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Idea projektu

Warsztaty skierowane są do utalentowanych wokalistów
amatorów z różnych regionów Polski.
Warsztaty prowadzone są przez profesjonalnych muzyków
i doświadczonych pedagogów.
W czasie ich trwania uczestnicy będą pracować nad emisją, dykcją,
ruchem scenicznym, nauczą się tworzyć własną ekspresję artystyczną
oraz własny styl sceniczny.
Warsztaty wyrównują szanse uzdolnionych, umuzykalnionych,
ambitnych ludzi z różnych regionów polski.
Po przez swoją formułę i brak ograniczenia wiekowego integruje
pokolenia i budują kulturową tożsamość.
Warsztaty mają także wymiar lokalny - aktywizują lokalną społeczność
oraz wzbogacają lokalną ofertę kulturalną - wspólny występ podczas
Dni Ujazdowa w Ujazdowie.

Kadra

Danuta Błażejczyk – wokalistka, autorka tekstów, aktorka,
Prezes Fundacji Apetyt na Kulturę;
Ludmiła Małecka – aktorka, wokalistka;
Artur Grudziński – pianista, kompozytor, aranżer;
Andrzej Błażejczyk - perkusista, kamerzysta i fotooperator;
Krzysztof Gwiazda – śpiewak operowy, kompozytor,
akordeonista, Pedagog;
Łukasz Rynkowski - muzyk, śpiewak, trener wokalny;
Mariusz Urbaniak - wokalista, trener wokalny, producent muzyczny.

Organizator zapewnia

Bezpłatne warsztaty artystyczne z profesjonalną kadrą o wieloletnim
doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 osobowych z łazienkami.
Wyżywienie (3 posiłki dziennie).
6 godzin zajęć artystycznych w ciągu 3 dni (min), w grupach oraz
indywidualnie (praca nad dykcją, emisją głosu, wyrazem artystycznym
i ruchem scenicznym.
Fotograficzny serwis on-line.
Zajęcia kreatywne.

Zapewniamy cudowną i radosną atmosferę,
świeże powietrze, wspaniałą kuchnię i wielką ochotę
na kulturę – Fundacja Apetyt na Kulturę.

Partnerzy

Tegoroczna edycja zrealizowana została dzięki wsparciu
darczyńców i partnerów:

Organizator

Kontakt

Fundacja Apetyt na Kulturę
ul. Modzelewskiego 12/5
02 - 679 Warszawa
NIP 521 34 17169
fundacja@fank.pl
Koordynacja projektu:
Elżbieta Wrona
tel. 601 37 28 42
elzbieta@fc2g.pl

KLAUZULA POUFNOŚCI

Treść niniejszego dokumentu stanowi przedmiot praw autorskich oraz tajemnicę Fundacji Apetyt na Kulturę,
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument ten nie może być przekazywany jakiejkolwiek
osobie nie związanej z projektem, a także osobom nie związanym z procesem ofertowym. Ani ten dokument jako całość,
ani żadna jego część nie może być zwielokrotniana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, ujawniana osobom
trzecim lub w inny sposób wykorzystana do celów innych niż nawiązanie współpracy bez uprzedniej pisemnej zgody
Fundacji Apetyt na Kulturę. Obowiązek zachowania tajemnicy i zakaz wykorzystania obejmuje również pomysły
kreatywne i idee zawarte w niniejszym dokumencie.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

