
LETNIA SZKOŁA ARTYSTYCZNA DLA TANCERZY I AKTORÓW 
18 - 27 lipca, Koszęcin

Letniaj Szkoła Artystyczna, realizowana w terminie 18-27 lipca 2014 w Koszęcinie, oferuje tancerzom, a także po raz
pierwszy  aktorom,  kompleksowy  program  dający  możliwość  intensywnej  praktyki  technik  tanecznych  i  ruchu
scenicznego oraz podejmowania odważnych wyzwań w kreatywnym procesie eksploracji sztuki Szekspira  Sen Nocy
Letniej. 

Intensywność treningu i nastawienie na pracę w procesie umożliwia uczestnikom pogłębienie znajomości technik oraz
daje im sposobność do osobistych odkryć i doświadczeń – otwierających często na indywidualną aktywność zawodową.

MIEJSCE

Letnia Szkoła Artystyczna odbywa się już po raz ósmy w Koszęcinie w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 

Miejsce sprzyja realizacji założeń progromowych szkoły ze względu na doskonałą infrastrukturę w zabytkowym zespole
pałacowym m.in. teatr, sala baletowa, cztery studio taneczne, galeria, park, hotel, gabinet fizjoterapii oraz pub. 



PROGRAM DLA TANCERZY (zawodowi, poziom zaawansowany i średniozaawansowany)

Intensywny program dla tancerzy obejmuje:

• trening technik tańca tj. Klasyka, Modern, Jazz,  Improvisation z uzuepłnieniem pełnego treningu ciała tj. pilates,
streching (uczestnicy będą mieli mozliwość wyboru grupy z dominującą techniką taneczną);

• próby i realizację choreografii w oparciu o motywy Snu Nocy Letniej W. Szekspira;
• prezentację wyników pracy warsztatowej w dniu 26 lipca; 
• seminaria prowadzone przez uznanych pedagogów tańca dot. kształtowania zawodowej kariery tanecznej.

PROGRAM DLA AKTORÓW (zawodowi, studenci ostatnich lat szkół aktorskich)

Ruch postaci z Lianą Nyquist
Program terningu skupia się wokół techniki, która umożliwia aktorowi badanie relacji pomiędzy wewnętrzym stanem psychicznym
postaci, a jej zewnętrzną ekspresją fizyczną. 
Proponowana seria  intenstywnych ćwiczeń fizycznych i  praktycznych zadań aktorskich  umożliwia  głębsze zrozumienie  relacji
wewnętrznego i zewnętrznego tempa danego charakteru – rytmu, który stanowi o jego esencji emocjonalnej, a objawia się w jego
fizyczności. 

W unikalną technikę odkrywania fizycznych i psychicznych cech postaci wprowadzi uczestników Liana Nyquist, uznany pedagog
Ruchu Scenicznego z Drama Centre w Londynie. Jej  36-cio godzinny program będzie obejmował teorię  i  rozszerzoną pracę
ruchową  umożliwiającą  odkrywanie  fizycznego  świata  bohaterów  ze  Snu  Nocy  Letniej  W.  Szekspira,  stanowiących  temat
przewodni warsztatów.

Liana Nyquist szkoliła niektóre z największych nazwisk w brytyjskiego i światowego kina m.in.: Collin Firth, Paul Bettany, Tom
Hardy,  Michael  Fassbender.  Jako  pedagog  Ruchu  Scenicznego  na  stałe  współpracuje  z  Drama  Centre  w  Londynie,  gdzie
studiowała, a następnie była asystentnką  - założyciela szkoły - Yata Malmgrena przy analizie ruchu postaci wg Labanowskiej
Analizy Ruchu. Liana studiowała także balet  klasyczny w Royal Academy w Szwecji  oraz techniki  Marthy Graham w London
School of Contemporary Dance. 



OPEN CALL DLA MŁODYCH KRYTYKÓW TAŃCA 

Zapraszamy młodych krytyków tańca, którzy nie ukończyli  35 roku życia, zainteresowanych obserwacją całościowego procesu
edukacyjnego  tancerzy  oraz  współuczestnictwem  w  kształtowaniu  kreatywnej  atmosfery  Letniej  Szkoły  Artystycznej  wraz  
z uczestnikami i pedagogami z kraju i z zagranicy.  

Open Call  realizowany jest w celu podniesienia jakości  dokumentacji  waloru edukacyjnego warsztatów, jak i  upowszechnienia
autorskich programów pedagogów tańca i ruchu scenicznego.  
Wybrany uczestnik na podstawie zebranych przez siebie materiałów będzie miał za zadanie przygotowanie trzech tekstów – forma
dowolna  (wywiad,  esej  krytyczny  etc.)  w  języku  polskim,  które  zostaną  wykorzystane  do  dokumentacji  i  upowszechniania
rezultatów projektu. 

Osobie, która zakwalifikuje się do udziału w LSA, organizator zapewnia zapewnia zakwaterowanie i pełne wyżywienie w dn. 18 -
27.07.2014, a także możliwość uczestnictwa w treningach. Organizator nie zwraca kosztów podróży. 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Organizator
Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
strona www: lsa.zespolslask.eu

http://lsa.zespolslask.eu/

