Katedra Kameralistyki Fortepianowej we współpracy z Wydziałem Wokalno-Aktorskim ogłasza
nabór na VI edycję MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PIEŚN 2017/18
Studium przeznaczone jest dla śpiewaków i pianistów pragnących pogłębić wiedzę z zakresu
wykonawstwa europejskiej pieśni XIX i XX w. Zajęcia poświęcone są problematyce językowej,
problemom stylistyki i interpretacji, ze szczególnym uwzględnieniem – po stronie wokalnej –
właściwej wymowy, ekspresji ruchu, elementów aktorstwa, umiejętności współpracy z partnerem, a
po stronie pianistycznej – umiejętności dostosowania środków pianistycznych do właściwości
formy wokalnej, cech stylistycznych i ekspresyjnych danego cyklu czy utworu oraz umiejętności
partnerowania wokaliście.

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Dyplom ukończenia wyższych studiów pianistycznych lub wokalnych (licencjacki/magisterski)
Przesłuchanie kwalifikacyjne przed komisją kwalifikacyjną obejmujące przedstawienie i wykonanie
programu złożonego z 4 pieśni zróżnicowanych stylistycznie, minimum w 2 językach obcych.
Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 roku, będą odbywały się w weekendy co dwa tygodnie i
zakończa 21 maja 2018 koncertem uczestników w sali koncertowej UMFC.
Koszt 1600 zł od osoby.
Zgłoszenia zawierające proponowany program oraz dane kontaktowe z numerem telefonu prosimy
nadsyłac do 15 września 2017 r na adres coachingwokalny@gmail.com
Mile widziane duety śpiewak-pianista, nie zapewniamy partnerów do wykonania egzaminu
kwalifikacyjnego
SONGS STUDIES VIth EDITION
We are pleased to announce we are now enroling new students for the VIth edition of the Song
Studies.
As in previous years the course is addressed both to singers and pianists.
Classes will be included in two academic terms. Fee for VIth edition is 1600 pln.
We invite to apply graduates from bachelor`s and master`s degree.
Applications including: first name, second name, cv, name of the University finished by a
candidate,
e-mail address and phone number, proposed program for audition - 4 songs,
including only one in Polish language – should be sent via e-mail to coachingwokalny@gmail.com
till September 15th. The auditions will be arranged at the end of September at UMFC, Okólnik 2
street.
Duos singer-pianist are very welcome. Please note that candidates can perform with his/her own
partner.
Classes will start in October and will be conducted in two weeks intervals.
The course will end with an official farewell concert (May 21th UMFC Concert hall)
during wich the studies leaving cerificates will be handed out.

