
Warsztaty wokalno-aktorskie
tańce latino - salsa i inne

poprowadzą:

LETNI OBÓZ  ARTYSTYCZNY

SZCZYRK    04-13.08.2021

Ludmiła Małecka
aktorka musicalowa,

wokalistka, współpracuje
z Danutą Błażejczyk           
i zespołem "Happy End"

Artur Grudziński
 pianista rozrywkowy,

aranżer, kierownik
muzyczny wielu festiwali

piosenki w kraju

Joanna Sieja
instruktorka tańca,
właścicielka szkoły

tańca DANCE#LOVEit 

Cena: 1460 zł/os
Ośrodek Wypoczynkowy PANORAMA 

www.panoramaszczyrk.pl



sala dyskotekowa, świetlica
korzystanie ze sprzętu (flipchart, TV, DVD, ekrany)
internet bezprzewodowy
basen letni
gry planszowe, ping-pong, sprzęt sportowy

zajęcia musicalowe – rozbudzają zamiłowanie do piosenki, tańca i aktorstwa, rozwój poczucia
rytmu, muzykalności, nauka pisania i czytania nut, kształcenie słuchu oraz emisja głosu. 
Celem warsztatów jest poznanie podstaw techniki wokalnej (prawidłowy oddech, postawa, praca
przeponą), praca z mikrofonem, uświadomienie sobie brzmienia własnej barwy, efektywne i
bezpieczne posługiwanie się głosem, interpretacja piosenki, dykcja (tekst polski), ćwiczenia nad
poprawą warunków głosowych, zapoznanie z techniką gwarantującą maksimum efektu przy
minimum wysiłku,
wizerunek sceniczny, zachowanie przed publicznością, stres i trema - jak sobie radzić,

4 sesje taneczne po 2,5 godziny, mix Salsy, Bachaty, Reggagetonu

Ośrodek Wypoczynkowy Panorama 
położony jest blisko centrum Szczyrku, w cichym i spokojnym miejscu, na zboczu góry z pięknymi

widokami. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5 osobowych z łazienkami i TV.
Na miejscu do dyspozycji uczestników:

 
Cena obejmuje: noclegi, wyżywienie 3 posiłki dziennie - śniadania i kolacje - bufetu, obiad 2 daniowy,
kompot i podwieczorek, opiekę kadry, warsztaty wokalne, aktorskie i taneczne, wycieczkę górską z
przewodnikiem, polisę NNW do 10.000 PLN,
Zakwaterowanie od godz. 13.00 (obiad), wykwaterowanie do godz. 10.00 (ostatni posiłek to śniadanie)
Cena nie obejmuje innych fakultatywnych wycieczek autokarowych.
Transport: dojazd własny, możliwość transferu z Bielska-Białej do Szczyrku i z powrotem - 20 zł/os.

Zajęcia wokalne, aktorskie i taneczne odbywają się w trzygodzinnych sesjach: dopołudniowej w godz.
10.00-13.00, popołudniowej w godz. 15.00-18.00, zajęcia uzupełniające w godz. 19:30-21.00.
WARSZTATY WOKALNE I AKTORSKIE - prowadzone przez Ludmiłę Małecką i Artura Grudzińskiego

WARSZTATY TANECZNE - prowadzone przez Joannę Sieja 

Koncert młodych adeptów sztuki na zakończenie warsztatów.

Organizator Biuro Podróży Polan Travel
ul. 11 Listopada 60-62,  43-300 Bielsko-Biała 
tel. 33 811 95 50,  502 351 876
www.polan-travel.com.pl


