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 rodzinne warsztaty robotyczno- plastyczne: 
Teatr robotyczny, Misja

 29.05.g.11

 spektakl "Pomiędzy"

30.05 g.20

 otwarcie wystawy "Ksiegi Szeptów"

22.05 g.18

warsztaty psychologiczne:

 Z dystansu, W kosmosie relacji

08,09.06 g.18
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30 V godz. 20.00 
spektakl "Pomiędzy" 
Tytuł odnosi się do znalezienia się w sytuacji pośredniej, zawieszenia pomiędzy śmiercią 
a odrodzeniem, gdyż pewnego rodzaju śmierci doświadczamy także za życia. Przedstawienie 
mówi o zawieszeniu w jakiejś sytuacji życiowej, które stawia człowieka przed koniecznością 
wyboru dalszej ścieżki egzystencjalnej.
reżyseria Janusz Stolarski, scenografia Tomasz Ryszczyński, muzyka Antoni Hałas 
występują: Jagoda Gruszczyńska, Marta Pautrzak, Piotr Charytoniuk, Janusz Stolarski

 

22 V godz. 18.00
wystawa "Księgi Szeptów" Jerzego Michała Murawskiego
prezentacja dzieła scenograficznego trwa w dn. 22-30 maja
 
"W moim zamierzeniu, jako autora Księgi Szeptów to obrazowo dźwiękowa przestrzeń, 
w której sztuka wizualna łączy się z teatrem emocji i wzruszeń(...) Szepty - szepcze się o 
sprawach wypartych, wstydliwych, o których boimy się mówić głośno (...) 
Przestrzeń z zapomnianymi śladami, pogrzebaną pamięcią, obrazem zagłady tworzy 
teatr emocji wciągąjący widza do interakcji".
muzyka: wokaliza Grażyna Nita, 

WARSZTATY
  
Warsztaty rozwoju osobistego dla dorosłych i młodzieży 15+ prowadzi dr Liliana Kortus:
 
• 8 VI godz 18.00            Z dystansu - o spoglądaniu z innej perspektywy, szukaniu 
                                           punktów odniesienia i balansu.
 
• 9  VI godz. 18.00          W kosmosie relacji - warsztaty dotyczące relacji między ludźmi - o dobrych 
                                            więziach, życiu razem i z dala od siebie, o efektywnej komunikacji.
   
  
Warsztaty robotyczno-plastyczne dla dzieci 6-13 lat i ich opiekunów, prowadzi Karol Wojsław.
 
• 29 V godz. 11.00            Teatr robotyczny - porozmawiamy o tym, jak stare są roboty? 
                                             Odkryjemy, ile radości jest w konstruowaniu małej platformy i 
                                             przestrzennym budowaniu na niej wymyślonej postaci.
 
• 30 V godz. 11.00           Misja - Porozmawiamy o tym po co badać i eksplorować kosmos? 
                                            Stworzymy proste łaziki, dzięki którym będzie można zasymulować misję 
                                            kosmiczną, sprawdzimy, co chcielibyśmy przekazać, komu i dlaczego?

saksofon altowy Mariusz Hejnicki
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