
W ciągu dwóch tygodni między 24.06 a 06.07.2019 uczestnicy pod opieką artystów i pedagogów wezmą udział 
w warsztatach improwizacji teatralnej, budowy lalek i podstawowych technik animacji oraz zajęciach z zakresu 
komunikacji i pracy w zespole. Zajęcia będą się odbywać we Wrocławskim Teatrze Lalek, Ogrodzie Staromiejskim oraz 
przestrzeni miejskiej. Uczestnicy będą pracować w dwóch grupach wiekowych: 8-10 i 11-14 lat, a efektem ich działań 
warsztatowych będą pokazy – niespodzianki, które przygotują nawzajem dla siebie i zaprezentują w dniu 6.07 na 
Dużej Scenie Wrocławskiego Teatru Lalek.
 
Zajęcia z dziećmi poprowadzą:
Mateusz Skulimowski (aktor improwizator, lalkarz, konstruktor lalek)
Piotr Zdebski (aktor improwizator, nauczyciel improwizacji)
Katarzyna Krajewska (pedagożka teatru)
Elżbieta Huculak (pedagożka teatru)
 
Udział w warsztatach jest nieodpłatny.
 
Rekrutacja:
Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o wypowiedź artystyczną w dowolnej formie (tekstowej, plastycznej, 
muzycznej, foto, video lub innej) na temat „Nie mam nic, będę improwizować”.
 
Na zgłoszenia zawierające:
1) podpisaną przez opiekuna zgodę na uczestnictwo w warsztatach, wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku
2) podpisany regulamin
3) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
 
czekamy do 7.06.2019 r. pod adresem:
 
Wrocławski Teatr Lalek/ pl. Teatralny 4/ 50-051 Wrocław/ z dopiskiem: „Lato w Teatrze+”
lub w firmie elektronicznej na adres: sylwia.gorzak@teatrlalek.wroclaw.pl
 
Lista uczestników warsztatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Teatru do dnia 12 czerwca 2018 r.
 
Wszelkich informacji dotyczących warsztatów udziela:
Sylwia Gorzak- Koordynatorka Projektu
M: sylwia.gorzak@teatrlalek.wroclaw.pl
T: 71 335 49 08
 
W przypadku wysyłania formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną, prosimy dołaczyć skan podpisanego 
Oświadczenia i Regulaminu, a oryginały dostarczyć do Teatru nie później niż 18.06.2019.
 
Uwaga: nie decyduje data stempla pocztowego! Sugerujemy osobiste lub mailowe dostarczenia prac. 
 
 

INFORMACJE O WARSZTATACH I REKRUTACJI
 

do projektu Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego 
Lato w Teatrze+  we Wrocławskim Teatrze Lalek 2019

 termin warsztatów: 24.06-06.07.2019 w godz. 9.00-15.00 (pn-sb)
termin pokazu finałowego: 06.07.2019, godz. 13:00

Wrocławski Teatr Lalek i Fundacja Interstellar serdecznie zapraszają dzieci w wieku 8-14 lat do udziału w letnich 
integracyjnych warsztatach teatralnych w ramach programu Lato w Teatrze:

COŚ Z NICZEGO. LETNIE WARSZTATY IMPROWIZACJI

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

realizator: organizator:partner:

realizator: organizator:partner:


