I Letnia Akademia Śpiewu (LAŚ) to kurs interpretacji muzyki wokalnej dla zaawansowanych
technicznie i wokalnie uczniów średnich szkół muzycznych, studentów i absolwentów uczelni
muzycznych do lat 32. W charakterze obserwatorów kursu mile widziani będą pedagodzy śpiewu oraz
wszyscy zainteresowani tą dziedziną sztuki muzycznej, jaką jest wokalistyka.
I Letnia Akademia Śpiewu ( LAŚ) organizowana jest przez Agencję Artystyczną – Impressio Art
Management przy współpracy Katedry Wokalistyki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.
I Letniej Akademii Śpiewu oraz Agencji Artystycznej Impressio Art Management został nadany
Patronat Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, a imprezom jej towarzyszącym Patronat Prezydenta Miasta Sopotu.
Główną ideą LAŚ jest wyłonienie spośród aktywnych uczestników kursu czworga najbardziej
utalentowanych, dojrzałych wokalnie, obdarzonych pięknym głosem wokalistów, którzy wykażą swe
umiejętności podczas trzech koncertów w ramach kursu wokalnego, które odbędą się w dniach 23 30.08 2009 roku w Sopocie ( pieśń, oratorium i opera / operetka) .
DLACZEGO WARTO DO NAS PRZYJECHAĆ?
I Letnia Akademia Śpiewu to szansa nauki śpiewu u najlepszych pedagogów i gwiazd polskiej
wokalistyki.
W tym roku kurs poprowadzą:
Prof. Henryka Januszewska
Prof. Jadwiga Rappe
Prof. Piotr Kusiewicz ( klasa baroku i dla kontratenorów)
Prof. Wojciech Maciejowski
Prof. Włodzimierz Zalewski

INNE KORZYŚCI?
- udział w trzech koncertach przeznaczonych dla uczestników kursu ( pieśń, oratorium i opera operetka, opera komiczna, musical, piosenka neapolitańska );
- poznanie nowego repertuaru, możliwość wymiany nut między studentami, jeśli usłyszysz coś dla
siebie, co chciałbyś w przyszłości zaśpiewać;
- każdy aktywny uczestnik ma szansę zaśpiewać nawet w trzech koncertach.
Np. G. B. Pergolesi - Stabat Mater podzielimy na części, by każdy mógł zaśpiewać jedną z nich podczas
Międzynarodowego Festiwalu - Kalejdoskop form muzycznych w Sopocie.
Można przygotować również solowe kantaty i motety na mały skład orkiestry, by pełniej się
zaprezentować w czasie koncertu;

- możliwość pracy z pianistami i dyrygentem;
- możliwość udziału w warsztatach z zakresu psychologii muzyki ( radzenie sobie z tremą, techniki
relaksacyjne i inne..) oraz wysłuchanie wykładów z dziedziny wokalistyki;
- poznanie nowych przyjaciół;
- samoocena swoich możliwości wokalnych na tle innych kolegów śpiewaków oraz omówienie swoich
problemów technicznych z pedagogami kursu;
- pożyteczne spędzenie wakacji w najpiękniejszych zakątkach Sopotu i Gdańska oraz dobra zabawa na
zakończenie kursu w najlepszej dyskotece w Sopocie;
Najlepsi wokaliści mają szansę na współpracę z Agencją Artystyczną Impressio Art Management i
promocję na polskim rynku muzyki klasycznej w ramach programu - Wspieramy młode talenty;
Wszelkie informacje na temat Letniej Akademii Śpiewu znajdziecie Państwo na stronie internetowej
Agencji Artystycznej - IMPRESSIO ART MANAGEMENT - www.impressioart.pl

INFORMACJE OGÓLNE

UCZESTNICTWO W KURSIE
Uczestnictwo w Letniej Akademii Śpiewu jest płatne i wynosi:
bezzwrotne wpisowe – 100 zł płatne do dnia 20.06. 2009 r. na konto organizatora:

IMPRESSIO ART MANAGEMENT
Bożena Harasimowicz
Lukas Bank: 24 1940 1076 3064 3194 0000 0000 z dopiskiem - zaliczka na kurs wokalny.

Uczestnik aktywny – 500 zł
Obserwator - 200 zł*
*Studenci Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Gdańsku są zwolnieni z opłaty za
udział w kursie w charakterze obserwatora, jednak obowiązuje ich jednorazowe, bezzwrotne
wpisowe wysokości 100 zł.

