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Agile Music 2022



Zapraszamy!

Przemysław Skrzek

Agile coach, multiinstrumentalista

Damian Godlewski

Edukator, trener muzyczny

W imieniu agencji doradczej LEANSPIN i platformy edukacji muzycznej you.band, serdecznie 

zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami niecodziennego wydarzenia - Agile Music 

Bootcamp 2022 – unikalnych, 4-dniowych warsztatów, podczas których przeprowadzimy 

symulację wielozespołowego projektu zwinnego i nagramy wspólnie… muzyczny teledysk!

Muzyka to fantastyczna materia, którą pozwala rozwijać rozmaite umiejętności - sztukę 

skupienia, stawiania sobie celów, występów publicznych czy opanowania tremy. Grając 

w zespole podnosimy nasze kompetencje społeczne w obszarze komunikacji, współpracy, 

rozumienia czy uczenia się od innych ludzi. Budujemy w ten sposób wielki kapitał, przydatny 

nie tylko podczas występów na scenie.

Warsztaty Agile Music to nauka współpracy w zespole i pomiędzy wieloma zespołami. 

Podczas pracy nad teledyskiem podzielimy się doświadczeniem zwinnego zarządzania , 

a także pasją do muzyki i rozwoju. Stworzymy razem prawdziwy interdyscyplinarny zespół, 

który w ciągu 72 godzin zrealizuje ambitny projekt. To wspólnie przeżycie sprawi, że 

staniemy się skuteczniejszymi liderami, scrum masterami, współpracownikami i… twórcami!

Do zobaczenia!
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Agile, scrum, zespół, 

współpraca, muzyka, 

videoclip, kreatywność, 

scrum of scrums, 

przygoda
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CZEGO SIĘ NAUCZĘ PODCZAS WARSZTATÓW?

Celem warsztatów jest pogłębienie kompetencji w obszarze 

zarządzania zwinnego, innowacyjności i współpracy w zespole. Ich 

rezultatem będzie teledysk muzyczny, który zostanie udostępniony do 

celów promocyjnych osobom i firmom uczestniczącym w warsztatach.

CO BĘDZIE PRZEDMIOTEM WARSZTATÓW?

Uwolnimy kreatywność, moc pracy zespołowej 

i synergię trzech środowisk - muzycznego, 

biznesowego i edukacyjnego

Formuła

warsztatów

z

Zarządzania zwinnego z wykorzystaniem metodyki Scrum

Skalowania zwinności z wykorzystaniem techniki Scrum of Scrums

Współpracy w zespole interdyscyplinarnym

Pracy przyrostowej nad rezultatami projektu

Pracy twórczej

Podstaw techniki filmowej

Występowania na planie filmowym i podczas koncertów „na żywo”

Współpracy z operatorami audio i video

Nowoczesnych technik rozwoju kompetencji zarządczych i muzycznych

JAKI BĘDZIE PRZEBIEG WARSZTATÓW?

Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na 4-5 współpracujących ze 

sobą interdyscyplinarnych zespołów (np. perkusistów, wokalistów, 

gitarzystów, filmowców, wsparcie, itp.)

Każdy z uczestników będzie pełnić role projektowe zgodne z jego 

kompetencjami i preferencjami

Projekt będzie realizowany iteracyjnie w dziesięciu dwugodzinnych 

„sprintach”, a tworzące go kilkuosobowe zespoły będą współpracować 

ze sobą w formule Scrum of Scrums

Uczestnicy będą wspierani przez profesjonalnych trenerów biznesu, 

muzyków i producentów, którzy pomogą zarejestrować materiał

muzyczny i filmowy

Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów na platformie edukacji 

muzycznej online you.band i będą mogli pracować nad rozwojem 

kompetencji muzycznych przed i po zakończeniu warsztatów
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To najbardziej popularna i skuteczna metodyka zarządzani zwinnego, przydatna zarówno w życiu zawodowym, jak 

i prywatnym. Podczas warsztatów pójdziemy krok dalej i uczestnicząc w złożonej symulacji projektowej, 

doświadczymy współpracy kilku zespołów scrumowych w formule Scrum of Scrums. Tym sposobem przygotujemy 

się do profesjonalnego pełnienia różnych ról w organizacjach, projektach i zespołach zwinnych.

Zobacz więcej na temat metodyki Scrum:  https://scrumguides.org/

Dlaczego warto nauczyć się Scruma?

#01
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https://scrumguides.org/


Grając, tworząc i ucząc się razem podnosimy nasze kompetencje społeczne w obszarze komunikacji, współpracy, 

rozumienia czy uczenia się od innych ludzi. Pracując nad teledyskiem będziemy uczestnikami procesu, którego 

odzwierciedlenie znajdziemy w innych dziedzinach naszego życia. Poznamy dynamikę pracy zespołowej, wymienimy 

się doświadczeniami, a także rozwiniemy nowe kompetencje.

