
 
WOKALNE WARSZTATY EDUKACYJNE DŹWIĘKI SŁÓW-TRÓJMORZE 2021 
Współorganizator warsztatów Ministerstwo Edukacji i Nauki (logo) 

 
Wokalne warsztaty edukacyjne „Dźwięki Słów-Trójmorze”, są realizowane przez Fundację 
Lubelski Salon Artystyczny, ich współorganizatorem jest Ministerstwo Edukacji i Nauki i mają 
na celu zapewnienie otwartego dostępu do profesjonalnej edukacji w zakresie emisji głosu i 
prezentacji scenicznej.  
 
Spotkania mają formę klas mistrzowskich i są skierowane są do osób w każdym wieku, 
zainteresowanych poszerzaniem wiedzy i umiejętności w obszarze wokalnego wykonastwa 
estradowego. Poprowadzą je osobiście popularni i aktywni scenicznie artyści: Maja Kleszcz i 
Wojciech Krzak, polska wokalistka oraz estoński sekstet Estonian Voices, pod kierownictwem 
dyrektor artystycznej Kadri Voorand.  
 
Udział w wokalnych warsztatach edukacyjnych „Dźwięki Słów-Trójmorze 2021” jest 
bezpłatny dla uczestników. Odbędą się 30 i 31 lipca oraz 1 sierpnia w Centrum Kultury w 
Lublinie, przy ulicy Peowiaków 12. Prosimy o zgłoszenia na adres e-mail 
info@dzwiekislow.pl  
 
Warsztaty wokalne z Estonian Voices 
piątek, 30 lipca 2021  
16:00/Sala Czarna w Centrum Kultury w Lublinie 
 
Warsztaty z siedmioosobowym składem Estonian Voices, pod kierownictwem ich dyrektor 
artystycznej Kadri Voorand to wyjątkowa gratka dla wokalistów. Wielokrotnie nagradzany 
zespół Estonian Voices łączy gatunki jazzu, folku i popu z absolutną techniczną doskonałością 
i czarującym humorem operując na scenie wyłącznie sześcioma głosami piosenkarzy. Podczas 
warsztatów podzielą się z uczestnikami osobistymi doświadczeniami w kreowaniu swojego 
brzmienia. Poprowadzą dyskusję i zaproponują różnorodne ćwiczenia praktyczne z finałem w 
formie aranżacji występu sekstetu wokalnego. 
 
Warsztaty wokalne z Mają Kleszcz 
sobota, 31 lipca 2021 
niedziela, 1 sierpnia 2021 
12:00/Sala Prób nr 2 w Centrum Kultury w Lublinie 
 
Warsztaty rozwijające wyobraźnię wokalną, dające wsparcie techniczne w poszerzaniu 
możliwości wykonawczych, uczące zarazem technik relaksujących głos i aparat wokalny. 
Artyści Maja Kleszcz i Wojciech Krzak proponują spotkanie z oryginalnymi technikami 
wokalnymi poszerzone o pracę z ciałem jako instrumentem wykonawczym. Ćwiczenia łączą 
metody rozwoju wokalnego i ruchowego (m.in metoda Veronic Sherborne). Ta synteza 
pozwala uzyskać efekty o subtelnie terapeutycznym, uwalniającym charakterze. Warsztaty 
mogą być pomocne w walce z napięciem, stresem, tremą, poczuciem wypalenia, dlatego nie 
są skierowane tylko do profesjonalistów. W trakcie warsztatów uczestnicy wraz z Mają 
Kleszcz będą pracować nie tylko nad głosem, ale także kontekstem wykonania, ekspresją, 
interpretacją. 
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Fundacja Lubelski Salon Artystyczny  
Fundacja Lubelski Salon Artystyczny jest organizatorem wokalnych warsztatów edukacyjnych 
oraz festiwalu Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych Dźwięki Słów. Edycja 2021 to już 7. 
odsłona Dźwięków Słów, inspirowana społeczną, gospodarczą i kulturową ideą „Trójmorza”. 
Fundacja LSA skupia się na sztuce współczesnej, gdzie werbalna wypowiedź artystyczna 
stanowi podstawę kontaktu z widzem.  
 
www.dzwiekislow.pl  
 

http://www.dzwiekislow.pl/

