


TERMINY

Turnus I     -    24.06 - 03.07  Taneczno - Projektowy

Turnus II    -    03.07 - 12.07  Musicalowo - Filmowy                                                                                                                                          
                                                            „Moda na WAM” 

Turnus III   -    12.07 - 21.07  Musicalowo - Teatralny 

Turnus IV   -   21 .07  - 30.07  Musicalowo - Filmowy 

Turnus V    -   30.07 - 08.08  Taneczno - Treningowy



Każdego roku Warsztatowa Akademia Musicalowa organizuje 
letnie obozy musicalowe dla dzieci i młodzieży.

Za nami ponad 120 zrealizowanych turnusów. Obozy WAM to 6h 
zajęć dziennie (aktorstwo, taniec, śpiew) dla dzieci od 8 roku życia, 
codzienne animacje oraz projekty filmowe, taneczne lub teatralne. 
Dla rodziców codzienne fotorelacje z naszego pobytu na wyjeździe 
– obozowy profil Facebook WAM („obóz musicalowy z WAM”). 

KOSZT: 3200,00 PLN 
Zaliczka wysokości 500,00 pln, wniesiona w ciągu 24h od daty zapisu 
na wskazane przez WAM konto, warunkuje utrzymanie Uczestnika 
na liście. Skan uzupełnionej Karty Uczestnika należy załączyć 
do zgłoszenia na obóz. Oryginał karty musi zostać przekazany 
Organizatorowi w ciągu 7 dni od zapisu. 
Wpłatę wysokości 2700,00 PLN należy wnieść na konto WAM do 
dnia 31 maja 2023 r. Od 1 czerwca, w celu wpisania Uczestnika na 
listę, wymagana będzie wpłata pełnej kwoty za obóz.  
Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w wybranym obozie 
decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy kolejny obóz tego samego Uczestnika to koszt 3000,00 PLN.
 
KONTO BANKOWE: 
PODGÓRSKI GROUP
MBANK 44 1140 2017 0000 4502 1287 4230

ZAPISY: https://akademiamusicalowa.pl/zapisy/formularz-obozy/

https://akademiamusicalowa.pl/zapisy/formularz-obozy/ 


Obozy letnie organizujemy w nadbużańskiej miejscowości 
oddalonej zaledwie o 90 km od Warszawy. Bezpieczeństwo 
stanowi dla nas najwyższą wartość, dlatego na potrzeby obozów 
wynajmujemy ośrodek na wyłączność WAM.

Ośrodek posiada część hotelową w której kwaterujemy młodsze 
grupy wraz z ich opiekunami oraz domki i tzw. pawilony z pokojami, 
w których kwaterujemy grupy starsze oraz wychowawców grup. 
Na terenie ośrodka znajduje się basen oraz sale treningowe 
przygotowane na potrzeby naszych zajęć.

Zapewniamy transport autokarowy.

ADRES OŚRODKA: 

Nadrzecze Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy
ul. Brzostowa 5 
07-306 Brok



Poza znakomitą kadrą opiekuńczo-wychowawczą, fotografem 
i ratownikiem WOPR, zapewniamy zjeżdżalnię wodną, rowery, gry 
stołowe, poczęstunki, zabawy na świeżym powietrzu, nagrody w  
licznych tematycznych konkursach, autorskie animacje, ognisko, 
kino, kostiumy i rekwizyty do projektów, galę finałową z udziałem 
Rodziców i wiele innych adekwatnych dla danego turnusu atrakcji. 
Zapraszamy zarówno Uczniów WAM jak i wszystkich, którzy pragną 
rozpocząć swoją przygodę z WAM.

KONTAKT: 

Ola: 797 608 103
Oliwia: 797 608 112





TURNUS I
24.06 - 03.07 TANECZNO - PROJEKTOWY

Choreografowie podczas turnusu realizować będą autorskie 
choreografie do muzyki komercyjnej. Każda grupa wiekowa 
będzie przygotowywać odrębny projekt video. Przygotowany 
przez operatorów i montażystów materiał będzie upubliczniony 
na naszym kanale YouTube.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

• taniec współczesny / klasyka
• musical dance
• hip hop / street dance
• techniki tańca / jazz
• zespół wokalny
• elementarne zadania aktorskie
• praca z kamerą  /  realizacja videoklipu
• akrobatyka



TURNUS II
03.07 - 12.07 MUSICALOWO - FILMOWY „Moda na WAM” 

Każdy Uczestnik tego turnusu będzie miał możliwość zagrania 
w kultowym już serialu WAMu. Podczas pracy nad filmem, 
młodzi artyści zmierzą się z nowym scenariuszem i zadaniami 
aktorskimi postawionymi przez reżyserów: Pawła Podgórskiego 
i Katarzynę Afek.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

• jazz / musical dance
• hip hop
• taniec klasyczny / współczesny
• akrobatyka
• zajęcia wokalne / zespół wokalny
• elementarne zadania aktorskie
• praca z kamerą / z reżyserem



TURNUS III
12.07 - 21.07 MUSICALOWO - TEATRALNY

Podczas turnusu trzeciego, Uczestnicy zajęć będą realizować 
projekty teatralne. Odbędzie się specjalny pokaz teatralny 
przygotowywany przez zaproszonych reżyserów. Pokaz  ten 
będzie obejmował szeroki zakres sztuki teatralnej, od musicalu 
do teatru formy.
Dzieci i młodzież będą dodatkowo pracować nad materiałem 
do spektakli repertuarowych Teatru WAM. 

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

• jazz / taniec nowoczesny
• musical dance
• taniec klasyczny / współczesny
• akrobatyka
• zajęcia wokalne / zespół wokalny
• elementarne zadania aktorskie
• zajęcia teatralne / praca z reżyserem



TURNUS IV
21.07  - 30.07 MUSICALOWO - FILMOWY

Podczas turnusu młodzi artyści wezmą udział w projekcie rodem z 
Hollywood. Zmierzą się z tematyką tworzenia filmów fabularnych. 
Każdy Uczestnik projektu będzie mógł rozwinąć talent w zakresie: 
scenopisarstwa, reżyserii, scenografii, kostiumów, produkcji, 
kierownictwa planu, udźwiękowienia. Turnus zakończy się wielką 
Galą Oscarową. Nie zabraknie również czerwonego dywanu.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

• taniec współczesny / klasyka
• jazz / musical dance
• hip hop 
• zespół wokalny
• elementarne zadania aktorskie
• praca z kamerą  /  z reżyserem
• akrobatyka
• latino



TURNUS V
30.07 - 08.08 TANECZNO - TRENINGOWY 

Uczestników tego obozu czeka niemałe wyzwanie. Zwiększona 
liczba zajęć treningowych mająca na celu podniesienie 
poziomu technik tanecznych to główne założenie turnusu V. 
Każdy z Uczestników będzie rozwijać swoje umiejętności pod 
czujnym okiem i opieką choreografów oraz trenerów tańca.

ZAJĘCIA PROGRAMOWE

• jazz / techniki tańca
• musical dance
• Hip hop
• taniec klasyczny / współczesny
• akrobatyka
• zajęcia wokalne / zespół wokalny
• elementarne zadania aktorskie




