
Co składa się na tonowy ABONAMENT? 

TONY to placówka zajmująca się nowoczesną edukacją 

muzyczną. Stawiamy na rozwój, oparty na budowaniu Twojej 

wiedzy i świadomości muzycznej (w oparciu o konkretny program zajęć, ćwiczeń i kursów) 

oraz ugruntowywaniu i systematyzowaniu jej w praktyce na naszych zajęciach i formach 

aktywności grupowej. Wierzymy, że podejście bazujące na łączeniu teorii z praktyką, 

podparte rzetelnymi ćwiczeniami pozwala na najbardziej efektywny, wszechstronny i 

komplementarny rozwój muzyczny. Rozwiązaniem najlepiej odpowiadającym takim 

założeniom, jest oferta, którą przedstawiamy Ci w formie abonamentu. Decydując się na 

współpracę z nami, otwierasz drzwi do naszej Platformy Kreatywnej, gdzie 

przygotowaliśmy dla Ciebie tony możliwości!  

Abonament obejmuje: 

1. Zajęcia Indywidualne, 

2. Ćwiczenia (indywidualne korzystanie z naszej przestrzeni i sprzętu), 

3. Zajęcia Grupowe (teoria, combo, pady, chór, rytmika), 

4. Jam Session, 

5. Recitale, 

6. Koncerty, 

7. Materiały Edukacyjne, 

8. Podmioty Partnerskie, 

9. Starter Pack. 

1. Zajęcia Indywidualne 

• formuła zajęć nastawiona jest na potrzeby i predyspozycje ucznia. W Tonach 

dopasowujemy się do Twoich oczekiwań, 

• duża elastyczność i komplementarność - to Ty wybierasz kiedy chcesz mieć lekcje, ile 

zajęć zrealizujesz w danym miesiącu oraz z jakich instrumentów; w oparciu o naszą 

ofertę, dostępność naszych nauczycieli i przestrzeni. Ogranicza Cię tylko własna 

wyobraźnia!, 

• program realizuje zagadnienia muzyczne, zgromadzone w kilku głównych grupach 

tematycznych. Dzięki temu Twój progres jest usystematyzowany, 

• w Tonach dbamy o nasz wspólny komfort czasowy, dlatego wszystkie zajęcia 

indywidualne trwają 55 min i zaczynają się o pełnych godzinach. W ten sposób 

zawsze możesz mieć co najmniej 5 min przerwy przed kolejnymi zajęciami, 

• nasz program zbudowany jest w oparciu o doświadczenie sceniczne i edukacyjne 

uznanych wrocławskich muzyków. Pozyskana wiedza w połączeniu z praktyką, którą 

też Ci umożliwiamy na naszych zajęciach, pozwoli Ci stać się samodzielnym i 

świadomym muzykiem, 

• realizujemy 3 poziomy zaawansowania. Możemy nauczyć Cię podstaw 

pozwalających na swobodne poruszanie się w obrębie rozumienia, wykonywania i 



tworzenia muzyki (poziom podstawowy), poszerzyć horyzont Twoich umiejętności 

(poziom zaawansowany) lub rozwinąć wybrane przez Ciebie zagadnienia (poziom 

profesjonalny), 

• oferujemy kursy muzyczne szyte na miarę; to Ty ustalasz zakres materiału i czas 

realizacji w oparciu o własne potrzeby i nasz program zajęć. Odpowiemy na Twoje 

potrzeby niezależnie od tego, czy chcesz grać i śpiewać piosenki przy ognisku, czy 

planujesz zdać egzaminy na wyższą uczelnię muzyczną, 

• w Tonach wydajemy certyfikaty zrealizowanych przez Ciebie kursów muzycznych. 

Nasza placówka jest oficjalnie podmiotem szkoleniowym, 

• zależy nam, aby Twój rozwój muzyczny odbywał się pod opieką kompetentnych 

nauczycieli. Dlatego nasza kadra składa się z aktywnych muzyków sceny polskiej, 

którzy praktykę estradową popierają bogatym doświadczenim edukacyjnym, 

•zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest stały i świadomy rozwój. Dlatego w naszym 

nowym wewnętrznym systemie rejestracji prowadzimy dziennik obytych zajęć 

obejmujący informacje o realizowanych przez Ciebie zagadnieniach i programie 

nauczania. Możesz z łatwością śledzić swój postęp muzyczny i systematyzować 

zdobytą wiedzę. 

