ZAJĘCIA TEATRALNE
PIOSENKA AKTORSKA
instruktor: Jacek Gawroński

Absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu wydziału wokalno – aktorskiego.
Nauczyciel dyplomowany, nauczyciel akademicki, śpiewak, aktor.
Od 1998 roku prowadzi zajęcia teatralne i muzyczne dla dzieci i młodzieży.
Przez dziesięć lat prowadził Teatr Muzyczny ‘Wyspa” (trzykrotny laureat Grand Prix
Dolnośląskich Spotkań Teatrów Młodzieżowych „Chochoł” z Teatrzykiem
Śpiewającym „ Gawronki” Grand Prix w Festiwalu Małych Form Teatralnych
„Obciach”.
Twórca scenariuszy, reżyser, kompozytor piosenek dla dzieci i młodzieży.
Nauczyciel akademicki przedmiotu- dykcja, wymowa i impostacja.
Solista śpiewak Opery Wrocławskiej, Opery Polskiej, współpracował z Teatrem
Wielkim w Warszawie.
Posiada bogaty dorobek artystyczny. Występował na wielu ważnych europejskich
scenach i salach koncertowych m.in. Madrycie, Barcelonie, Lizbonie, Porto, Berlinie,
Paryżu, Wiedniu , Zurichu, Hamburgu, Mediolanie, Strasburgu a także na Martynice.
Juror Międzynarodowych Konkursów Wokalnych im. Andrzeja Hiolskiego.
Juror przeglądów teatralnych i recytatorskich.
Od 2002 do 2007 roku zastępca dyrektora, a od 2007 do 2008 roku dyrektor
Zespołu „ Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży" we Wrocławiu
W latach 2008- 2015 dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego.
Hobby: sport

TEATR MŁODZIEŻOWY „NOVI”

Zajęcia teatralne dla młodzieży licealnej, studentów i młodzieży pozaszkolnej.
Doświadczenie sceniczne nie jest wymagane. Ważny zapał, determinacja i chęć
tworzenia sztuki.
W programie zajęć podstawy gry aktorskiej, ruchu scenicznego, pantomimy, praca
nad tekstem, postacią sceniczną. W części muzycznej praca nad głosem, rytmem.,
kształcenie słuchu, nauka piosenek. Ponadto, ćwiczenia głosu w zakresie emisji,
impostacji, wymowy, dykcji.
W planach artystycznych jest przygotowanie przedstawienia teatralnego, publiczne
pokazy, udział w przeglądach, festiwalach, pomoc w przygotowaniu utworów na
przeglądy, festiwale, egzaminy.
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TEATRZYK ŚPIEWAJĄCY „GAWRONKI”
Zajęcia teatralno – muzyczne przeznaczone dla dzieci ze szkół podstawowych (klasa
1-6).
W programie zajęć - ćwiczenia rytmiczne, melodyczne, kształcenie głosu, poznanie
podstaw gry aktorskiej, pantomimy, ruchu scenicznego, recytacji, tańca i śpiewu.
Ponadto przygotowywanie do konkursów recytatorskich i wokalnych.
W planach artystycznych przygotowanie muzycznego przedstawienia teatralnego.
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PIOSENKA AKTORSKA
Zajęcia przeznaczone dla młodzieży licealnej, studentów i młodzieży pozaszkolnej.
W programie zajęć praca nad tekstem literackim, nauka piosenek poprzedzona
doskonaleniem emisji głosu, podstaw prawidłowej impostacji, ćwiczenia rytmiczne,
melodyczno – rytmiczne i melodyczne, wokalne solo i w zespołach.
W planach artystycznych przygotowanie koncertu piosenki aktorskiej i pomoc
w przygotowaniu utworów na egzaminy, konkursy i przeglądy.
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