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Lato zbliża się do nas wielkimi krokami i warto pomyśleć, co zrobić, aby dzieci spędziły
wakacyjny czas w ciekawy i wartościowy sposób.

  

  

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki – ależ Gustawie! zaprasza wszystkie dzieci na
artystyczne półkolonie. Dzięki nam najmłodsi będą mogli chociaż przez chwilę poczuć się jak
prawdziwi aktorzy lub scenografowie i przeżyć niezwykłą przygodę ze sztuką.

  

  

Uczestnicy: dzieci od 5 do 12 lat

  

  

Termin: 7-18 lipca lub 4-15 sierpnia
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Godziny: 10.00 -15.00

  

  

Miejsce: Zespół Szkół Społecznych nr 4 ŁSSO, ul. Pasjonistów 18 w Łodzi – Teofilów

  

  

Cena: 490 zł / 2 tygodnie

  

  

Zgłoszenia: na pierwszy turnus do 30 czerwca, na drugi do 27 lipca; warunkiem rezerwacji
miejsca jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” dostępnej na stronie Fundacji www.alezgustawie.pl i
odesłanie jej na adres alezgustawie@gmail.com oraz wpłata 490 zł na konto Fundacji 39 2030
0045 1110 0000 0279 2130 (w tytule należy podać: imię i nazwisko dziecka, turnus).
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  W ramach półkolonii oferujemy:          -  atrakcyjny program, gdzie każdy dzień to niesamowita przygoda i okazja do zdobycianowych umiejętności,       -  pracę w grupach maksymalnie 15-osobowych,      -  zajęcia prowadzone przez specjalistów,      -  wycieczki do Teatru „Pinokio” oraz Muzeum Animacji „Se-Ma-For”,      -  udział w przedstawieniu pt. „Jak to dzielny szewczyk smoka pokonał” na motywach baśniMarii Kownackiej,       -  na zakończenie pokaz teatralny i wystawę prac – przygotowane przez uczestników,      -  opiekę doświadczonej kadry,      -  ciepły posiłek.      Proponujemy zajęcia w dwóch grupach – teatralnej i scenograficznej (plastycznej).  
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  Grupa teatralna:  Przez 9 dni uczestnicy będą przygotowywać własne przedstawienie teatralne. Dzieci zapoznająsię z ogólnymi zasadami obowiązującymi w teatrze i na próbach, poznają podstawowe pojęcia zzakresu teatru (impostacja, dykcja, reżyser, scenografia, proscenium). Codzienne zajęciaobejmują również ćwiczenia ze świadomości ciała (rozgrzewka ogólna, ćwiczenia rozciągające,gimnastyczne, pantomimiczne), świadomości głosu (proste ćwiczenia artykulacyjne, dykcyjne,impostacyjne), elementarne zadania aktorskie oraz ćwiczenia na koncentrację (etiudy solowe iw parach) oraz przygotowywanie w grupach etiud na zadany temat. Dziesiątego dnia odbędziesię pokaz finałowy, na którym dzieci zaprezentują się we własnych spektaklach teatralnych.  
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  Grupa scenograficzna:    W grupie plastycznej – scenograficznej dzieci zapoznają się z ogólnymi zasadami tworzeniascenografii teatralnej, obejrzą projekty i realizacje najwybitniejszych twórców w tej dziedzinie,spróbują określić ich źródła inspiracji a także odnaleźć własne. Dzieci poznają równieżwszystkie techniki teatru lalek, ich budowę i możliwości. Zapoznają się także z zasadamitworzenia lalek teatralnych (butafora, tworzenie glinianych masek…) oraz własnoręczniewykonają instrumenty muzyczne z materiałów wtórnych. Efektem pracy podczas półkoloniibędzie pokaz prac plastycznych.  Więcej informacji pod numerem telefonu: 606 663 018 i na stronie www.alezgustawie.pl      
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