
KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH?
W zajęciach może wziąć udział każde dziecko od 7. do 16. roku życia,  bez względu na indywidualne
uzdolnienia i talenty. Podczas zajęć każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie.

NA CZYM DOKŁADNIE BĘDĄ POLEGAŁY ZAJĘCIA?
W  ramach  warsztatów  dzieci  i  młodzież  będą  pracowały  w  grupach  teatralnych,  plastycznych,
fotograficzno-filmowych;  wezmą udział  w  wycieczce do Krakowa i  spacerze detektywistycznym po
mieście. Uczestnicy warsztatów będą też szukać inspiracji w lokalnych opowieściach o przeszłości. Praca
nad spektaklem będzie przeplatana zabawami ruchowymi, ćwiczeniami na świeżym powietrzu. 

GDZIE I KIEDY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ ZAJĘCIA?
Zajęcia będą odbywały się na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele
przy ul. Królowej Jadwigi 4  w dniach 17-28.07 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. W sobotę
29.07.2017 planujemy uroczysty pokaz efektów pracy warsztatowej.

KTO POPROWADZI WARSZTATY?
Warsztaty  poprowadzą  artyści:  aktorzy,  reżyserzy,  scenografowie  teatralni,  pedagodzy  teatru,
animatorzy, którzy jednocześnie posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą –
prowadzą teatry amatorskie, organizują warsztaty dla dzieci, a także niejednokrotnie uczestniczyli już
w podobnych przedsięwzięciach.

CZY TRZEBA PRZYCHODZIĆ NA KAŻDE ZAJĘCIA?
Tak.  Efektem dwutygodniowych warsztatów jest  wspólne stworzenie  spektaklu  teatralnego.  Jest  to
długi proces, który wymaga ciągłego zaangażowania. Udział we wszystkich zajęciach pozwala dzieciom
nie tylko na wzięcie udziału w całym przedsięwzięciu i obserwacje procesu powstawania przedstawienia
od początku do końca, ale przede wszystkim uczy dzieci odpowiedzialności nie tylko za własne zadanie,
ale również za to, co zostaje wytworzone jako efekt pracy wspólnej całej grupy. Dlatego tak ważna jest
solidarność, poczucie odpowiedzialności i  nastawienie na wspólny cel. Przekazanie dzieciom wartości
drzemiących w pracy zespołowej jest jednym z najważniejszych celów warsztatów. Rozwinięcie tych
umiejętności będzie przydatne nie tylko na warsztatach, ale też w szkole, w pracy. Gdyby jednak dziecko
nie mogło uczestniczyć we wszystkich warsztatach, prosimy o zgłoszenie tego faktu wcześniej.

CZY ZAJĘCIA SĄ PŁATNE?
Nie, zajęcia są bezpłatne, uczestnicy nie wnoszą opłat za udział w warsztatach. Projekt finansowany jest
ze środków Muzeum Histori Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

GDZIE MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ NA WARSZTATY?
Zapisów można dokonać w Szkole Podstawowej w Białym Kościele. Dodatkowych informacji o projekcie
udziela  również  koordynatorka  projektu  Anna  Wróbel  pod  nr  tel.  514351601  lub  emailowo:
anna@edukacjateatralna.pl
Uwaga:  w  celu  zapisania  dziecka  należy  wypełnić  formularz  -  zgodę  na  udział  w  warsztatach  (do
pobrania na stronie www.edukacjateatralna.pl lub w Szkole Podstawowej).



CO DZIECI POWINNY ZABRAĆ ZE SOBĄ NA WARSZTATY?
Dzieci powinny zabrać ze sobą na zajęcia jedzenie i picie (kanapki, wodę). W trakcie warsztatów będą
organizowane  przerwy  na  spożycie  posiłku  i  krótki  odpoczynek.  Zalecany  jest  również  wygodny,
niekrępujący ruchów strój.

KTO ORGANIZUJE WARSZTATY?
Organizatorem  warsztatów  jest  fundacja  Małopolski  Instytut  Teatralny,  która  zajmuje  się  edukacją
kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji teatralnej i upowszechniania teatru wśród dzieci
i młodzieży na terenie Małopolski. W 2016 roku prowadziliśmy w Białym Kościele warsztaty w ramach
programu  „Lato  w teatrze”  we  współpracy  ze  Szkołą  Podstawową  im. Królowej  Jadwigi  w  Białym
Kościele, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Doliny Prądnika „Nasza
Dolina”.  Efektem dwutygodniowych warsztatów było parada oraz spektakl  plenerowy prezentowany
podczas Dożynek w Prądniku Korzkiewskim oraz  na finale projektu w Białym Kościele.


