
Program 
 
 
> 25 maja 2013, godz. 11:30-14:30 
> 26 maja 2013, godz. 13:30-16:30 
Udawanie - Warsztaty plastyczne dla dzieci od 5 do 13 lat 
Zajęcia dla krnąbrnych, ciekawskich i kreatywnych! Zajęcia oryginalne i niebanalne! 
Doskonałą zabawę formami i technikami gwarantuje uznana artystka sztuk 
wizualnych Iza Tarasewicz. 
 
> 1 czerwca 2013, godz. 11:30-14:30 
> 2 czerwca 2013, godz. 13:30-15:30 
Myki i tajniki sztuki aktorskiej - Warsztaty aktorskie dla młodzieży gimnazjalnej 
i licealnej 
Zajęcia dla tych, których pociąga aktorstwo! Dla tych, co marzą o szkole teatralnej 
albo szukają sposobu na publiczne występy i prezentacje. Jak grać, by nie udawać, 
jak mówić, by być słyszanym, jak pokonywać tremę - zdradzą aktorzy: Magdalena 
Daniel i Zdzisław Reczyński. 
 
> 8 czerwca 2013, godz. 12:30-14:30 
> 9 czerwca 2013, godz. 13:30-15:30 
ABC teatru lalek. Warsztaty teatralne dla dzieci od 6 do 10 lat 
Doskonałe wprowadzenie w fascynujący świat teatru. Teatralny elementarz czyli 
nauka podstawowych pojęć z zakresu sztuki teatralnej i obowiązujących w teatrze 
zasad. Poznawanie teatru w praktyce - wspólne tworzenie scenek z popularnych 
wierszy Juliana Tuwima. Wspaniałą teatralną zabawę poprowadzą aktorki: Agata 
Sobota i Jolanta Kęćko. 
 
> 15 czerwca 2013, godz. 10:00-16:00 
> 16 czerwca 2013, godz. 11:00-15:00 
Warsztaty filmowe i nowych mediów: fotografia otworkowa i animacja 
poklatkowa. Warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej 
Magia fotografii otworkowej i camery obscury! Animacja poklatkowa w praktyce czyli 
jak powstaje film animowany! Jak w ogóle tworzy się filmy i jak powstają multimedia! 
To nie będą zwykłe warsztaty! Co zapewnią niezwykli prowadzący - filmowcy i artyści 
video artu: Maciek Szupica i Krzysztof Kiziewicz. 
 
> 22 czerwca 2013, godz. 11:30-14:30 
> 23 czerwca 2013, godz. 13:30-15:30 
Teatr bez słów czyli o sztuce pantomimy. Warsztaty teatralne dla dzieci w 
wieku od 9 do 12 lat 
Ileż można powiedzieć, nie używając ani jednego słowa! Jak mim to robi, że choć nie 
mówi, świetnie go rozumiemy? Warsztaty przybliżą sztukę pantomimy i teatru ruchu. 
Pokażą niezwykłe techniki milczącej komunikacji, przydatne nie tylko na scenie. Na 
intrygujące spotkanie z teatrem bez słów, w tajemniczych oparach absurdu zaprasza 
aktor Andrzej Kuba Sielski. 
 
> 30 czerwca 2013, godz. 10:00-18:00 
Lala w mieście. Warsztaty teatralno - plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 
od 10 do 16 lat 
Warsztaty niezwyczajne i nietypowe, zupełnie jak ich twórca Adam Walny - lalkarz, 
reżyser, aktor, scenograf, człowiek - instytucja. Zapewnia budowanie, animowanie, 
poszukiwanie i improwizację, a przy tym doskonałą zabawę. 


