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Po raz 38 spotykamy się na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Młodych
DZIATWA.
Wszyscy, bez względu na wiek, znaleźliśmy się w Łodzi, bo jesteśmy ambasadorami wyjątkowego teatru. Pełnego
szczerych emocji, nastawianego na dialog z drugim człowiekiem, obfitującego w niespodziewane reakcje widzów
i twórców. Oczekujemy od wszystkich
wzajemnego szacunku, wspierania się
nawzajem i niezliczonych rozmów
w kuluarach o teatrze. Dlatego podpisujemy się, pod wciąż aktualną wypowiedzią redaktora Tomka z gazety jubileuszowej 25. DZIATWY i wierzymy,
że jest ona wciąż aktualna: „Teatr dzieci
i młodzieży powinien rozwijać ich twórcze siły. Powinien służyć przede wszystkim rozwojowi i wzbogaceniu życia
swych uczestników, nie powinien naśla-

dować teatru zawodowego, lecz poszukiwać swoich własnych dróg”.
DZIATWA, jak żaden inny przegląd teatralny, daje nam szansę na poznanie
siebie i innych. Umożliwia doskonalenie
swoich umiejętności, chociażby przez
podpatrywanie kolegów i koleżanek na
scenie. Rozwija nas. Uczestniczymy
w warsztatach teatralnych i integracyjnych, omówieniach spektakli, oraz
27. Wystawie Rysunku i Malarstwa
„Mój Teatr”. Te elementy Przeglądu,
są pomostem pomiędzy przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością. Kultura
potrzebuje ciągłości, czerpania z tego,
co dobre i poszukiwania nowych sposobów na rozwój. Jest to możliwe tylko
w jednym przypadku, kiedy człowiek
spotyka się z drugim człowiekiem, kiedy chce z nim rozmawiać i słucha - co
on ma do powiedzenia. Pamiętajcie, że

Krzysztof Piątkowski Wiceprezydent Miasta Łodzi
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to wyjątkowy czas i miejsce dla wszystkich twórców i miłośników młodego
teatru z całej Polski. Spotkanie z rówieśnikami, z innych miast, już samo w sobie jest intrygujące. Być może stanie się
ono początkiem nowych znajomości
albo przyjaźni. Wszystkim serdecznie
tego życzymy.
Na zakończenie, zacytujemy Jana Peszka, który przed miesiącem był w Łodzi: „Wierzę w to, że dopóki na scenie
nie będzie robotów, teatr wciąż będzie
trwał i istniał, bo chodzi w nim przede
wszystkim o spotkanie z drugim człowiekiem”. Wielu takich spotkań, Wam
Dziatwowicze, szczerze życzmy.
Postaramy się to wszystko opisać, aby
dać świadectwo spędzonego razem czasu „tu i teraz”.
Redakcja

młodych Aktorów i Twórców teatru, na kolejnej DZIATWIE, ale
jak omal co roku, na DZIATWIE
innej niż wcześniejsze. Wydaje się
nam, że DZIATWA jest od zawsze,
ale jednocześnie zawsze jest odrobinę inna. Zapewne dzięki temu wciąż
jest młoda i pełna młodych.
38. DZIATWA to OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRU MŁODYCH - to bardzo ważna zmiana.
Po pierwsze: FESTIWAL w miejsce
PRZEGLĄDU. Wszystkie zakwalifikowane do DZIATWY spektakle
otrzymują równorzędne nagrody.
Wszyscy jesteście już laureatami.
Gratuluję! Jednak tegoroczne jury
nie tylko wesprze młodych twórców swoimi radami, wskazówkami
i słowami uznania, ale także przyzna dodatkowe nagrody festiwalowe
- wyróżnienia wśród laureatów.
Po drugie: TEATRU MŁODYCH
w miejsce TEATRU DZIECI i MŁODZIEŻY – wierzymy, że dobrze czujecie tę różnicę!
W tym roku zajmiemy się PRZESTRZENIĄ. Szczególnie: przestrzenią teatru, teatrem w przestrzeni
miasta i przestrzenią twórczości.
Liczymy zatem, że wszyscy razem
stworzymy tę przestrzeń, zapełnimy ją sobą, twórczością, pomysłami
i co najważniejsze spotkamy się
w tej przestrzeni ze sobą, z widzami
i z mieszkańcami Łodzi. W programie tegorocznej DZIATWY znajdziecie 15 znakomitych spektakli,
warsztaty „Przestrzeń teatru”, korowód z etiudami teatralnymi w przestrzeni miejskiej, warsztaty integracyjne „Przestrzeń twórczości”, koncert i zabawę przy muzyce Studia
Piosenki, wizytę w EC1, a przede
wszystkim mnóstwo zabawy, radości i mam nadzieję niezapomnianych wrażeń.
Te kilka dni, kiedy przyjeżdżają do
Bałuckiego Ośrodka Kultury aktorzy najlepszych spektakli dziecięcych i młodzieżowych z całej Polski, to od lat najcieplejszy dla nas
czas w całym roku.
Dobrosław Bilski
Dyrektor
Bałuckiego Ośrodka Kultury