2. Ćwiczenia 

• w Tonach wiemy, jak esencjonalne jest indywidualne ćwiczenie, które pozwala na 

ugruntowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności. Dlatego w godzinach otwarcia naszej 

przestrzeni możesz swobodnie korzystać z naszych salek ćwiczeniowych i sprzętu, 

• jesteśmy świadomi, jak często dużym problemem jest przejazd przez Wrocław w 

godzinach szczytu. Rozbudowujemy naszą ofertę dodatkowych sal do ćwiczeń, 

starając się pozyskiwać jak najwięcej muzycznych przestrzeni rozsianych po całym 

mieście, abyście mogli ćwiczyć i realizować zajęcia tam, gdzie najbardziej Wam 

odpowiada, 

• jako aktywni muzycy tworzący naszą placówkę wiemy, jak ważne są roboczogodziny 

spędzone na ćwiczeniach. Dlatego w Tonach czas ćwiczeń jest nieograniczony, 

• dobrze rozplanowane ćwiczenia oparte na wartościowych materiałach 

edukacyjnych to podstawa rzetelnego rozwoju muzycznego, dlatego wszystkie nasze 

salki wyposażone są w odpowiednie materiały ćwiczeniowe, z których zawsze możesz 

korzystać. 

3. Zajęcia grupowe 

• zależy nam, aby Twój rozwój muzyczny był komplementarny, dlatego stale rozwijamy 

naszą ofertę o dodatkowe zajęcia i formy aktywności grupowych, które efektywnie 

dopełniają Twoją ścieżkę edukacyjną, 

• wiemy, jak ważna jest sztuka grania w zespole; w końcu większość z Was do tego 

właśnie dąży. W związku z tym stworzyliśmy dla Was zajęcia combo, gdzie na 

wybranym repertuarze i pod okiem naszych wykładowców, którzy jednocześnie sami 

są aktywni na polskiej scenie muzycznej, posiądziecie i rozwiniecie tę umiejętność, 

• zdajemy sobie sprawę z wagi znajomość teorii muzycznej i zdolność 

wykorzystywania jej w praktyce. Dlatego stworzyliśmy dla Was zajęcia z teorii muzyki, 



na których zdobędziecie pełnię wiedzy potrzebnej do świadomego poruszania się w 

obrębie materii muzycznej, 

• jako aktywni muzycy tworzący naszą placówkę wiemy, jak ważne jest poczucie 

time’u. Specjalnie pod tym kątem realizujemy dla Was zajęcia z padów. Celem 

nadrzędnym zajęć jest praca nad poczuciem czasu w kontekście muzycznym oraz 

nad techniką trzymania pałek, umożliwiającą jak najbardziej naturalne podejście do 

gry na werblu, a co tym idzie, na całym zestawie perkusyjnym, 

• zwracamy również uwagę na istotność umiejętności czystego i wspólnego śpiewania. 

To nie tylko esencjonalna praktyka dla wokalistów, ale także wartościowe 

doświadczenie dla wszystkich osób chcących zajmować się muzyką. Zajęcia mają na 

celu rozwinąć Twój słuch i świadome panowanie nad głosem, jako Twoim naturalnym 

instrumentem, 

• jesteśmy świadomi faktu, iż wcześniejsze rozpoczęcie przygody z muzyką, skutkuje 

łatwiejszym i efektywniejszym rozwojem w tej materii. Dlatego przygotowaliśmy 

ofertę zajęć grupowych specjalnie dla naszych najmłodszych uczniów. Nowoczesna 

rytmika kładzie nacisk na rozwój ogólnej wiedzy i umiejętności muzycznych w 

oparciu o interaktywne zajęcia umuzykalniające realizowane przez kadrę o 

wykształceniu zarówno kierunkowym, jak i pedagogicznym. 

4. Jam Session 

• jako aktywni muzycy wiemy, jak ważna jest umiejętność grania w zespole i na scenie. 

Dlatego naszą ofertę edukacyjną wzbogacamy możliwością uczestnictwa w 

naszych cyklicznych tonowych jam session, gdzie dajemy Ci możliwość 

zweryfikowania swoich umiejętności muzycznych na deskach profesjonalnej 

sceny. To ważne doświadczenie nie tylko ze względu na prezentację swoich 

umiejętności przed zgromadzoną publicznością, ale także pod kątem 

przełamywania barier występów publicznych.  

5. Recitale  

• jest to kolejna z proponowanych przez nas możliwości publicznej prezentacji Twoich 

umiejętności na specjalnych wydarzeniach muzycznych, w których tym razem, to Ty 

jesteś głównym wykonawcą! Jeśli chcesz wykonywać muzykę na żywo, w ten sposób 

będziesz w stanie zweryfikować swoje umiejętności i zyskać cenne doświadczenie w 

komfortowych warunkach i zarazem na profesjonalnym wydarzeniu. 

