„Wakacje z teatrem”. Integracyjne warsztaty aktorskie dla dzieci i młodzieży
17-22 sierpnia 2015 roku
Organizator: Fundacja Siódmy Zmysł
Warsztaty odbywają się w ramach projektu Okolice sztuki. Audiodeskrypcja-integracja-ekspresja, dofinansowanego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna.
Zapraszamy do udziału:





dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat
dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku
dzieci i młodzież pełnosprawne sensorycznie
z terenu całej Polski

Miejsce:
Schronisko Koss, Górki Wielkie, powiat cieszyński, woj. śląskie. Malowniczo usytuowany obiekt u podnóża Beskidów o
bardzo dobrym standardzie. Do dyspozycji uczestników pokoje z łazienkami, jadalnia, sala do prób teatralnych, ogrodzony
teren rekreacyjny. www.kossakschronisko.pl
Program:









warsztaty teatralne; codzienne zajęcia prowadzone przez doświadczoną instruktorkę -Marię Szejbal. Teatrolog,
koordynator programów artystycznych i edukacyjnych. Od dwudziestu lat prowadzi zajęcia teatralne z różnymi
grupami młodzieży, od 2011 roku pracuje z teatralna grupą integracyjną. Autorka książek o metodach pracy
twórczej z różnymi grupami warsztatowymi.
spektakl przygotowany przez uczestników warsztatów na Małej Scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej – finał
warsztatów w ostatnim dniu; rodzice, rodzina, przyjaciele uczestników – zaproszeni jako publiczność; wstęp wolny
codzienne spotkania „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie na głos dla uczestników prowadzone przez
koordynatora projektu
zabawy ruchowe w zabytkowym Parku Kossaków – codzienne zajęcia w bezpiecznym terenie pełen drzew, w tym
także gatunków egzotycznych;
zajęcia przyrodnicze – poznawanie różnych gatunków roślin i zwierząt
zwiedzanie Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków – schronisko znajduje się tuż obok zrewitalizowanego
obiektu, niegdyś zamieszkanego przez słynną rodzinę;
ognisko

Wychowawcy:
Kadra wychowawców to doświadczeni tyflopedagodzy
Opłaty:
Rodzice pokrywają część kosztów organizacji warsztatów, w wysokości 400 zł na dziecko. Warsztaty są organizowane w
ramach działalności statutowej Fundacji, non-profit;
Rodzice/ opiekunowie przywożą dzieci do Schroniska Koss na swój koszt w dniu 17 sierpnia do godziny 10.00, odbierają
ostatniego dnia – 22 sierpnia, po spektaklu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej o godz. 17.00. W dniu przyjazdu –
rodzice/opiekunowie prawni przekazują organizatorom kartę wypełnioną przez pielęgniarkę i lekarza oraz podpisaną zgodę
na udział dziecka w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona – 20 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
Zgłoszenia: Przesłanie drogą mailową formularza na adres regina.mynarska@siodmyzmysl.org oraz wpłata bezzwrotnej
zaliczki w wysokości 100 zł do 30.06.2015 roku na konto Fundacji.
O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.
Informacje: Regina Mynarska, koordynator projektu regina.mynarska@siodmyzmysl.org
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Centrum Kultury i Sztuki Dwór Kossaków

Mała Scena Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

