Finał "Lata w Teatrze" z Teatrem Figur Kraków
W najbliższą sobotę i niedzielę w 4 miejscowościach: Lankcoronie, Skawinkach, Izdebniku i
Jastrzębi odbędą się pokazy finałowe w ramach ogólnopolskiego projektu "Lato w Teatrze"
realizowanego przez Teatr Figur Kraków wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lanckoronie.
Były to pierwsze tak intensywne działania teatralne w gminie. Prowadzone w formie
warsztatowej umożliwiły poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede
wszystkim twórcze wyrażenie siebie. Dzieci uczestniczące w warsztatach zostały podzielone na
4 grupy: rytmiczno-muzyczną, cyrkową, kostiumowo-scenograficzną oraz promocyjnohappeningową i były wspierane przez profesjonalnych artystów: scenografów, muzyków,
aktorów, pedagogów teatru, cyrku oraz tancerzy.
Podczas pokazów finałowych zaplanowano:
Sobota, 31 sierpnia 2013 r.
11.00 Jastrzębia (Dom Kultury) - niecodzienny wernisaż - komiksów, lalek, kostiumów,
masek oraz fotografii - tworzonych przez uczestników warsztatów na podstawie legendo
Jastrzębi
14.00 Izdebnik (Pawilon sportowy) - "Cyrkowy wehikuł czasu", który poprzez teatralne
etiudy przeniesie nas w kolorowy świat cyrku
16.00 Skawinki (OSP) - Kaberetowo-cyrkowy teatr "Delikatesy" zaprasza na muzyczne,
teatralne i żonglerskie delicje, czyli: Rytmy z 4 stron świata! Niezwykłe historie instrumentów
wszelakich! Popisy kuglarskie! oraz
niewiarygodne interpretacje przeboju "Wlazł kotek na plotek"
18.00 Lanckorona (Rynek) - happeningi, żonglowanie, pokazy pantomimy, teatru cieni,
czarnego teatru i animacji poklatkowej.
Niedziela, 1 września 2013 r.
17.00 Lanckorona (GOK) - wspólne pokazy 4 grup warsztatowych (z wszystkich
miejscowości): rytmiczno-muzycznej, cyrkowej, kostiumowo-scenograficznej oraz promocyjnohappeningowej.
***
TEATR FIGUR KRAKÓW to obecnie jedyny w Polsce zespół artystów prezentujący spektakle
w technikach teatru cieni. W ciągu 6-letniej działalności występowali na najbardziej
prestiżowych festiwalach nowoczesnego teatru formy. W ubiegłym roku na Światowym
Festiwalu Sztuki Lalkarskiej UNIMA w Chengdu (Chiny) zdobyli nagrodę za kreatywność/ The
Best Creativity. W ciągu ostatnich miesięcy ze swoimi spektaklami odwiedzili Tajwan, Włochy,
Czechy, Niemcy, Rosję i Stany Zjednoczone, Holandię i Łotwę. Obok pracy artystycznej, zespół
zajmuje się również pedagogiką teatru, (Centrum Edukacji Teatralnej) promocją świadomego
uczestnictwa w kulturze oraz aktywizacją społeczności lokalnych poprzez sztukę.
Więcej na www.teatrfigur.pl
***
„LATO W TEATRZE” jest atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn
spędzą wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany w 2008 roku przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i od sześciu lat jest koordynowany przez
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Program "Lato w teatrze" pokazuje, że teatralne działania edukacyjne mogą być realizowane w
nowoczesny i atrakcyjny sposób. Praca z młodymi ludźmi pozwala na wykreowanie wspólnej
przestrzeni między teatrem, uważanym tradycyjnie za sztukę wysoką, oderwaną od spraw
bliskich młodzieży, a młodym pokoleniem, żyjącym w płynnej rzeczywistości, której wymiar

wirtualny i realny są ze sobą całkowicie wymieszane. Dotknięcie tematów i wykorzystanie form
bliskich młodzieży pokazuje, że teatr może opowiadać o sprawach ważnych dla młodego
człowieka. Dzięki formule „LWT” każdy może spróbować takiego działania, które mu
odpowiada. Występując na scenie, grając na instrumentach, projektując kostiumy czy
podejmując się pracy akustyka lub oświetleniowca, uczestnicy dostają szansę sprawdzenia się
w różnych rolach, doświadczają małych sukcesów i wspólnej pracy nad efektem – kształtując
umiejętność współpracy, która jest tak istotna w ich przyszłości – nie tylko zawodowej.
Więcej na www.latowteatrze.pl