Zobacz teledysk z warsztatów Agile Music @ ITCorner:  OMG "Początek" (cover)

Dlaczego będziemy nagrywać teledysk?

#02
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https://youtu.be/wvWRLkOEfKo


Muzyka jest formą komunikacji, która umożliwia wyrażanie siebie w oryginalny sposób. Rozwija wrażliwość i rozmaite 

kompetencje społeczne, a do tego jest fantastycznym sposobem na spędzanie czasu razem i niekończącą się 

przygodą. Podczas warsztatów podniesiemy nasze umiejętności muzyczne, a po ich zakończeniu zadbamy 

o możliwość dalszego pogłębiania zagadnień muzycznych z wykorzystaniem edukacji online.

Zobacz wykonanie „live” piosenki, którą zagramy podczas warsztatów:  NEONY "Teraz"

Dlaczego uczymy poprzez muzykę? 

#03
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https://youtu.be/3pd3cNPagBA


19:00

09:00

Godzina

Najbliższa edycja – 20-23.10.2022

Program warsztatów

11:00

13:00

14:00

16:00

18:00

Kolacja i Sprint 0 – Wprowadzenie do 

warsztatów, zadanie „na dobry początek”

Dzień 1 – Poznajemy się

Rozpoczęcie warsztatów

Cisza nocna, czas wolny22:00

Przygotowanie filmu „making-of” , 

basen, sauna, jacuzzi, ognisko

Sprint 5 – Scrum w praktyce

Dzień 3 – Nagrywamy muzykę

Sprint 6 – Nagrywamy piosenkę

Przerwa obiadowa

Sprint 7 – Skalowanie Scruma

Sprint 8 – Przygotowujemy video

Kolacja

Cisza nocna, czas wolny

Jam-session, nauka piosenki, basen, 

sauna, jacuzzi, spacer, integracja

Sprint 1 – Wprowadzenie do zwinności 

Dzień 2 – Budujemy piosenkę

Sprint 2 – Aranżujemy piosenkę

Przerwa obiadowa

Sprint 3 – Fundamenty Scruma 

Sprint 4 – Przygotowujemy piosenkę

Kolacja

Cisza nocna, czas wolny

Sprint 9 – Zwinny zespół

Dzień 4 – Kręcimy video

Sprint 10 – Kręcimy teledysk

Przerwa obiadowa

Podsumowanie warsztatów –

wnioski, lessons learned, 

wręczenie dyplomów uczestnictwa, 

podziękowania i uściski ;-)
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Podczas warsztatów będziemy nagrywać cover piosenki „Teraz” zespołu NEONY. Każdy uczestnik otrzyma 

darmowy dostęp do kursu gry w zespole rockowy graj.Teraz na platformie edukacji muzycznej online you.band, 

który pozwoli mu przygotować się do warsztatów, a także rozwijać kompetencje muzyczne po ich zakończeniu. 

Zobacz więcej informacji o kursie:  www.you.band/grajteraz

Darmowy dostęp do platformy you.band!

#bonus
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http://www.you.band/grajteraz


KIEDY I GDZIE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WARSZTATY?

CO OBEJMUJE CENA WARSZTATÓW?

Koszt udziału w 4-dniowych warsztatach Agile Music zaczyna się od 

2499 zł + VAT. W trakcie zapisów na warsztaty oferujemy szereg 

promocji i biletów „early birds”.

ILE KOSZTUJE UDZIAŁ W WARSZTATACH?

Muzyka łączy ludzi i łagodzi obyczaje. Gdzie 

słyszysz muzykę, tam wchodź, bo źli ludzie nie 

grają… 

Warunki 

uczestnictwa

z

Udział w 4-dniowych warsztatach

Opiekę 2-ch trenerów biznesu

Wsparcie 5-ciu trenerów muzycznych i filmowych

Trzy noclegi w pokojach 2-osobowych

Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)

Dostęp do basenu, sauny i jacuzzi

Materiały dydaktyczne

Dostęp do sprzętu muzycznego i filmowego

Darmowy dostęp do kursu na platformie you.band

Certyfikat uczestnictwa

Najbliższą edycję 4-dniowych warsztatów Agile Music Bootcamp

organizujemy w dniach 20-23.10.2022. Spotykamy się w hotelu „Chata za 

wsią” w Mysłakowicach k/Karpacza – szczegóły zakwaterowania.

POZOSTAŁE WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest zakup biletu na stronie 

zapisów: Edycja 2022 – 20-23.10.2022

Dla zainteresowanych oferujemy posiłki wegetariańskie

Za udział w warsztatach wystawiamy fakturę VAT

Podczas rejestracji prośba o zwrócenie szczególnej uwagi na termin 

warsztatów

Dojazd na miejsce warsztatów we własnym zakresie – prosimy 

o punktualne przybycie na czas rozpoczęcia warsztatów
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Rezultatem warsztatów będzie profesjonalny teledysk, który zostanie udostępniony do celów promocyjnych 

w ciągu 30 dni od ich zakończenia. Uczestnicy warsztatów Agile Music będą mieli wpływ m.in. na format napisów 

w trakcie i na zakończenie teledysku, historie wplecione w klip, a także stworzą dodatkowy film typu 

„making-of". To świetne narzędzia promocji osób i firm biorących udział w warsztatach.

