POPULIARIOSIOS MUZIKOS SUVOKIMĄ TOBULINKITE
SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITETE
http://fox.dreamfoundation.eu/courses/course/10466
Anglijos Southampton Solent universitetas pristato programą, maloniai nustebinsiančią
daugelį muzikalių šiuolaikiškų žmonių. Įgykite populiariosios muzikos pasirodymų bakalauro
laipsnį, patirdami studijų procesą, kuriame bus derinami praktiniai muzikavimo įgūdžiai ir
teorinės žinios, soliniai ir grupių pasirodymai, ir padėkite pagrindą tolimesnei atlikėjo, mokytojo
ar vadybinį darbą meno srityje atliekančio žmogaus karjerai.
Puiki aplinka tobulėti
Aukšto lygio mokymo priemonės: įrašų studijos, miksavimo įrenginiai, modernios
muzikos apdorojimo programos, perklausų patalpos.
Studentai skatinami įgyti praktinės patirties rengiant koncertus, užsiimant laisvai
samdomų muzikantų veikla, grojant naktiniuose klubuose arba didžiuosiuose festivaliuose,
tokiuose kaip „Glastonbury“ ar „Blissfields“.
Studentams kasmet suteikiama proga varžytis dėl teisės pelnyti galimybę įrašyti savo
muziką „Abbey Road Studios“ įrašų studijoje, dirbusioje su „The Scorpions“, „The Beatles“,
Robbie Williamsu, Lady Gaga ir kitais muzikos milžinais.
Studijų organizavimas
Studijų procesą sudarys praktinės konferencijos muzikos studijose, seminarai, paskaitos,
grupiniai ir individualūs projektai.
Programa ypatingą dėmesį skiria vokaliniam atlikimui, taip pat pagrindiniams roko ir
popmuzikos instrumentams kaip gitara, bosinė gitara, būgnai, sintezatoriai.

Muzikos instrumetų kursai yra pritaikyti tiek anksčiau profesionaliai mokytiems, tiek
individualiai besipraktikavusiems muzikantams.
Vertinami būsite už pasirodymus prieš publiką, darbą studijose, instrumentų valdymą,
projektus, pranešimus, prezentacijas, grafines analizes.
Bus vertinami tiek soliniai, tiek grupių pasirodymai. Dažnai jie bus atliekami prieš
publiką.
Studijų programa
Pirmasis kursas:
muzikos praktika;
instrumentų studijos;
muzikos teorija;
klausymo įgūdžiai;
populiarioji muzika kontekste.
Antrasis kursas:
muzikos praktika;
instrumentų studijos;
aranžavimas (pradinės muzikos keitimas);
kompozicija;
pasirenkamas dalykas.
Trečiasis kursas:
muzikos praktika;
industrijos studijos;
instrumentų studijos;
didysis projektas / disertacija;
pasirenkamas dalykas.
Nuobodžiavusių nėra
100 % studentų teigė likę patenkinti universiteto populiariosios muzikos pasirodymų
studijų programa;
96 % patenkinti dalykų dėstymo aiškumu;
100 % teigė, kad dėstytojai puikiai padirbėjo sudomindami studentus paskaitomis;
92 % studentų liko patenkinti universiteto teikta parama;

85 % absolventų susirado darbą arba pratęsė studijas per pusmetį nuo universiteto
baigimo;
37 % absolventų per pusmetį įsidarbino išsilavinimo reikalaujančioje pozicijoje.

FOX rekomenduoja šią studijų programą – 100 % patenkintų studentų!

SIEK SVAJONĖS!
info@fox.lt

