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ZAPRASZA NA ZAJĘCIA 

MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ WOKALNY „A’VARIA" 
 ( od 14-21 lat)  

Zapraszamy młodzież  na zajęcia wokalne w zespole. W trakcie zajęć młodzi uczestnicy będą 
mieli okazję rozwijać swój głos, zapoznać się z poprawną techniką wokalistyki rozrywkowej, 
szkolić dykcję i interpretację z elementami improwizacji wokalnej, a także  wzbogacić swój 
repertuar, nauczyć się pracy z mikrofonem i prezentacji scenicznej. W programie naszych zajęć 
znajduje się także udział w koncertach, konkursach, pokazach i festiwalach, które są możliwością 
do prezentacji umiejętności naszych podopiecznych. W repertuarze znajdą się głównie polskie i 
zagraniczne utwory muzyki rozrywkowej w ciekawych wielogłosowych aranżacjach, ale nie 
zabraknie muzycznych eksperymentów.

Zajęcia w każdy czwartek, godzina: 16:00 -17:30 oraz 17:45 - 19:15 


"VARSZTATOVNIA MUZYCZNA" - WARSZTATY 
MUZYCZNE ( od 10-21 lat) 

Grupa muzyczna skupiająca dzieci i młodzieży w wieku szkolnym chętnych do nauki gry na 
instrumentach klawiszowych (keyboard). Dzieci i młodzież (od IV klasy S.P.) mają szansę nauczyć 
się gry na instrumencie, umuzykalnić się, poznać  technikę gry oraz ciekawy i zróżnicowany 

repertuar .

 



Zajęcia w każdą środę godzina 16:15 - 18:30


"MUZYCZNA KUŹNIA" - WARSZTATY MUZYCZNE  
 ( od 10-21 lat) 

Na zajęciach będziemy pracować z programem do obróbki dźwięku. Poznamy wirtualne 
instrumenty, cyfrowe procesory dźwięku. Będziemy nagrywać, miksować,  komponować, 
produkować czyli bawić się z wdziękiem z dźwiękiem.

 

Zapraszamy młodzież chętną poznać  programy oraz sposoby nagrywania i tworzenia muzyki 
czyli HOME RECORDING.  


Zajęcia w każdą środę godzina 18:45 - 20:15


Wszystkie zajęcia prowadzi: 

Łukasz Kożuch - muzyk, wokalista, kompozytor, aranżer. W wolnej chwili menadżer oraz 
organizator koncertów. Współzałożyciel i członek zespołu FEEL, który  od wielu lat występuje na 
scenach na całym świecie. Posiada bardzo duże doświadczenie w branży muzycznej, którym 
chętnie się dzieli z innymi, dlatego zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia artystyczne i 
warsztaty muzyczne.      
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