
PROJEKT “ROMANTYCZNOŚĆ 22” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

„Lalka cieniowa a może marionetka?”
– quizy i zagadki ze znajomości
lalek teatralnych
„Raz dwa trzy kukiełka patrzy”
– warsztaty kreatywne tworzenia
własnych pacynek

„Którędy do Teatru?” – zabawy ruchowe

„Ministerstwo aktorskich kroków”
– warsztaty interdyscyplinarne

„Ministerstwo aktorskich kroków”
– warsztaty ruchowe

„Kto zdobędzie złotą maskę?”
– konkurs na stroje

„Nasz Dzień Teatru” – gry i zabawy
ruchowe 
Turniej wiedzy o teatrze z gościem specjalnym 

Wyjście na zajęcia edukacyjne do
Planetarium Śląskiego w Chorzowie
Opłata: 20 zł od uczestnika 

„Duża scena czyli piszemy scenariusz
i budujemy własną scenografię” 
– warsztaty interdyscyplinarne

Spacerownik Teatralny w Śląskim
Teatrze Lalek i Aktora Ateneum
– oprowadzanie i warsztaty

„Ostatnie poprawki i próba generalna
przed własnym przedstawieniem”
– warsztaty kreatywne połączone
z ruchowymi
„Zapraszamy na przedstawienie” 
 realizacja przedstawienia
przygotowanego przez dzieci

„Nie samym teatrem żyje człowiek”
– warsztaty kulinarne
„Do przyjaciela - oto Teatr Cieni” 
 warsztaty kreatywne

„Moja własna wystawa”
– realizacja wystawy prac, które
powstały podczas „Akcji Lato”
„Chodź Cię oprowadzę po wystawie”
– warsztaty interdyscyplinarne z
elementami gier i zabaw

„Mój własny album teatralny”
– warsztaty kreatywne

„To już jest koniec”
– pożegnalny piknik w ogrodzie
MDK „Koszutka”

„Z czego składa się teatr?”
– warsztaty interdyscyplinarne
„"Tajemnicze zwierzęta i magiczne rośliny
- Pracownia scenografii" cz.2 z Kasią Łaciak
– warsztaty plastyczne w ramach projektu
“Romantyczność 22”

„"Tajemnicze zwierzęta i magiczne rośliny
- Pracownia scenografii" cz.3 z Kasią Łaciak
– warsztaty plastyczne w ramach projektu
“Romantyczność 22”

Wyjście na seans filmu w kinie
Opłata: ok.15 zł od uczestnika

"Ballady i romanse – warsztaty teatralne"
z Zuzią Bojdąw ramach projektu
„Romantyczność 22”

"Ballady i romanse – warsztaty teatralne"
z Zuzią Bojdąw ramach projektu
„Romantyczność 22”

„Tworzymy kolorową galerię rzeźb”
– warsztaty kreatywne

„Maski – nieodłączny element teatralny”
– warsztaty kreatywne

„Pierwiosnek, Świtezianka, Rybka?
O co chodzi z tymi balladami i czemu są
takie tajemnicze?” –warsztaty
interdyscyplinarne
„Tajemnicze krajobrazy wokół Świtezi?”
– warsztaty tworzenia lasu w słoiku
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I TYDZIEŃ: ZACZYNAMY TAJEMNICZĄ
PODRÓŻ - ZAKAMRKI TEATRU”

II TYDZIEŃ: CO SPOTKAMY ZA TYMI MURAMI?”

III TYDZIEŃ: „TAJEMNICZE SYMBOLE TEATRU”

IV TYDZIEŃ: „AKTOR NIEJEDNO MA IMIĘ”

V TYDZIEŃ: „KURTYNA W GÓRĘ
- I MY MOŻEMY TWORZYĆ TEATR”

VI TYDZIEŃ: „ZA KULISAM”

poniedziałek 04.07.2022

poniedziałek 08.08.2022

piątek 12.08.2022
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„Dziecięca Wytwórnia Filmowa
Romantyczność przedstawia” cz. 1 
- warsztaty animacji poklatkowej
z Alicją Jodko z Dziecięcej Wytwórni
Filmowej w ramach projektu
„Romantyczność 22”.

„Dziecięca Wytwórnia Filmowa
Romantyczność przedstawia” cz. 2 
- warsztaty animacji poklatkowej
z Alicją Jodko z Dziecięcej Wytwórni
Filmowej w ramach projektu
„Romantyczność 22”.

„Poznajmy się” – zabawy integracyjne 
„Quiz na najlepsze sokole oko”
– quizy i zagadki dotyczące animacji poklatkowej

"Tajemnicze zwierzęta i magiczne rośliny
- Pracownia scenografii" cz.1 z Kasią Łaciak
– warsztaty plastyczne
w ramach projektu „Romantyczność 22”.

Warsztaty oraz lekcja edukacyjna w czasie
zwiedzania Muzeum Górnośląskiego
Parku Etnograficznego w Chorzowie
Opłata: 20 zł od uczestnika
 


