NATALIA NIEMEN to multiartystka. Śpiewa,
gra na altówce, pisze teksty piosenek oraz wiersze.
Maluje i rysuje obrazy, robi kolaże i rzeźbi.
Aktualnie pracuje nad solową, autorską płytą. Do
tego prowadzi dom, jest żoną i mamą trójki dzieci.
Jak to się mawia – człowiek renesansu.
Jako wokalistka dysponuje swoją własną,
unikatową techniką wokalną, będącą syntezą
różnych stylistyk i własnych poszukiwań. Swoim
doświadczeniem podzieli się 29 i 30 XI prowadząc
warsztaty wokalne w Akademii Pomorskiej w
Słupsku.
Warsztaty skierowane są do śpiewających maturzystów i studentów.
Warsztaty będą odbywać się dwutorowo:
• Zajęcia zbiorowe w dniu 29 XI (poniedziałek) – najpierw zajęcia
wspólne dla wszystkich od godz. 13.00, potem drugie zajęcia w
trzech mniejszych grupach dających możliwość pracy bardziej
kameralnej. Ta część skierowana jest do wszystkich chętnych,
wystarczy wysłać zgłoszenie (podając imię, nazwisko i numer
telefonu) na adres mailowy Katedry Sztuki Muzycznej:
ksm@apsl.edu.pl
• Zajęcia indywidualne w dniu 30 XI (wtorek) od godz. 10.00 – dla
dziesięciorga wybranych uczestników – trzeba przysłać zgłoszenie
zawierające nie tylko dane kontaktowe (imię, nazwisko i numer
telefonu), ale też nagranie demo dowolnej piosenki (plik lub link)
na adres mailowy Katedry Sztuki Muzycznej: ksm@apsl.edu.pl
Osoby zakwalifikowane będą proszone o przygotowanie jednej
piosenki, nad którą popracuje z nimi pani Natalia Niemen.
Zapewniamy profesjonalnego akompaniatora, należy przysłać zapis
akordowy utworu.
Wszyscy
uczestnicy
zajęć indywidualnych
będą
mieli
zagwarantowane miejsce na wcześniejsze rozśpiewanie.
UWAGA: zajęcia indywidualne są w formie lekcji otwartej, to
znaczy, że inni uczestnicy będą mogli je obserwować, a sam
uczestnik będzie mógł zostać za zajęciach innych osób.
Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w warsztatach.
Proszę zwrócić uwagę, że zajęcia odbywają się w dwóch różnych lokalizacjach:
(poniedziałek -Gmach Główny AP, wtorek – Katedra Sztuki Muzycznej AP).

PROGRAM WARSZTATÓW
29 XI 2021 – PONIEDZIAŁEK
Aula 414 Gmachu Głównego Akademii Pomorskiej w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 64

12.30-13.00
13.00-14.30
15.00-16.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-21.00

Rejestracja uczestników
Zajęcia wspólne
Zajęcia - Grupa I
Zajęcia - Grupa II
Zajęcia - Grupa III
Zajęcia z chórem Iuventus Cantans

30 XI 2021 – WTOREK
Katedra Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku
ul. Partyzantów 27
Zajęcia indywidualne przy publiczności
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00

Uczestnik I
Uczestnik II
Uczestnik III
Uczestnik IV
----------------Uczestnik V

13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

Uczestnik VI
Uczestnik VII
----------------Uczestnik VIII
Uczestnik IX
Uczestnik X

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne, obowiązują zgłoszenia
mailowe na adres Katedry Sztuki Muzycznej ksm@apsl.edu.pl

