dla Seniorów, Dorosłych, Młodzieży i dzieci – Teatralny

Golęcin

warsztaty i pokazy 12V-30VI
Centrum Zjawisk Teatralnych ul. Golęcińska 9
wstęp bezpłatny #poznanwspiera
zapisy tel. 501776630,
asocjacja2006@gmail.com
inf.: www.asocjacja2006.pl
sob. 12 V
godz. 11.00 warsztat terenowy – Gra pozorów w naturze (w Ogrodzie Dendrologicznym) –
dr Sławomir Janyszek (dla S, D, M, d) trwa 1,5 h
Inspirujący spacer naukowy, przyrodnicze preludium do pozostałych
warsztatów w naszej siedzibie
czw., śr. 17, 24, 30 V
godz. 18.00 warsztaty teatralne – Mimikra, kamuflaż, humor. Małgorzata Walas-Antoniello,
Katarzyna Klebba (dla S,D,M) trwają 2h
Bycie kimś innym, wcielanie się w wymyśloną postać jest codziennością pracy
aktora. Zajęcia teatralne pozwalają poznać jego warsztat i również przyjrzeć
się sobie. Co robimy, by uniknąć bycia niewidzialnymi lub przeciwnie potrzebujemy się wycofać? Strategie przetrwania są pretekstem do ćwiczeń z
improwizacji teatralnych: głosowych, aktorskich, ruchowych, kostiumowych.
sob. 19, 26 V
godz. 15.00 warsztaty modniarskie – Widzialni! Ewa Sumelka ( dla S, D, M) trwają 2,45 h
Wyrazić siebie, zachwycić lub… ukryć - tyle i jeszcze więcej dzięki kapeluszom.
Łączymy tradycję i eksperyment, poznajemy klasyczne i autorskie techniki
tworzenia, robimy oryginalne nakrycia głowy.
sob. 26 V
godz. 11.00 warsztaty lalkarskie – Tworzymy smoki. Martyna Stachowczyk (dla d 7-12l,D,S)
trwają 2h
Czym się różni smok rodzimy od egzotycznego, jak wygląda smok golęciński?
Podczas warsztatów dzieci i opiekunowie będą mieli okazję stworzyć własnego
smoka. Poznają proste techniki tworzenia lalek teatralnych oraz podstawy ich
animacji podczas wesołego zlotu najróżniejszych smoków.
godz. 15.00 warsztaty modniarskie c.d.– Widzialni! Ewa Sumelka ( dla S, D, M) trwają 2,45 h
godz. 18.00 spektakl – Podróże przez sny. I powroty. reż. Lech Raczak ( dla S, D, M) trwa 1h

Tekst, scenariusz, reżyseria: Lech Raczak
Muzyka: Targanescu (Arnold Dąbrowski, Katarzyna Klebba, Paweł Paluch)
Scenografia i światło: Krzysztof Urban
Narrator: Lech Raczak
Spektakl prezentowany m. in.:
– w warszawskim Instytucie Teatralnym w ramach cyklu „Mów za siebie”
– I nagroda XIX Przeglądu Małych Form Teatralnych – Scena Letnia 2017 Łódź
sob. 2 VI
godz. 11.00 Spektakl – Smoczydła rodzime. Teatr MAŁEKE (dla d 6-12 lat, D, S) trwa 0,5 h
Opowieść inspirowana polskimi legendami o smokach i ich kuzynach.
Okazuje się, że smoki żyły nie tylko daleko stąd. Spektakl przedstawiony jest w
technice opartej na tradycyjnym teatrze chińskim kamishibai.
godz. 11.30 warsztaty lalkarskie c.d. – Tworzymy smoki. Martyna Stachowczyk (dla d 6-12l.,
D, S) trwają 2h
czw. 7, 14 VI i sob. 30 VI
godz. 17.00 czw. i 12.00 sob. warsztaty – Strategie zapamiętywania. dr Liliana Kortus (dla
S, D, M) trwają 1,5 h
Uczestnicy „trenują” pamięć krótkotrwałą oraz pamięć długoterminową,
m.in.: poznają nowe „narzędzia” służące lepszemu zapamiętywaniu, wykonują
ćwiczenia ruchowe – gimnastykę mózgu. Rozwijają koncentrację uwagi,
spostrzegawczość, logiczne myślenie, wyobraźnię i cierpliwość.
sob. 6 X
godz. 18.00 spektakl – Rewolta (tytuł roboczy) reż. Janusz Stolarski, scenografia Tomasz
Ryszczyński (więcej inf. we wrześniu)

