
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator: Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” 

 

 

REGULAMIN 
 

Wyjątkowe Warsztaty Wokalne Fundacji „Młodzi Artyści” skierowane są do młodych wokalistów w 

wieku od 7 do 21 lat, zamieszkałych na terenie Polski. 

Warsztaty odbędą się w dniach 24 – 30 lipca 2011 roku w Pałacu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Przytoku k. Zielonej Góry 

 

 

I Założenia, tematy zajęć oraz kadra wykładowców. 

 

Wyjątkowe Warsztaty Wokalne Fundacji „Młodzi Artyści” przygotują artystów do nagrania kolejnej 

płyty „Młodzi Artyści Śpiewają”. 

Płyta jest kolejną publikacją Europejskiej Fundacji Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi 

Artyści” z której piosenek oraz podkładów muzycznych korzystają wokaliści biorący udział w 

festiwalach i koncertach organizowanych na terenie całej Polski. 

 

 

Uczestnicy warsztatów wezmą udział w profesjonalnych zajęciach m.in. z zakresu: 

 

 emisji głosu, 

 interpretacji piosenek, 

 doboru repertuaru, 

 pracy z akompaniatorem, 

 pracy w studio nagrań (rejestracja demo), 

 ruchu scenicznego, 

 aktorstwa. 
 

 

Zajęcia warsztatowe (indywidualne oraz grupowe) poprowadzi profesjonalna kadra, m.in.: 

 

Krzysztof Mroziński – muzyk, wokalista, kompozytor, aranżer, założyciel i kierownik artystyczny Studia 

         Piosenki „ERATO” działającego w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. 

 

Paweł Słoniowski – muzyk, instrumentalista, realizator dźwięku w Radio Zachód S.A. 

 

Dariusz Jaros – muzyk, pianista, kompozytor, aranżer, założyciel i kierownik artystyczny Studia Piosenki 

   „La Chanson” działającego w Świdnickim Ośrodku Kultury. 

 



 

 

 

II Zasady naboru oraz uczestnictwa. 

 

 

Wyjątkowe Warsztaty Wokalne Fundacji „Młodzi Artyści” skierowane są do młodych wokalistów w 

wieku od 7 do 21 lat, zamieszkałych na terenie Polski. 

 

 

Aby zgłosić się do udziału w warsztatach należy wysłać do nas mail zawierający: 

 

- wypełnioną kartę zgłoszenia,  

- oświadczenie, 

- demo muzyczne (nagrania *.mp3 dwóch piosenek w języku polskim) 

- teksty obu zgłoszonych piosenek (w formie plików tekstowych – txt, rtf lub doc) 

 

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową na adres: fundacja@mlodziartysci.eu 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 9 lipca 2011 roku o godz. 23.59 

 

Spośród nadesłanych zgłoszeń, do udziału w Wyjątkowych Warsztatach Wokalnych Fundacji „Młodzi 

Artyści” zostanie zaproszonych maksymalnie 20 osób. 

 

Wyniki przesłuchań zostaną opublikowane dnia 11 lipca 2011 r. na stronie internetowej Fundacji 

„Młodzi Artyści”  www.mlodziartysci.eu 

 

Całkowity koszt udziału w warsztatach wynosi 350 zł. 

 

W podanej kwocie zapewniamy uczestnikom:  

- noclegi,  

- pełne wyżywienie,  

- opiekę wraz z ubezpieczeniem,  

- udział w całym programie warsztatów,  

- realizację nagrania CD demo,  

- zajęcia rekreacyjne w czasie wolnym. 

 

Uczestnicy dojeżdżają na własny koszt. 

Osoby niepełnoletnie przywozi rodzic lub opiekun. 

 

 

 

Wszelkich informacji dodatkowych udziela organizator:  

Europejska Fundacja Wspierania Talentów Dzieci i Młodzieży „Młodzi Artyści” 

tel. kom. 602590776; 661954325 

email: fundacja@mlodziartysci.eu 
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