Zobacz relację z poprzedniej edycji warsztatów:  https://leanspin.pl/agile-music-itc/

Promocja w teledysku i film „making-of”

#promo
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https://leanspin.pl/agile-music-itc/


Dlaczego warto?

Udział w warsztatach Agile Music to okazja 

do intensywnego rozwoju kompetencji 

zarządczych, kontaktu ze światem muzyki i 

filmu, a także odpoczynku w pięknych 

okolicznościach przyrody z daleka od 

codziennych trosk.
3 Rozwiniesz umiejętności muzyczne i filmowe

4 Otrzymasz darmowy dostęp do kursu na platformie you.band

5 Skorzystasz z basenu, sauny, jacuzzi i wyśmienitej kuchni

2 Poznasz moc podejścia Scrum of Scrums

Nauczysz się zarządzania zwinnego1
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Podczas warsztatów

Agile Music poznałam 

moc Scruma i przeżyłam 

niesamowitą przygodę 

muzyczną - Magda
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https://youtu.be/wvWRLkOEfKo


Pytania i odpowiedzi

Choć z uwagi na fabułę warsztatów liczymy na uczestników z muzycznym doświadczeniem, 

NIE jest to konieczne. Chcemy stworzyć interdyscyplinarny zespół projektowe, dlatego oprócz 

muzyków poszukujemy chętnych do pełnienia ról takich, jak scenograf, reżyser, filmowiec, 

nagłośnieniowiec czy kierownik planu. Dla każdego znajdzie się miejsce!

Czy uczestnikami warsztatów mogą być tylko aktywni muzycy?1

Zapewniamy perkusję, wzmacniacze i studyjny sprzęt nagraniowy. Zabierz ze sobą swój instrument 

(w przypadku perkusistów – wystarczą „blachy”, choć nie jest to obligatoryjne) i opcjonalnie inne 

elementy wyposażenia (np. efekty, ulubiony „piec” czy mikrofon).

Czy mam zabrać swój instrument i nagłośnienie?2

Decyzja należy do Ciebie! Jeżeli się zdecydujesz, podczas warsztatów poprosimy Cię o podpisanie 

zgody na udział w teledysku - udostępnienie wizerunku i/lub zgodę na umieszczenie w nim danych 

osobowych takich jaki imię, nazwisko i nazwa firmy.

Czy muszę wystąpić w teledysku?3

W przypadku muzyków wskazane jest przejrzenie zaproponowanego materiału muzycznego tak, by 

jego przygotowanie poszło nam sprawnie. Do pozostałych uczestników prośba o zaznajomienie się z 

propozycjami formuły teledysku i zastanowienie się, jak moglibyśmy go zrealizować (scenografia, ujęcia, 

scenariusz, role, kostiumy, itp.).

Czy mam się jakoś przygotować?4
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Miejsce
z

Spotkamy się w klimatycznej „Chacie za 

wsią”, w otoczeniu przepięknej przyrody 

Karkonoszy, korzystając z wielu możliwości 

relaksu, wspólnej pracy nad rozwojem 

nowych kompetencji i wyśmienitej kuchni.
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Zapraszamy adeptów 

scruma, menedżerów, 

programistów, liderów, 

artystów, pasjonatów 

muzyki i rozwoju!
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Złota polska jesień na Agile Music!

Zapisz się!

20-23.10.2022
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https://agile-music-bootcamp.konfeo.com/


Przemysław Skrzek

Trener i coach biznesu, multiinstrumentalista i seryjny 

przedsiębiorca. Prezes agencji doradczej LEANSPIN

i współtwórca platformy you.band. Pomysłodawca 

ogólnopolskiego klastra firm informatycznych ITCorner. 

Laureat konkursu „Kreatywny Wrocławia 2019”. Głęboko 

wierzący w to, że muzyka może zmienić świat na lepszy!

Damian Godlewski

Trener biznesu, przedsiębiorca i edukator, aktywny gitarzysta. 

Miłośnik niecodziennych podróży i klasycznego rocka. 

Członek zarządu Instytutu Innowacyjnej Edukacji, założyciel 

agencji muzycznej Eventia i spiritus movens społeczności 

you.band. Wyznający zasadę: „gdzie słyszysz muzykę, tam 

wchodź, bo źli ludzie nie grają”.

ROZWÓJ AKTYWATOR STRATEG

ARANŻER PRZYSZŁOŚĆ

SZACUNEK AKTYWATOR OPTYMISTA

ARANŻER ZDOBYWCA
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www.leanspin.pl+ 48 797 508 835am@leanspin.pl

Zapraszamy!

www.you.band