fot. Paulina Bocianowska, 2015

fot. Michał Stahl, 2016

fot. Paulina Bocianowska, 2015
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24 maja 2017, środa
BOK „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3
14.00 Inauguracja
14.30 Wieloryb 			
Teatr na strychu
Rogów
15.05 Podróżnik
Teatr Bel Etage
Białystok
15.55 A może by tak piracka
przygoda			
Teatr Szpilka
Turek
16.30 Człowiek				
Teatr Baza
Łaziska Górne
OWH „Prząśniczka”
ul. Studencka 20/24
19.30 Koncert solistów Studia Piosenki - BOK „Na Żubardzkiej”
19.30 Omówienia przedstawień
dla uczestników i instruktorów

25 maja 2017, czwartek
BOK „Lutnia”, ul. Łanowa 14
09.30 Pewna wiadomość wg Andersena
Szkolny Teatr Lalki i Aktora
Turze Pole
10.00 Przygody Pirata Franka
Grupa Teatralna „Optimum”
Wrocław
10.30 Szkolne Życie Czyli Nie Tylko
Znój i Rycie			
Grupa Teatralna WASABI
ARTISTS
Wieliczka
11.15 Koty w butach			
Zespół Teatralny „Gapcio”
Niebory, Republika Czeska
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11.55 Złodziejka Wodzirejka		
Urwisy z Busoli
Piotrków Trybunalski
12.40 Kiedy znów będę mały		
Kantor Wymiany Myśli
Wielopole Skrzyńskie
BOK „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3
09.30 Warsztaty z udziałem zespołów
Teatr na strychu, Teatr Bel
Etage, Teatr Szpilka, Teatr Baza,
Szkolne Koło Teatralne „Zakręceni”
15.00 Warsztaty z udziałem zespołów
Urwisy z Busoli, Zespół Teatralny „Gapcio”, Teatr Ruchu
Forma, Grupa Teatralna
„Optimum”
BOK „Lutnia”, ul. Łanowa 14
15.00 Warsztaty z udziałem zespołów
Zespół Teatralny „Bez komentarza”, Szkolny Teatr Lalki
i Aktora, Grupa Teatralna
WASABI ARTISTS, Kantor
Wymiany Myśli
BOK „Rondo”, ul. Limanowskiego 166
17.00 27. Wystawa Rysunku i Malarstwa „Mój Teatr”,
podsumowanie konkursu,
otwarcie wystawy
OWH „Prząśniczka”
ul. Studencka 20/24
19.30 Warsztaty integracyjne
19.30 Omówienia przedstawień
dla uczestników i instruktorów

26 maja 2017, piątek
BOK „Na Żubardzkiej”, ul. Żubardzka 3
09.30 A jedyna broń... to liczba
Zespół Teatralny „Bez komentarza”
Wałbrzych
10.00 360 stopni
Teatr Ruchu Forma
Andrychów
10.40 Bajka o królewiczu, kalejdoskopach i babie
Dziecięca Grupa Teatralna
„Skandalek”
Radomsko
11.10 Białe czy czarne - sprzeczki
marne
Szkolne Koło Teatralne „Zakręceni”
Białystok
11.35 BLEEE...
Teatr Scena Kotłownia
Ostrów Mazowiecka
Plac Wolności - ul. Piotrkowska - Pasaż
Schillera
15.00 Korowód
happeningowa akcja teatralna
OWH „Prząśniczka”
ul. Studencka 20/24
19.30 Omówienia przedstawień
dla uczestników i instruktorów
20.00 Zabawa dla uczestników
Festiwalu

27 maja 2017, sobota
BOK „Lutnia”, ul. Łanowa 14
11.00 Podsumowanie Festiwalu,
wręczenie nagród

