INFORMATOR 2017
9. LETNIA AKADEMIA ŚPIEWU - MISTRZOWSKIE KURSY WOKALNE
TERMIN: 15 lipca - 23 lipca 2017 roku
MIEJSCE : Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, ul. Łąkowa 1-2
(żółty budynek III p)

INFORMACJE OGÓLNE
9. Letnia Akademia Śpiewu stanowi I część festiwalu SOPOCKIE DNI SZTUKI WOKALNEJ,
organizowanego przez agencję artystyczną Impressio Art Management prof. Bożeny Harasimowicz
we współpracy z Fundacją Wspierającą Młodych Artystów - Sinfonia Artistica Juvenilia (SAJ).
Oferta skierowana jest do śpiewaków - uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów
i absolwentów uczelni muzycznych z Polski i zagranicy w wieku od 17 do 35 lat (kursy) i od 21 do 32
lat (konkurs).
Mistrzowskie Kursy Wokalne (nie tylko mistrzowskie), prowadzone są przez wybitną kadrę
pedagogów. O poziomie kursu decyduje pedagog prowadzący. Na koniec kursu uczestnik otrzyma
dyplom uczestnictwa, na którym pedagog wpisze poziom ukończonego kursu. Dyplom ukończenia
kursu mistrzowskiego jest pewnego rodzaju wyróżnieniem i nagrodą za pracę uczestnika oraz oceną
jego poziomu. Celem Letniej Akademii Śpiewu jest przede wszystkim szlifowanie umiejętności
wokalnych pod okiem mistrzów oraz zdobywanie nowych doświadczeń artystycznych na scenie przed
publicznością. Czas lekcji 30 minut dziennie. Organizator zapewnia akompaniatora podczas lekcji
śpiewu (za wyjątkiem Kursu Techniki Wokalnej), podczas przesłuchań konkursowych oraz koncertów
uczestników kursów.
Chętne osoby mogą przystąpić do Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego Impressio Art
i zawalczyć o bardzo atrakcyjne nagrody w postaci koncertów, a uczestnicy kursów mogą wziąć udział
w dwóch koncertach.
Istnieje możliwość skorzystania z Kursu Techniki Wokalnej dla osób mniej zaawansowanych
technicznie. Ilość miejsc na tym kursie jest ograniczona do 4 osób i można z niego skorzystać tylko po
indywidualnej konsultacji z prof. Bożeną Harasimowicz.
Impressio Art Management promuje laureatów konkursu przez okres 1 roku na stronie

www.impressioart.pl w sekcji - PROMUJEMY i sprawuje opiekę menadżerską nad laureatami przy
realizacji koncertów - nagród. Maksymalna ilość uczestników AKTYWNYCH w klasie to 12 osób.
Powyżej tej liczby, tylko za zgodą pedagoga prowadzącego.

IX Ogólnopolski Konkurs Wokalny Impressio Art stanowi II część festiwalu i odbędzie się
w Gdańsku i w Sopocie, w dniach 21-23 lipca 2017.
Mogą wziąć w nim udział chętni uczestnicy kursów w wieku 19-32 lat.
(patrz: INFORMATOR KONKURSU)
PEDAGODZY KURSÓW MISTRZOWSKICH
prof. IZABELA KŁOSIŃSKA
prof. BOŻENA HARASIMOWICZ
prof. ANNA RADZIEJEWSKA
dr hab. JAROSŁAW BRĘK
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Rejestracja uczestników na kursy LAŚ rozpocznie się 1 marca br. Formularz zgłoszeniowy znajduje
się na stronie Impressio Art Management. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność napływania
zgłoszeń. Zgłoszenie na kurs należy wysłać najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 roku, zaznaczając
opcję wybraną przez siebie opcję: Kurs lub Obserwator.
REKRUTACJA NA IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY IMPRESSIO ART
ZAKOŃCZONA.
(patrz: Informator konkursu w zakładce - Ogólnopolski Konkurs Wokalny Impressio Art)
PŁATNOŚCI
UCZESTNICY AKTYWNI - KURSY
Bezzwrotna opłata rejestracyjna - 200 zł płatna w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia
z Biura Impressio Art o przyjęciu na kurs.
Dopłata - Kurs mistrzowski, kurs wokalny: 750 zł*
(wszystkie klasy)
Kurs Techniki Wokalnej - 550 zł*

