Professional
Vocal Coach
Szkolenie Instruktorskie

Professional Vocal Coach
“Professional Vocal Coach” to szkolenie zarówno dla tych, którzy chcą uczyć śpiewu i
zostać profesjonalnymi trenerami wokalnymi, jak i dla nauczycieli śpiewu, którzy chcą
zwiększyć swoje umiejętności.
Poprzez szereg czynności teoretyczno-praktycznych, wchodzących w skład szkolenia,
uczestnik dowie się jak działa głos, jakie są techniki śpiewu i jak powinno się uczyć innych.
Szkolenie przewiduje warsztaty teoretyczno-praktyczne, lekcje indywidualne i możliwość
obserwacji profesjonalnego trenera wokalnego podczas lekcji ze swoimi uczniami.
Każda część szkolenia może odbyć się w Warszawie w CANTARE Studio przy ul. Długiej
29 i/lub na wideokonferencji na Skype.
Po zdaniu końcowego egzaminu uczeń otrzyma certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, który
to certyfikuje go profesjonalnym trenerem wokalnym.
Nauczana metoda to tradycyjna włoska technika śpiewu, która opiera się na pojęciu
Passaggio.

Kurs szkoleniowy
Szkolenie – 16 godzin
Warsztaty – część 1 (3 godz.)
Warsztaty – część 2 (3 godz.)
8 lekcji indywidualnych z profesjonalnym trenerem wokalnym (6 godz.)
4 lekcje poświęcone dyskusji i obserwacji pracy profesjonalnego trenera (4 godz.)
Egzaminy – 4 godziny
1 egzamin teoretyczny (90 min)
1 egzamin praktyczny (90 min)
1 indywidualny egzamin głosowy (1 godz)
Łączna długość: 20 godz.
Warunki uczestnictwa w kursie:
-

Ukończony 18 rok życia
Umiejętność gry na pianinie na poziomie podstawowym

Instruktor: Matteo Mazzucca – certyfikowany trener wokalny

Program (szkolenie)
Szkolenie – część 1 (3 godz.)
Główne techniki śpiewu, włoska technika śpiewu i Belcanto, sylwetka trenera wokalnego,
anatomia i działanie głosu, oddychanie w śpiewie, rejestry wokalne i passaggi, vibrato,
klasyfikacja głosów, skłonności wokalne, kluczowe elementy w śpiewie, samogłoski i
spółgłoski, podejście pedagogiczne, prawidłowa i nieprawidłowa emisja głosu, rejestr
mieszany, mechanizmy mięśniowe T.A i C.T., czyste i nieczyste śpiewanie.
Szkolenie – część 2 (3 godz.)
Diagnoza głosu, narzędzia trenera wokalnego: użycie gam, samogłosek i spółgłosek itd.,
narzędzia i cele, dźwięki specjalne, nauczanie w 6 krokach, skłonności-cele-narzędzia, jak
kontrolować krtań, krtań i style śpiewania, jak rozwinąć vibrato, jak polepszyć intonację,
best practices, polecana dla studia instrumentacja, lekcja przykładowa, sztuka nauczania,
sekret śpiewu.
Lekcje indywidualne z profesjonalnym trenerem wokalnym (6 godz.)
Lekcje indywidualne pozwalają nabrać świadomości głosu, pomagają w jego
prawidłowym ustawieniu i rozwoju. Podstawowym celem lekcji jest nauka równego
śpiewania, płynnego przechodzenia z jednego do drugiego rejestru (primo passaggio).
Umiejętność ta jest konieczna do opanowania przez przyszłego trenera wokalnego, aby
mógł on pokazać swoim uczniom jak należy poprawnie śpiewać.
Lekcje poświęcone dyskusji i obserwacji pracy profesjonalnego trenera wokalnego
(4 godz.)
Przyszły trener wokalny obserwuje instruktora podczas jego czterech lekcji z różnymi
uczniami. Obserwacja rozwija umiejętność analizy głosu uczniów oraz zdolność
dobierania najlepszych ćwiczeń dla polepszenia ich techniki wokalnej.

Program (egzaminy)
Indywidualny egzamin głosowy (60 minut)
Instruktor weryfikuje czy uczestnik polepszył swój głos i czy jest w stanie śpiewać
prawidłowo przynajmniej na pierwszym przejściu (passaggio). Oprócz tego, przyszły
trening wokalny musi być w stanie odtworzyć specjalne dźwięki ćwiczone podczas lekcji
indywidualnych.
Egzamin teoretyczny (90 minut)
Egzamin teoretyczny to test wielokrotnego wyboru, który ma na celu sprawdzenie
stopnia przyswojenia kwestii teoretycznych omawianych w trakcie szkolenia.
Egzamin praktyczny (90 minut)
Przyszły trener wokalny prowadzi lekcje indywidualne z dwoma różnymi uczniami pod
nadzorem instruktora. Egzamin ma na celu zweryfikowanie czy uczestnik nabył
umiejętności niezbędne do prowadzenia lekcji wokalnych.

Koszt szkolenia
Całkowity koszt szkolenia: 2.400pln
Płatność:
Warsztaty – część 1 (360pln)
Warsztaty – część 2 (360pln)
Lekcje indywidualne z profesjonalnym trenerem wokalnym (720pln)
Lekcje poświęcone dyskusji i obserwacji pracy profesjonalnego trenera wokalnego
(480pln)
Indywidualny egzamin głosowy (120pln)
Egzamin teoretyczny (180pln)
Egzamin praktyczny (180pln)
Platność odbywa się przed rozpoczęciem danej części szkolenia.
Polecana długość trwania szkolenia to 3 miesiące.

Kontakt:
Matteo Mazzucca
+48 516 485 098
info@mmvocalcoach.com
www.mmvocalcoach.com