Uczestnictwo w kursie płatne będzie po przyjeździe i po przesłuchaniu kwalifikacyjnym,
stwierdzającym rodzaj uczestnictwa w zależności od liczby zgłoszeń ( aktywny, obserwator) i
pomniejszone o kwotę wpisowego.
Do kasy należy zwrócić się z dowodem wpłaty!
Powyższe kwoty nie pokrywają zakwaterowania i posiłku!
ZAKWATEROWANIE
Koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia pokrywają Uczestnicy lub delegujące ich szkoły,
uczelnie lub instytucje.
Noclegi polecane przez organizatora:
Organizator poleca zakwaterowanie w Domach Studenckich Akademii Muzycznej w Gdańsku w
cenach specjalnych, obowiązujących przy rezerwacji dokonanej do dnia 20.06.2009 r. z podaniem
hasła „LAŚ” i dokonaniem pełnej płatności za noclegi do dnia 30.06.2009 r.
Po upływie wyżej wymienionego terminu obowiązują ceny standardowe.

Dom Studenta nr 1 (2 przystanki tramwajem lub 15 min. pieszo do Akademii Muzycznej)
80-821 Gdańsk, Plac Wałowy 15.
Zakwaterowanie w terminie 23-31.08.2009 - pokoje: 1, 2, 3 i 4- osobowe
Ceny DS 1:
W pokoju 4 -osobowym ze śniadaniem - 70 zł od osoby za dobę*.
W pokojach 2 i 3- osobowych ze śniadaniem – 80 zł od osoby za dobę*.
W pokojach 1- osobowych 180 od osoby za dobę*

Dom Studenta nr 2, (w Kampusie Akademii Muzycznej – w miejscu prowadzenia Kursu)
80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1-2, zakwaterowanie w terminie 23-30.08.2009 - pokoje: 1, 2 i 3osobowe.
Ceny DS 2: W pokojach 2 i 3- osobowych ze śniadaniem – 90 zł za dobę od osoby*
W pokojach 1- osobowych 200 od osoby za dobę*

*Warunkiem w/wym. ceny jest zakwaterowanie pełnej liczby osób w danym pokoju.

W celu rezerwacji miejsc prosimy o kontakt z p. Jolantą Sikorską, tel. 58 3009261
godz. 08.00 do 14.00

w

E-mail: j.sikorska@amuz.gda.pl
Wpłaty za noclegi prosimy kierować na konto:
Akademia Muzyczna
BZ WBK SA O/Gdańsk 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
Tytułem – LAŚ – kurs wokalny

Istnieje również możliwość noclegu w Domu Muzyka – zapraszamy na stronę www.dom-muzyka.pl

WYŻYWIENIE
Organizator poleca całodzienne wyżywienie w postaci obiadu i kolacji w cenie 30 zł od osoby w
BARZE STUDENCKIM w żółtym budynku Akademii Muzycznej.
Śniadanie wliczone jest w cenę pokoju i podawane w DS1 i DS2. Dla pedagogów śniadanie także
wliczone jest w cenę pokoju i podawane w restauracji Hotelu - „Dom Muzyka” na terenie kampusu
Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Posiłki podawane będą w godzinach:
13: 30 -15: 00 obiad - dwa zestawy do wyboru + zupa dnia
19: 30 – 21: 00 kolacja
Opcja pierwsza: 225 zł - kolacja w dniu przyjazdu 23.08. i kończy się kolacją dnia 30.08.
Opcja druga: 210 zł - kolacja w dniu przyjazdu i bez kolacji w dniu wyjazdu - 30.08.2009.
Oferta dotyczy zarówno pedagogów, gościnnie prowadzących kurs w ramach Letniej Akademii
Śpiewu jak i studentów. Dla pedagogów kursu polecam delegację z uczelni na pokrycie kosztów
wyżywienia i podróży. Wpłaty za wyżywienie należy wysłać do dnia 20.06.2009 na konto:

Wagan Waldemar Gancarewicz
ul. Podmiejska 20
83 – 207 Kokoszkowy
Nr konta: 88 1160 2202 0000 0001 1274 3193 tytułem - LAŚ – kurs wokalny

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia znajduje się na stronie www.impressioart.pl w zakładce – Letnia Akademia Śpiewu.

TERMIN NASYŁANIA ZGŁOSZEŃ - 20.06.2009!

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI

Termin nadsyłania zgłoszeń i wpisowego – 100 zł za uczestnictwo w kursie, rezerwacja pokoi w
Domach Studenckich oraz termin wpłat za wyżywienie – 20.06.2009.
Termin wpłat za cały pobyt w Domach Studenckich: 30.06.2009.
Termin opłaty za kurs – po przyjeździe – 24.08.2009

