
 

Kurs Instrumentalny 
 

Uczniowie i studenci tego kursu nabiorą umiejętności, wiedzy i techniki wymaganych do biegłej 

gry na wybranym przez siebie instrumencie. Zajęcia obejmują zarówno indywidualne lekcje  

z nauczycielem instrumentu, jak i pracę w zespołach oraz kurs podstawowej teorii muzyki. Na koniec 

każdego semestru odbywa się koncert, na którym uczniowie i studenci mogą pochwalić się 

poczynionymi postępami. 

Oprócz zajęć z instrumentu uczestnicy kursu mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa  

w zajęciach zespołu oraz w zajęciach teoretycznych (kształcenie słuchu i zasady muzyki). 

Zajęcia z nauczycielem instrumentu 
Na tych zajęciach uczniowie i studenci spotykają się indywidualnie z instruktorem wybranego 

przez siebie instrumentu. Pod jego opieką: 

• Poznają swój instrument, poprawną postawę i technikę gry 

• Kształtują umiejętność realizacji swoich pomysłów artystycznych za pomocą instrumentu 

• Uczą się gry w wybranych przez siebie stylach muzycznych, takich jak muzyka klasyczna, 

jazz, czy rock. 

• Poznają podstawy improwizacji 

• Uczą się rozczytywać zapis nutowy 

• Budują swój repertuar w oparciu o standardy muzyki klasycznej i rozrywkowej 

Podsumowaniem zajęć jest występ na koncercie organizowanym przez Empire Music School, na 

którym uczniom i studentom akompaniują profesjonalni wykonawcy z agencji artystycznej Empire 

Music. 

Zajęcia Zespołowe 
Na Zajęciach Zespołowych uczniowie spotykają się i wspólnie muzykują. Dzięki prowadzeniu 

instruktora uczą się gry w zespole, m.in. realizacji partii solowych i akompaniamentu oraz osiągania 

wspólnego brzmienia. Szeroki zakres stylistyczny repertuaru pozwala uczestnikom kursu na zapoznanie 

się z wieloma gatunkami muzyki. Zajęcia odbywają się raz na dwa tygodnie. 

Teoria Muzyki 
 Dzięki tym zajęciom nasi uczniowie będą potrafili ze słuchu powtórzyć na instrumentach 

usłyszane melodie i akordy. Nauczą się także jak zapisać je w nutach, co dla młodych muzyków jest 

pierwszym dużym krokiem do samodzielnego tworzenia muzyki i jej aranżowania. Nieodzownym 

elementem jest także solfeż, który uczy czytania nut głosem, oraz zasady muzyki, których znajomość 

jest nieoceniona także w graniu na instrumencie, 

 

  



 

Organizacja zajęć 
Kurs Instrumentalny: 

o Instrument – raz w tygodniu po  55 minut. 

o Zespół Instrumentalny – co dwa tygodnie po  60 minut. 

o Teoria Muzyki – co dwa tygodnie po  60 minut. 

Zajęcia z instrumentu odbywają się co tydzień – zgodnie z kalendarzem szkolnym obowiązującym  

w szkołach publicznych. 

Ceny 
W ramach jednej miesięcznej opłaty odbywają się 4  indywidualne zajęcia z instrumentu. 

 

Rodzaj Kursu Cena za miesiąc 

Kurs Instrumentalny 320 zł 

 

Promocje 

• Drugi i każdy kolejny wykupiony kurs jest tańszy o 49 zł! 

• W przypadku zapłaty z góry za 10 miesięcy obowiązuje 10% zniżki! 

 

 