6. Koncerty 

• umiejętność grania w zespole i na scenie, to najbardziej wartościowe atuty muzyka. 

Naszą ofertę edukacyjną koronujemy kilkoma dużymi koncertami estradowymi 

(zarówno w klubie, jak i w plenerze), podczas których możesz stać się profesjonalnym 

wykonawcą, 

• koncerty tonowe to szereg dużych, kilkugodzinnych wydarzeń organizowanych 

cyklicznie przez okres całego roku. Startujemy zawsze naszymi urodzinami 

realizowanymi jesienią w ODT Firlej, w zimie skupiamy się na repertuarze 

świątecznym, prezentowanym w trakcie wartościowych, zazwyczaj charytatywnych 

wydarzeń dla potrzebujących, a na wiosnę korzystamy z przyjaznej przestrzeni Parku 

Południowego, by zaprezentować twórczość z wybranej dekady XX wieku. Nasze 



koncerty pozwolą Ci zyskać pełnię muzycznego doświadczenia scenicznego. Jeśli 

tylko poczujesz się na siłach i odpowiednio zaangażujesz w proces przygotowań, 

możesz stać się profesjonalnym wykonawcą. Gwarantujemy niezapomniane 

przeżycia, wiele emocji i piękne doświadczenie muzyczne. 

7. Materiały Edukacyjne 

• w Tonach zdajemy sobie sprawę, jak duże znaczenie mają treści edukacyjne, na 

których opierasz swój muzyczny rozwój. Dlatego nasz program rozbity jest na 

konkretne zagadnienia (technika, rytm, harmonia, melodia i improwizacja) i poziomy 

zaawansowania, a te z kolei wyposażone w arsenał przydatnych materiałów 

edukacyjnych. Udostępniamy je dla Twojego komfortu i wg potrzeb; zarówno w 

formie cyfrowej, jak i fizycznej, 

• podczas zajęć korzystamy zarówno z uznanych i sprawdzonych materiałów 

edukacyjnych, jak i tworzymy niezależnie swoje autorskie. Najlepszym przykładem są 

2 podręczniki perkusyjne napisane specjalnie dla Was, uczniów, przez naszego 

nauczyciela Tomka Garberę. 

8. Podmioty partnerskie 

• jako placówka muzyczna stawiamy na dobry kontakt z innymi podmiotami w branży. 

Współpracując z nami stajesz się również beneficjentem tonowych wspólników. Jeśli 

szukasz sprzętu muzycznego do kupienia lub na wynajem, przestrzeni do realizacji 

eventu lub jeśli planujesz pozyskać grant, bądź współpracować z kulturalną 

organizacją non profit, z przyjemnością Cię skontaktujemy z naszymi partnerami i 

załatwimy pomoc oraz zniżkę. A może chcesz zorganizować koncert w klubie, a 

dodatkowo potrzebujesz sceny, nagłośnienia, techniki i akustyka? W tym też możemy 

Ci pomóc. Mamy TONY możliwości, 

• stale staramy się rozwijać naszą siatkę kontaktów, aby nasza placówka mogła jak 

najpełniej wykorzystywać potencjał nowoczesnej edukacji muzycznej, dlatego lista 

podmiotów z nami współpracujących stale rośnie, dzięki czemu mamy dla Was coraz 

szerszą perspektywę dodatkowych benefitów około muzycznych. 

9. Starter Pack 
TONY to miejsce, z którego jesteśmy na prawdę dumni. Także z faktu, że coraz więcej 

osób zainteresowanych rozwojem muzycznym - takich jak Ty - decyduje się na 

współpracę z nami. Dlatego chcemy od samego początku przekazać Ci naszą 

wdzięczność; nie tylko stale ulepszając i rozwijając naszą ofertę, ale także honorując 

Cię uczniowskim Starter Pack w momencie podpisania z nami umowy. To zestaw 

potrzebnych pomocy edukacyjnych oraz tonowych gadżetów, a więc połączenie 

przyjemnego z pożytecznym.  

W środku znajduje się: 

• tonowa teczka, a w niej wymagane formalności i ważne informacje, 

• materiały informacyjne i zniżkowe od naszych partnerów, 

• koszulka i smycz, 

• długopis i zeszyt do nut, 

• silikonowa opaska na rękę oraz button (w wybranych przez Ciebie kolorach), 

• wszystko w ekologicznej tonowej papierowej torbie.


