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Najważniejszym celem warsztatów jest wprowadzenie 
dzieci i młodzieży w świat, w którym nauczą się w jaki 
sposób profesjonalnie posługiwać się głosem i 
wykorzystywać go we właściwy sposób, nie tylko podczas 
śpiewania.

Artyści, którzy poprowadzą warsztaty, na co dzień przez 
wiele długich godzin pracują głosem, a ich wiedza 
związana z tymże zagadnieniem w bardzo trafny i 
skuteczny sposób zostanie przekazana uczestnikom 
warsztatów. 

Nasi artyści pracują z dziećmi i młodzieżą od wielu lat. 
Sposób przekazywania wiedzy, którą dzielą się z 
uczestnikami warsztatów podparty jest wieloletnią pracą 
pedagogiczną na gruncie zawodowym jak i amatorskim. 

Umożliwi on dzieciom i młodzieży poznanie tajników 
zawodowej pracy aktorów i wokalistów, aby w przyszłości 
ich ciężka praca przyniosła wymierny skutek w postaci 
sukcesu.



Oferta warsztatów kierowana jest 
do młodzieży i dzieci w wieku od 10 roku życia

Zakres zajęć dla uczestników warsztatów 
będzie obejmował:

● indywidualną i szczegółową pracę nad 

emisją głosu

● pracę z pianistą oraz zespołem muzycznym

● ustawienie aparatu głosowego

● ćwiczenia z improwizacji

● indywidualną pracę nad dykcją

● interpretacje utworów

● english pronunciation 

● prace z ciałem – instrumentem wokalisty

● ruch sceniczny

● poznawanie różnych gatunków muzycznych w ramach poszukiwania własnej stylistyki.



Uwieńczeniem warsztatowej pracy uczestników będzie Koncert Finałowy, który 
odbędzie się 7 lipca 2017  Hali Sportowej w Łękach Szlacheckich, na którym 
wystąpią uczestnicy warsztatów.

Występ z zespołem składającym się z zawodowych muzyków jest szczególnie 
ważnym doświadczeniem dla wszystkich początkujących wokalistów.



Irina Krasavina
Praca z pianistą, coaching wokalny
Pianistka, coach wokalny
Absolwentka Rosyjskiej Akademii Muzyki im. Gniesinych w Moskwie w klasie 
S. Semkova, gdzie ukończyła też studia doktoranckie. Odbyła 2-letni staż 
artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Od 2013 pianistka programu akademia operowa przy Teatrze Wielkim Opery 
Narodowej w Warszawie.  

Laureatka wielu konkursów muzycznych, zarówno solowych jak i 
kameralnych.  Za osiągnięcia artystyczne nagrodzona nagrodą Rosyjskiego 
Ministra Kultury. 

Inicjatorka i kierownik artystyczny Tam, gdzie słowo jest bezsilne... Polsko-
rosyjskie współbrzmienia. Pełniła też funkcję kierownika międzynarodowego 
związku muzyków w Moskwie.

Jako pianistka uczestniczyła w warsztatach dla wokalistów z takimi osobami 
jak: Rudolfem Piernay, Izabellą Kłosińską, Andrzej Dobber, Eytan Pessenen, 
Matthias Rexroth, Paola Larini, Florence Daguerre De Hureux, Neil Schicoff, 
Brenda Hurley oraz Gurgen Ovsepian. 

Szczególnym jej zainteresowaniem jest praca z wokalistami. 



Robert Osam
Praca z pianistą
Muzyk, aranżer, kompozytor, multi-instumentalista, początkowo pobierał 
nauki gry na skrzypcach (9 lat), równolegle na fortepianie, w międzyczasie 
opanował grę na gitarze, gitarze basowej, kontrabasie, instrumentach 
perkusyjnych.

Absolwent wydziału jazzowego w PSM im Fr. Chopina w Warszawie w klasie 
fortepianu u Andrzeja Jagodzińskiego i Janusza Skowrona.
W latach 2000-2001 odtwórca jednej z głównych ról w musicalu Sinatra 
wystawianym w teatrze „Syrena” w Warszawie, gdzie specjalnie do tej roli 
opanował trudną sztukę stepu.

Od 2004 roku znany z programu Jaka to melodia?, gdzie oprócz grania na 
fortepianie prezentuje się również jako wokalista.

Od 2006 roku instruktor warsztatów wokalnych w ramach programu 
profilaktycznego PaT.



