ZA KULISAMI - to cykl spotkań, warsztatów i spektakli, w których będzie można podglądać pracę
aktora i proces tworzenia, zapoznać się z tajnikami sztuki i uczestniczyć w powstawaniu krótkich form
teatralnych

17.11.2017 (PIĄTEK)
PMDK (ul. Poniatowskiego 10, Otwock)
16.00 - 19.30 Warsztaty „emocje w scenie” – cz.I. Jak tworzyć sceny, w które publiczność uwierzy
od pierwszych sekund. Jak czytać partnera i tworzyć relacje między postaciami. Będziemy robić sceny
mocno osadzone, mięsiste i często dotykające rozmaitych uczuć. Weźcie chusteczki. Wstęp wolny

18.11.2017 (SOBOTA)
MOK Józefów (ul. kard. wyszyńskiego 1, Józefów)
11.00 - 12.00 Spektakl dla dzieci od lat 3 „BAJKA O GAJOWYM CHROBOTKU”. Poznajcie
Chrobotka, bohatera bajki Vaclava Ctvrtek’a, autora dobrze nam znanych bajek: Rumcajs, Bajki z
mchu i paproci, o Żwirku i Muchomorku czy Makowa Panienka. Ten dobry gajowy nauczy was z
pewnością jak zachowywać się w lesie i tego, że nie warto się kłócić. Bilety w cenie: 10 zł/dziecko,15
zł/opiekun.
14.00 - 17.30 Warsztaty „Emocje w scenie” - cz.II, wstęp wolny
18.00 - 19.00 Spektakl „Zrozumieć kobietę” Teatr Generacja, Ilu mężczyznom udało się odkryć
tajniki kobiecej natury? Czym się różnią chłopaki od dziewczyn? Czy jest jakiś klucz, którym można
otworzyć serca i umysły kobiet? Czy istnieje uniwersalny kod porozumienia między płciami? Na te i
inne pytania znajdziecie odpowiedzi, lub nie… Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Czekajewski.
Występują: Weronika Rupniewska, Marysia Mrówka, Paulina Chudek, Ala Maroszek, Marta Bartnik,
Paulina Chudek, Julka Jarosz, Mateusz Prządka. Wstęp wolny

19.11.2017 (NIEDZIELA)
Teatr im. st. Jaracza (ul. Armii Krajowej 4, Otwock)
11.00 - 12.00 Warsztaty dla dzieci. Taniec i technika aktorska w połączeniu tworzą niezłą bombę !
Wcielanie się w role pozwala lepiej poznać swoje możliwość, zatrzeć granice wstydu i nieśmiałości.
Obcowanie ze światem artystycznym, kreowanie go i tworzenie jest fantastyczną, niekończącą się
przygodą. Na taki kreatywny mix zaprasza Alternatywna Sztuka Wyrazu. Wstęp wolny
13.00 - 16.30 Warsztaty „Emocje w scenie” - cz.III, wstęp wolny
19.00 - 20.00 Spektakl „Ciotka Karola” Thomasa Brandona.- SPEKTAKL ODWOŁANY

25.11.2017 (SOBOTA)
PMDK (ul. Poniatowskiego 10, Otwock)
16.00 - 19.30 Warsztaty improwizacji. Czym jest improwizacja? Sztuką teatralną, taneczną,
muzyczną, ale też po prostu chwilami w życiu, w których nie do końca wiadomo, co powiedzieć, jak się
zachować i odnaleźć. Kiedy nagle rozsypują się nasze plany i wszystko bierze w łeb, musimy działać.
Są to chwile, kiedy improwizujemy. Nieznane. Sztuka improwizacji bada właśnie tę przestrzeń. Wstęp
wolny.

26.11.2017 (NIEDZIELA)
PMDK (ul. Poniatowskiego 10, Otwock)
16.00 - 19.30 Warsztaty rozwijające wyobraźnię. Warsztat teatralny Dziwierz, zainspirowany
wierszem Kalinowe dwory Juliana Tuwima, ma zachęcić uczestników do poszukiwania swojego
wewnętrznego Dziwierza oraz do przetworzenia go w akt twórczy. Warsztat tworzą ludzie, którzy
przyszli spotkać się z samymi sobą, jak też z innymi w określonej przestrzeni i konkretnym czasie.
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest chęć poznania siebie i drugiej osoby. Prowadzący:
Małgorzata Szyszka. https://vimeo.com/60767171. Po warsztatach odbędzie się pokaz filmu o Jerzym
Grotowskim. Wstęp wolny
Na warsztaty obowiązują zapisy. Biuro Kultury i promocji Powiatu otwockiego, ul. Komunardów 10, 05400 Otwock, tel. 22 788 15 34 wew. 387
Podczas warsztatów dla uczestników przewidziany jest poczęstunek.

Organizator: Powiat Otwocki
Partnerzy: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Teatr Miejski im. S. Jaracza w Otwocku, Miejski
Ośrodek Kultury w Józefowie

