
 

Kurs Wokalny 
 

Kurs wokalny zapewnia uczniom i studentom kompleksowe wykształcenie wokalne. Dzięki pracy 

z instruktorem uczestnicy kursu poznają techniki wokalne typowe dla współczesnych stylów 

muzycznych. Nauczą się odpowiednio interpretować wykonywane przez siebie utwory. Kurs obejmuje 

także pracę w zespole wokalnym. Na koniec każdego semestru odbywa się koncert, na którym 

uczniowie i studenci mogą pochwalić się poczynionymi postępami. 

Oprócz zajęć ze śpiewu uczestnicy kursu wokalnego mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa  

w zajęciach zespołu wokalnego/chóru oraz w zajęciach teoretycznych (kształcenie słuchu i zasady 

muzyki). 

 

Emisja Głosu 
Na Emisji Głosu uczniowie i studenci spotykają się z instruktorem i pracują nad swoją techniką  

i stylem. Na tych zajęciach uczestnicy kursu: 

• Dowiedzą się, jak kontrolować swój oddech i jak czysto śpiewać, 

• dzięki różnym technikom wokalnym wypracują brzmienie swojego głosu, 

• nauczą się jak zachowywać się na scenie i jak pracować z mikrofonem, 

• nauczą się interpretować utwory w wybranej przez siebie stylistyce, 

• zbudują swój repertuar wokalny.  

Zajęcia z Emisji Głosu w grupach dwuosobowych. Daje to możliwość wspólnego śpiewania na głosy 

oraz ćwiczenia akompaniamentów wokalnych. Istnieje możliwość także uczestnictwa indywidualnego. 

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

którym uczniom i studentom akompaniują profesjonalni wykonawcy z agencji artystycznej Empire 

Music. 

Zespół Wokalny 
Zespół Wokalny to kilkunastoosobowy wielogłosowy chór śpiewający utwory z zakresu muzyki 

rozrywkowej. Dzięki tym zajęciom uczestnicy kursu uczą się pracy zespołowej, m.in. śpiewania na kilka 

głosów oraz dostosowania swojego brzmienia do brzmienia zespołu. Nie bez znaczenia jest tez 

możliwość poznania innych osób z tą samą pasją. Zajęcia odbywają się z akompaniamentem pianina. 

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 Wokalny: 

o Emisja Głosu – raz w tygodniu po  55 minut. 

o Zespół Wokalny – co dwa tygodnie po  60 minut. 

o Teoria Muzyki – co dwa tygodnie po  60 minut. 

Zajęcia ze śpiewu odbywają się co tydzień – zgodnie z kalendarzem szkolnym obowiązującym  

w szkołach publicznych. 

Ceny 
W ramach jednej miesięcznej opłaty odbywają się 4 zajęcia ze śpiewu. 

 

Rodzaj Kursu Cena za miesiąc 

Kurs Wokalny w duetach 320 zł 

Kurs Wokalny indywidualnie 420 zł 

 

Promocje 

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

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

 