*UWAGA! Istnieje możliwość rozłożenia DOPŁATY w ratach wg schematu:

Kursy Letniej Akademii Śpiewu (wokalny, mistzrowski):
20 marca - 200 zł
20 kwietnia - 200 zł
20 maja - 200 zł
20 czerwca - 170 zł**

Kurs Techniki Wokalnej
20 kwiecień - 200 zł
20 maj - 200 zł
20 czerwca - 170 zł**
* (dopłata do opłaty rejestracyjnej)
**(opłata powiększona ze względu na raty)

OBSERWATORZY:
240 zł (za 6 dni)
40 zł (1 dzień)
W tytule płatności należy wpisać - Obserwator.
Opłaty można dokonać w całości za 6 dni kursów (15-20 lipca)
lub za każdy dzień osobno wpisując w formularzu datę odwiedzin.
Dodatkowe, bardzo ważne informacje na temat płatności znajdują się w REGULAMINIE
zamieszczonym na stronie. Opłaty prosimy dokonać przelewem na konto Organizatora Dopłaty płatne
do dnia 30 czerwca 2017 r.
:
IMPRESSIO ART MANAGEMENT
ul. Fryderyka Chopina 15/1, 81-782 Sopot
Nr konta: 24 1940 1076 3064 3194 0000 0000
Opłaty nie zawierają kosztów noclegów i wyżywienia.

KALENDARIUM WYDARZEŃ 9.LETNIEJ AKADEMII ŚPIEWU
14 lipca
Przyjazdy i zakwaterowanie uczestników Letniej Akademii Śpiewu
(we własnym zakresie).
15 lipca, godz. 9:30
Spotkanie organizacyjne w żółtym budynku Akademii Muzycznej w Gdańsku.
10:00 - 11:00 - wydawanie koszulek, programów, sprawy organizacyjne, płatności - pokój 301 (III p.)

15 - 20 lipca godz. 10:00 - 20:00
Klasa 304 - Izabela Kłosińska / Grażyna Troć
Klasa 305 - Anna Radziejewska/ Liana Krasyun - Korunna
Klasa 307 - prof. Bożena Harasimowicz/ Anna Mikolon
Klasa 205 - Jarosław Bręk/ Piotr Nowicki

19 lipca
w godz.11:00 - 13:00 planowana jest sesja fotograficzna.
Bardzo proszę wszystkich uczestników o zabranie ze sobą koszulek LAŚ w tych dniach.
O godz. 13:00 będzie robione zdjęcie zbiorowe przed Akademią Muzyczną.
Obecność obowiązkowa.

PRÓBY AKUSTYCZNE
21 lipca godz.10:00 - 15:30
Sala koncertowa Akademii Muzycznej w Gdańsku
22 lipca godz. 10:00 - 15:30
Sala konferencyjna (Balowa)
SOFITEL GRAND SOPOT
ul. Powstańców Warszawy 12/14
Próby akustyczne z pianistami do koncertu wybranych uczestników kursów ze wszystkich klas
14:50 - 15:30 (szczegóły do uzgodnienia z pianistą)
KONCERTY UCZESTNIKÓW KURSÓW
21 i 22 lipca przed przesłuchaniami konkursowymi o godz. 16:00
Uczestnicy kursów mogą wykonać podczas koncertów jeden dowolnie wybrany utwór
lecz każdego dnia inny. O udziale uczestnika w koncercie decyduje pedagog prowadzący kurs.
Program, który uczestnik kursu pragnie wykonać podczas koncertów dnia 21 i 22 lipca, należy zgłosić
do Biura LAŚ (s.301) dnia 20 lipca do godz. 14:00.
Oficjalne zakończenie 9. Letniej Akademii Śpiewu
i wręczenie dyplomów odbędzie się dnia
20 lipca o godz. 13:00 |
w holu głównym Akademii Muzycznej w Gdańsku.

prof. zw. dr hab. Bożena Harasimowicz
Dyrektor Naczelna i Artystyczna
Sopockich Dni Sztuki Wokalnej