Łukasz Skrobek
Emisja głosu, dykcja
Śpiewak, Logopeda.
Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na 
wydziale wokalno – aktorskim oraz logopedii na Wydziale Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Dyplom w klasie śpiewu uzyskał w Państwowej Szkole Muzycznej II st.  im. 
Józefa Elsnera w Warszawie. Dyplom na wydziale instrumentalnym w PSM I st. 
im.  I.J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Już na pierwszym roku studiów wystąpił na scenie Warszawskiej Opery 
Kameralnej w spektaklu Napój miłosny - G. Donizettiego w reżyserii B. Redo- 
Dobber. W następnych latach przygotowywał kolejne kreacje: m.in. Hrabiego 
w Weseleu Figara w reżyserii czeskiej reżyser I. Stokalskiej, tytułową postać 
Don Giovanniego w Schlosstheater w Rheinsbergu w Niemczech. W 2017 roku 
zadebiutował w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie rolą 
tytułową Eugeniusza Oniegina.

Koncertował w wielu miejscach: m.in.: w Sali Kongresowej PKiM, Zamku 
Królewskim w Warszawie, Polskim Radiu, Łazienkach Królewskich, Festiwalu 
Belcanto Moskwie i wielu innych.



Łukasz Skrobek
Emisja głosu, dykcja
Umiejętności wokalne doskonalił na międzynarodowych warsztatach 
prowadzonych przez:  
Ch. Whittlesey (Kunstuniversität Graz); R. Piernaya (The Guildhall School of  
Music and   Drama), G. Ovsepiana (Słowacja), E. Dundekovą (Conservatorio di 
musica G.Rossini in Pessaro), A. Simoni (Gruzja), Ettore Papadia (Italy), 
V. De Vivo (Accademia d'Arte Lirica d'Osimo), E. Pessena.

Laureat licznych konkursów wokalnych. Za dotychczasowe osiągnięcia został 
nagrodzony stypendium artystycznym Marszałka Województwa Łódzkiego. 

Umiejętnościami dzieli się z osobami, które chcą rozwijać swoje wokalne 
umiejętności w różnych nurtach wokalnych: od klasyki do rozrywki.



W roku akademickim 2016/2017 rozpoczął pracę jako asystent prof.
W. Zalewskiego w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale 
Wokalno- Aktorskim w specjalności- musical, której jest koordynatorem ds. 
logistycznych i programowych dla specjalności- musical.

Jest absolwentem Policealnego Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w 
Warszawie w klasie pani prof. Izy Zając na wydziale wokalistyki jazzowej oraz 
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.Oskara Kolberga w Radomiu; 
wydział instrumentalny - specjalizacja skrzypce.

Od 2000 roku jest aktorem Teatru Muzycznego Roma w Warszawie gdzie 
wystąpił w 12 premierach teatru (Miss Sajgon, Piotruś Pan, Grease, Koty - 
(Dyzio), Taniec Wampirów, Akademia Pana Kleksa, Upiór w Operze, Les 
Miserables, Ale Musicale, Aladyn JR, Deszczowa piosenka, Mamma Mia). 
Zagrał łącznie ponad 2800 spektakli. Współpracuje z teatrem do dnie 
dzisiejszego.

Jest finalistą castingów do oryginalnych produkcji musicalowych: Tanz Der 
Vampire w Berline oraz Mamma Mia w Essen.

Marcin Wortmann
Emisja głosu, ruch sceniczny



Znaczącym projektem dydaktycznym, w którym brał udział był film w reż. 
Mitji Okorna Planeta Singli do którego został zaangażowany jako konsultant 
wokalny i główny prowadzący chór dziecięcy w finałowej scenie filmu. 

Kolejnym jego pedagogicznym oraz osobistym sukcesem był udział w 
programie Hit Hit Hurra!, jako trener wokalny emitowanym od września do 
grudnia 2016 roku na antenie TVP. Jego 14-letnia uczennica Alicja 
Szemplińska, z którą prowadzi zajęcia z emisji głosu i interpretacji od dwóch 
lat okazała się najlepsza i wygrała cały program.

W grudniu 2014 rozpoczął współpracę z panią Grażyną Brodzińską i 
wspólnie z orkiestrą CREO pod dyrekcją Mateusza Walacha stworzyliśmy 
koncert musicalowy The Best of Broadway, który swoją premierę miał 7 
grudnia 2014 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

W roku 2006 wraz z Pawłem Podgórskim i Emilią Czerko założył w 
Warszawie pierwszą prywatną szkołę musicalową dla dzieci i młodzieży - 
Warsztatową Akademię Musicalową, w której od 11 lat jest kierownikiem 
muzycznym. Jego uczniowie to studenci oraz absolwenci wydziałów 
aktorskich, wokalno-aktorskich i musicalowych w Polsce i za granicą.

Od pięciu lat współpracuje z Maureen Scott, coachem wokalnym „The 
Voice of UK” i profesorem Royal Academy w Londynie.

Marcin Wortmann
Emisja głosu, ruch sceniczny
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