
„Gdzie słyszysz śpiew tam 
wejdź, tam ludzie dobre 

serca mają, źli ludzie 
nigdy nie śpiewają”

 Muzyka łagodzi obyczaje, 
łączy ludzi, jest sposobem na 
przy jemne spędzanie czasu i 
możliwością spełniania swoich 
marzeń. Śpiew w naszej kulturze 
istnieje od zawsze, w muzyce 
ludowej , rockowej , j azzowej , 
popowe j go śc i w na szych 
domach i sercach. Do dziś szkoły, 
ośrodki kultury i różne placówki 
poma ga ją m łodym ludz iom 
odkrywać siebie dzięki muzyce. 
Liczne festiwale piosenki w Polsce i 
poza jej granicami tylko czekają na 
nowych wokalistów.
* Dziecko poprzez śpiew 
może spełniać swoje marzenia, 
rozwijać talent i pasje, a także 
kształtować swoją osobowość. Uczy 

się jak bez stresu i paraliżującej 
tremy prezentować umiejętności 
przed szeroką publicznością, 
poszerza swoje horyzonty 
oraz poznaje wielu młodych 
war to śc iowych ludz i . 
„Spotkania z piosenką” mają 
na ce lu u świadomien ie 
młodemu człowiekowi jego 
wyjątkowości. Poprzez zajęcia 
z dykc j i , emis j i g łosu i 
in terpretac j i p iosenk i 
uczestnicy warsztatów mogą 
efektywnie rozwijać  umiejętności. 
Dz ięki nam odkr y jesz swo ją 
indywidualność!!! Podczas zajęć z 
Danutą B łaże jczyk m łodzież 
poznaje tajniki sztuki wokalnej 
zarówno od strony technicznej jak i 
praktycznej. A wszystko to dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu 
artystki.

Danuta Błażejczyk swoją 
przygodę z piosenką, rozpoczęła 

jako bardzo młoda osoba. Brała 
udz ia ł w wie lu amatorsk ich 

festiwalach i przeglądach piosenki.  
W 1985 uzyska ła zawodowe 
uprawnien ia e s t radowe                   
i otrzymała propozycję współpracy                     
z W łodz imierzem Korczem              
i Wojc iechem M łynarsk im.           
Ich piosenką „Taki cud i miód” 
zadebiutowała w 1985 na profe-
sjonalnej scenie piosenki w Opolu, 
gdzie zdobyła nagrodę specjalną        
za indywidualność artystyczną. 
Nagrała pierwszy album "Danuta 
Błażejczyk: Taki cud i miód". 

„Muzyka jest scenografią uczuć”
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Takim jak my 
świat zawsze coś daCo cenniejsze jest niż złota pełen wór

I takim jak my otworzą się drzwiPóki kawał nieba nasz jest, mój i twój

Danuta Błażejczyk



„Śpiew jest mową boską albo nie ma śpiewu”Warsztaty 
obejmują
Zajęcia z dykcji

Jak mówić i śpiewać poprawnie,  jak 
radzić sobie z „trudnościami” języka 
polskiego w tekstach piosenek. Nauka 
przez zabawę , wiersze i łamańce 
językowe.  Ćwiczenia  artykulacyjne i 
dykcyjne, uczące jak „rozgrzewać”   i 
przygotować aparat mowy.

Emisja głosu

Nauka prawid ł owego oddychania, 
wyrównanie re j e s t rów, podparc i e 
oddechowe, swoboda artykulacji i 
prawidłowa dykcja, czyli  wszystko to,  co 
sprawia że  głos  brzmi tak jak powinien, 
wywo ł u j e pozy t ywne emoc j e u 
s ł uchaj ą cych. Ś piewamy lekko, 
dźwięcznie ze świadomością swoich 
walorów g ł osowych. Zaję cia mają 
pokazać w jaki sposób śpiewać i  mówić 
poprawnie, aby nie męczyć siebie i 
i nnych .  Min ima lny wys i ł e k a 
zachwycający efekt.

Interpretacja

Jeżeli chcesz aby cała publiczność 
wsłuchana była w Twój  śpiew, śpiewaj 
tak, aby rozumiano słowa piosenki, a 
tak ż e wierzono w emocje, które 
przekazujesz. Interpretacja to pewne gesty, 
postawa, zachowania, za pomocą których 
przekazujemy swoje uczucia.  Nic tak nie 
pomaga w tym względzie, jak rozumienie 
tekstu. Ktoś kto nie rozumie co śpiewa, 
jest  „nieszczery”- słuchając go, zawsze 
będziemy odnosić wrażenie, że jest to 
„niedoskonale.”

Dobór repertuaru

Piosenka powinna „pasowa ć ” do 
człowieka   jak rękawiczka do ręki.  Jak 
więc wybrać odpowiednią piosenkę? Na 
co zwrócić uwagę? Co zrobić, by nie była 
„za dorosła”? Na te i inne pytania, 
postaramy się odpowiedzieć na naszych 
warsztatach.

Podkłady muzyczne 

Każda osoba,  która  weźmie udział           
w warsztatach, otrzyma podkłady 
muzyczne,  jako materiały pomocnicze do 
dalszej pracy, oraz możliwość konsultacji 
mailowych po zakończeniu warsztatów.

Śpiewała w widowisku muzycznym 
„Z łe zachowanie”  w reż . 
Andrzeja Strzeleckiego i w kabare-
cie „Pod Egidą” Jana Pietrzaka. 
Gra ła i śpie wa ła w mus ica lu 
„Nunsense” i „Fame”, a także w se-
rialu „Lokatorzy”

Współpracowała z orkiestrami Big 
Warsaw Band, Alex Band i Górny 
Orchest ra oraz z muzykami 
j azzowymi , m. in . Andrze jem 
Ja godz iń sk im, Henr yk iem 
Miśkiewiczem, Pawłem Perlińskim, 
Januszem Zabieg l iń sk im                   
i Bogdanem Hołownia. Nagrała 
wiele płyt i wystąpiła w wielu 

programach te le wizy jnych                
i radiowych.

* W dalszym ciągu kon -
certuje i nagrywa. Jest w trakcie 
przygotowań do premiery swojej 
najnowszej płyty.

* Za łożyc ie lka i p rezes 
Fundac j i Apetyt na Kul turę 
(FAnK), mającej status Organizacji 
Pożytku Publicznego, a zajmującą 
s ię p romowaniem m łodych 
artystów oraz produkcj ambitnych  
i ciekawych artystycznie przed-
sięwzięć z dziedziny muzyki, teatru 
i malarstwa   i literatury.
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