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    Polkowice, dnia 23.11.2015 r. 
 

  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach  
 

ZAPRASZA NA KURS DOSKONALĄCY 
 

EMISJA GŁOSU I HARMONIA ODDECHOWA 
(wymiarze 8 godzin) 

 

 

Termin realizacji:    
02.12.2015 r. godzina 15:30 – 19:30 
03.12.2015 r. godzina 15:30 – 19:30 
  
Miejsce realizacji:  
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach; ul. Targowej 1, sala konferencyjna parter 

 

Prowadzący: 
KAROLINA BARYCKA-KOZYRA -  trenerka emisji głosu w mowie i śpiewie. Posiada dyplom Magistra Sztuki 
Wydziału Wokalno – Aktorskiego (klasa śpiewu solowego - Sopran) Akademii Muzycznej  
 im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Solistka, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów  
i aranżacji w zespole „Mocni w Duchu” w Łodzi – od 23 lat aktywnie koncertuje w Polsce oraz za granicą min. 
Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Grecji, Szwecji, Szwajcarii, Ukrainie. Od 17 lat 
współprowadzi Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne w Łodzi. Prowadzi indywidualne i grupowe warsztaty  
z pracy nad głosem, z wystąpień publicznych – dla profesjonalistów (śpiewaków, aktorów, prezenterów, nauczycieli 
i amatorów) Zagrała m.in. w Weselu Figara W.A.M Mozarta rolę Zuzanny, współpracowała z Polską Sceną 
Muzyczną oraz Orkiestrą Teatru Wielkiego w Łodzi. Swój warsztat wokalny szkoliła indywidualnie pod okiem Teresy 
Żylis – Gara światowej sławy sopranistki. Nagrała 14 płyt w tym 9 studyjnych. 
    

Program: 
I. Higiena pracy z głosem 

1. Sposoby rozpoznawania i diagnozowania kryzysu aparatu głosowego 
 - zaciśnięta krtań i poczucie suchości gardła 
 - obręcz na gardle 

-  zmęczenie głosu, utrata mocy, chrypka i afonia 
2. Stres jako przyczyna dysfunkcji ciała wokół aparatu głosowego i w nim 

  - zaburzenia oddechowe 
  - niewłaściwe nawyki w pracy głosem 

3. Działania prewencyjne w celu zapobiegania kryzysom głosu 
 - praca z nadwyrężoną i zaciśniętą krtanią 
 - ćwiczenia relaksacyjne aparatu głosowego 

II. Trening aparatu głosowego 

1. Relaks krtani 
2. Udrażnianie aparatu głosowego - praca z podniebieniem miękkim 
3. Techniki oddechowe, jak oddychamy 
4. Oparcie głosu w oddechu dolnym przeponowym 

 
 
Cena: 120 zł  
 
 

Zapisy:  
Zapisy przyjmowane są do dnia 27.11.2015 r., na podstawie formularza zgłoszenia udziału w formie doskonalenia 
(formularz do pobrania na www.polkowice.edu.pl) Liczba miejsc ograniczona – 15 osób 
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