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Planujemy następujący 

przebieg spotkania:  

 
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

i  powitalna kawa 

10:00 – 11:30 Zajęcia 

11:30 – 12:45 Przerwa kawowa 

12:45 – 13:15 Zajęcia 

13:15 – 14:00 Lunch 

14:00 – 15:30 Zajęcia 

 

 
 

Szanowni Państwo,  
 
W imieniu Partnerów ESO Audit mam zaszczyt zaprosić  Państwa na 

Warsztat: 

Pełna moc aparatu mowy 

(Ambulatorium głosu)  
 

Termin i miejsce: 
26 kwietnia 2019 r. od godziny 10:00 

Dwór Oliwski, CITY HOTEL & SPA 

80-328 Gdańsk, ul. Bytowska 4 
 

 

 

Warsztat poprowadzi  Magdalena Czarnota – muzyk, pedagog 

sceniczny i emisji głosu. 

 

Warsztat skierowany jest do tych, którzy pragną zgłębić, rozwijać, 

wzbogacić i otwierać swoje narzędzie komunikacji, czyli głos. 

Pomagają odkryć prawdziwą barwę oraz prawdziwą moc.  

 

Celem Warsztatu jest nauka naturalnego oddychania, swobodnego i 

bez napięć w ciele. Uczymy się nie tylko wydłużać oddech, ale 

pobawimy się oddychając różnymi częściami ciała. Konsekwencją 

tych ćwiczeń będzie głęboki i spokojny oddech będący oparciem dla 

naszego głosu.     
 

Warsztat jest przygotowaniem do planowanego w dniu 31 maja 2019 r. 

szkolenia z Robertem Kroolem „Sztuka Mówienia na Głos”. 

http://www.krool.org/mowy-2/ 

 

Koszt uczestnictwa w Warsztacie to 490 zł od osoby (+23% VAT). 

W przypadku zgłoszenia i opłacenia udziału do 15 kwietnia 2019 r. 

obowiązuje promocyjna cena 350 zł netto (+23% VAT). 

Płatność za Warsztaty należy uiścić na podstawie faktury PROFORMA. 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do  

18 kwietnia 2019 r. drogą poczty elektronicznej na adres:  

eso@esoaudit.pl 

 

Ilość miejsc ograniczona.  
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów do 5 dni 

przed ich rozpoczęciem. 

 

Licząc na spotkanie z Państwem,  

pozostaję z wyrazami szacunku 

 

 

 

Ewa Sowińska          

Partner     

ESO Audit          

http://www.krool.org/mowy-2/
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