy pieczątki na nagrody
۷Certyfikat ukończenia kursu.
Termin kształcenia:
Kursy roczne zakończone certyfikatem ukończenia danego poziomu kształcenia rozpoczynają się we wrześniu lub czerwcu i
kończą w czerwcu.
Poziom kształcenia:
Przy zapisach nie ma przesłuchań kwalifikujących. Na pierwszej lekcji określany jest stopień zaawansowania ucznia w celu
wybrania poziomu kształcenia..
Opracowane akompaniamenty fortepianowe dla wokalistów uczących się śpiewać w Studio Artystycznym "Syjud"
Aby kształcenie wokalne w Studio Artystycznym "Syjud" było jeszcze bardziej skuteczne, dla Uczniów przygotowane są pełne
akompaniamenty fortepianowe do ćwiczeń wokalnych w domu. Jest to odejście od standardowego nauczania śpiewu, które
polega na akompaniowaniu ćwiczeń wokalnych wyłącznie na lekcji. Jeśli tylko Uczestnik kształcenia wokalnego potrzebuje
pracować więcej w domu, nawet nie posiadając własnego instrumentu lub nie umiejąc grać, może pracować utrwalając lekcję
sprawniej. Jeśli tylko uczeń potrzebuje może poprosić nauczyciela o przekazanie takiej formy zadań dla dodatkowych ćwiczeń
w domu.
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Koncerty:
Organizowane są koncerty, podczas których chętni uczestnicy kształcenia dają popis swoich umiejętności i realizują praktykę
estradową.
Nagrania:
Oprócz kształcenia uczniowie podczas zajęć indywidualnych mają możliwość bezpłatnie nagrywać płyty CD audio
Certyfikat kształcenia:
Po ukończeniu kursu, Uczestnik otrzymuje dwujęzyczny (ang/pol) certyfikat ukończenia nauki z określonym poziomem
kształcenia artystycznego. Uczeń otrzymuje także inne materiały tj ewentualne własne nagrania lub zdjęcia z sesji jeżeli
odbyły się realizacje podczas koncertów - wszelkie autorskie materiały audio Uczestnik może pobrać ze strony Internetowej
lub u Instruktora.
Przykładowy program kształceniowy (Programy różnią się od siebie w zależności od poziomu Uczestnika
kształcenia):
KURSY WOKALNE
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:
*
*
*
*

ćwiczenia aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego
praca nad materiałem słowno-muzycznym
praca z akompaniamentem fortepianowym, nauka śpiewu
harmonicznego w zespołach wokalnych na żywo i z playbackiem.

* Praca nad warsztatem ogólno-muzycznym:
* wiadomości teoretyczne i anatomiczne w emisji głosu
* elementy gramatyki muzycznej
* nauka gry na fortepianie/ akompaniament (na wybranych kursach i dla zainteresowanych)
inne...
Praktyka estradowa:
* praca z mikrofonem; sztuka prezentacji na scenie – ruch i wizerunek sceniczny
* realizacja w studiu nagrań - praca z realizatorem dźwięku
* koncerty – praktyka sceniczna
Po zakończeniu kursu:
* certyfikat ukończenia kursu
* możliwość bezpłatnego nagrania płyty CD lub CD-demo podczas ostatnich zajęć kursu

KURSY FORTEPIAN / KEYBOARD:

Kształcenie ma na celu wykształcenie osobowości i oryginalności w wykonawstwie muzyki instrumentalnej w wybranych
stylach rozrywkowych lub klasycznych oraz udoskonalenie najlepszego warsztatu technicznego poprzez ćwiczenia
melodyczne, harmoniczne, improwizację, kompozycję, aranżację i przyjemność w muzykowaniu.

PROGRAM KSZTAŁCENIA:
* fortepian
* znajomość nut i artykulacji muzycznej
* ćwiczenia techniczne (w tym: frazowanie, artykulacja, rytmika, tempo)
* umiejętność grania ze słuchu; kształcenie rytmiki, interpretacja utworu muzycznego i improwizacja
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* akompaniament i poznawanie różnych stylów muzyki klasycznej i rozrywkowej

Po ukończeniu kursów:

* certyfikat oraz możliwość nagrań wybranych utworów podczas zajęć kursu.
* praktyka sceniczna poprzez uczestnictwo w sesjach nagraniowych oraz koncertach.

W zależności od potrzeb oraz wyników kształcenia, podane programy mogą minimalnie się różnić.

Płatności - Raty
Roczny Kurs - "Śpiewam i Gram" - zajęcia emisji głosu i nauki śpiewu połączone z nauką gry na fortepianie.
Ilość godzin:
* 31 lekcji x 60 min przedmiotu głównego (zajęcia indywidualne)
* 2 godz. praktyki realizacji dźwięku w studio nagrań - możliwość nagrania utworu.
* 2 koncerty - praktyka estradowo-sceniczna
* GRATIS: 10 lekcji kształcenia słuchu w małej grupie
Koszt roczny: 2555 zł
Raty 0%
I rata: 350 zł
II - X raty: 9 rat po 245 zł

Zniżki
Zniżki:
۷ 5% rabatu na cały kurs z płatnością pierwszej raty do 25 sierpnia 2018 r
Raty I: 350,00 zł
Raty II-X: 9 rat po 232,75 zł
Dodatkowo:
۷ 5% od raty drugiej i każdej następnej dla uczniów mających w grafiku ustalone lekcje indywidualne w godzinach
14.00-15.00
۷ 10 % od raty drugiej i każdej następnej dla uczniów mających w grafiku ustalone lekcje indywidualne w
godzinach 12.00-14.00
۷ 20 % od raty drugiej i każdej następnej dla uczniów mających w grafiku ustalone lekcje indywidualne w godzinach (7)
8.00-12.00
(Zniżki godzinowe dotyczą dni od poniedziałku do piątku)
۷ 5% rabatu dla kolejnego dziecka z rodzeństwa
Promocje można połączyć, wówczas zniżki zwiększają się.
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