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Dalyviai gaus seminaro
pažymėjimus

S E M I N A R A S

DŽIAZO VOKALO 

 TECHNIKOS

PAGRINDAI

 

      Džiazo vokalistė, pedagogė, Šiuolaikinio
vokalo mokyklos Minske įkūrėja ir meno vadovė,
tarptautinių seminarų lektorė Veronika
Yanovskaya dalinsis džiazo vokalo ugdymo
paslaptimis: atskleis džiazinio dainavimo
ypatumus, pasidalins šiuolaikiniais ugdymo
metodais, interpretacijos naujovėmis. 

Seminaro temos:

Kvėpavimo technikos svarba;
 

Garso ir prigimtinio
(asmeninio)balso formavimas;

Seth Riggs sistema ir jos
pritaikymas džiazo vokale;

 Intonavimo ypatumai ir garso
formavimas atliekant džiazo
muziką;

Ornamentika;

  Džiazo improvizacijos specifika;

 Praktinis darbas su mokiniais.

Kita informacija :
https://fb.me/e/3l1DIxPbL

                 
 

Apie lektorę:
     Veronika Yanovskaya 2009 metais baigė Baltarusijos muzikos akademiją. Dar
būdama konservatorijos studentė pradėjo dirbti mokytoja.  2011-2017 metais
dėstė pop ir džiazo vokalą bei dirigavimą M. Glinkos Minsko kolegijoje. Įgyta
patirtis paskatino sukurti savo balso lavinimo metodą ir  2015 metais atidaryti
savo vokalo mokyklą.
Veronika nuosekliai dirba siekiant tobulumo savo darbe ir ieškant naujų
metodų.  Ji dalyvauja pasaulinio lygio pedagogų ir menininkų, tokių kaip Gregas
Enriques (JAV), Kevinas Mahogany (JAV), Cleveland Watkiss (JK) meistriškumo
kursuose, lektorių iš Italijos, Vokietijos, Švedijos, Rusijos ir Lietuvos
seminaruose.
Veronikos mokiniai yra įvairių tarptautinių ir nacionalinių konkursų, tokių kaip
„New Wave Junior“, „Eurovision“, „X -factor“ laureatai. Dažnas jų renkasi
muzikos studijas ir išsilavinimo siekia Baltarusijos, Rusijos Federacijos, Austrijos,
Vokietijos ir JAV aukštosiose mokyklose.
Veronika Yanovskaya yra projekto „Vaikai dainuoja džiazą“ įkūrėja. Projektas
startavo 2019 m. Birželio 1 d. Baltarusijos valstybinės filharmonijos koncertų
salėje. Jaunieji džiazo dainininkai muzikavo kartu su garsiu džiazo kolektyvu
„Apple Tea“.
 2019 m. Lapkričio mėn. Veronikos mokyklos mokiniai dalyvavo Europos „X
džiazo festivalyje“ Minske. Kaip festivalio dalyviai turėjo garbės dainuoti su
lenkų būgnininku virtuozu Body Yanke.
 2020 m. Veronica Yanovskaya ir jos mokykla pradėjo glaudų bendradarbiavimą
su pagrindine koncertų agentūra „Equilibrium Arts“. 2020 m. vasario mėn.
agentūra surengė „Minsk Winter Jazz“ festivalį, kuriame Veronikos mokiniai
dainavo kartu su Jungtinėje Karalystėje „Metų džiazo vokalistu“ nominuotu
Cleveland Watkins.
Veronika Yanovskaya yra nuolat kviečiama vesti vokalo meistriškumo kursų
įvairiuose tarptautiniuose konkursuose Baltarusijoje, Lietuvoje ir Suomijoje. Ji
yra nuolatinė „Baltic voice“ (Lietuva), „Musical Talent League“ (Lietuva),  „Vive la
France“ (Prancūzija), „Premier“ ( Ukraina), „Magnolia“ (Lenkija), „Bravo, Turku“
(Suomija), „Auksinis balsas“ (Armėnija) vertinimo komisijos narė.
Taipogi Veronika Yanovskaya yra džiazo kvarteto «Port Monait» vokalistė. Kaip
solistė dalyvavo Aleksandro Humalos vadovaujamuose projektuose, tokiuose
kaip „Sonorus“ ir k.t.
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