Wieloryb
TEATR NA STRYCHU
(Rogów)
24.05., godz. 14.30,
BOK „Na Żubardzkiej”
Scenariusz: Jan Brzechwa
Reżyseria: Paulina Podogrocka, Katarzyna Babiarska
Adaptacja, opracowanie muzyczne: Paulina Podogracka
Opracowanie plastyczne: Katarzyna Babiarska, Anna Zielewska
Czas trwania: 20 minut
Zespół działa od 5 lat przy Zespole
Szkół w Rogowie. Współpracuje ze społecznością lokalną i szkolną. Przygotowuje spektakle dla dzieci, m.in.: „Kot
w butach”, „Kopciuszek”, „Czerwony
Kapturek”, „Kabaret Horrorek” oraz
etiudy na potrzeby szkolnych uroczystości. W zajęciach zespołu uczestniczy
około 50 uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum w wieku 10-15 lat. Po raz
drugi występują na DZIATWIE. Jak
sami o sobie mówią: „na zajęciach bawimy się, wykonując rożne wprawki
i etiudy teatralne”.

Podróżnik
TEATR BEL ETAGE
(Białystok)
24.05., godz. 15.05,
BOK „Na Żubardzkiej”
Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne i plastyczne: Małgorzata Sienkiewicz
Czas trwania: 35 minut
TEATR BEL ETAGE to jedna z trzech
grup prowadzonych przez Fundację
„Przestrzeń”. Dzieci pracują w nim
przede wszystkim w teatrze żywego
planu. Poznają teatr cieni, czarny teatr
i animację. W ubiegłym roku zespół
zrealizował przedstawienie uliczne. Poziom warsztatowy oraz świadomość
teatralna grupy pozwala na poruszanie w spektaklach, ważnych i aktualnych problemów. Członkowie zespołu
mają 8-13 lat. Występują na festiwalach
ogólnopolskich, m.in.: Festiwal Teatrów
Dziecięcych „Miniatury” w Opolu,
międzynarodowych, np. IV Mińskie
Międzynarodowe Dziecięce Forum
„Kroki” na Białorusi.

A może by tak piracka
przygoda
TEATR SZPILKA
(Turek)
24.05., godz. 15.55,
BOK „Na Żubardzkiej”
Scenariusz: Zespół na podstawie tekstu
Elżbiety Gorzkiej-Kmieć
Reżyseria, opracowanie muzyczne, plastyczne: Ewa Pawlak, Aldona Piwońska,
Izabela Ochota
Występują: Paweł Abramowicz, Adela
Adamczyk, Adam białas, Kacper Brzostowski, Oskar Brzostowski, Nina Gabara, Helena Gromada, Weronika Karolak, Michalina Rosiak, Zuzanna Skiba,
Michał Wszędybył, Vanessa Mruk, Nadia Przygońska, Mariola Rozmus.
Czas trwania: 20 minut
Zespół działa w Szkole Podstawowej
nr 1 w Turku od 17 lat. Występował
na wielu festiwalach, zyskując uznanie
jurorów i aplauz publiczności. Występował wielokrotnie na DZIATWIE.
W obecnym składzie dzieci „bawią się”
w teatr od 6 lat. Otrzymali nagrodę
w Łodzi i Grand Prix w Suchym Lesie na
festiwalu „Dzień dobry sztuka”. Spektakl prezentowany na „Żubardzkiej” to
5 przedstawienie zespołu w tym składzie.
Zostało wzbogacone o doświadczenia,
przemyślenia i pomysły uczniów. Jego
tematem są problemy dziecka w grupie rówieśniczej. Został doceniony na
Przeglądzie Teatralnym w Kłodawie
„Przestrzeń wyobraźni”, gdzie otrzymał
główną nagrodę.

Człowiek
TEATR BAZA
(Łaziska Górne)
24.05., godz. 16.30,
BOK „Na Żubardzkiej”
Scenariusz: Zespół
Reżyseria: Iwona Woźniak
Opracowanie muzyczne: Tadeusz Kita
Czas trwania: 25 minut
Zespół z Miejskiego Domu Kultury
w Łaziskach Górnych składa się z 18
osób. Tworzą ją młodzi artyści w wieku 5-6 lat. Spektakl „Człowiek” to autorskie przedstawienie w konwencji
czarnego teatru. Tematem jest człowiek,
gazeta festiwalowa
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jego losy, pierwsza miłość. Wszystko
w zabawny sposób opowiedziane na scenie za pomocą techniki czarnego teatru
z towarzyszeniem muzyki. Spektakl tworzy zespół wspaniałych młodych artystów. Grupę prowadzi Iwona Woźniak.

Pewna wiadomość
wg. Andersena
SZKOLNY TEATR LALKI i AKTORA
(Turze Pole)
25.05., godz. 9.30,
BOK „Lutnia”
Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne: Renata i Waldemar Kośmidrowie.
Czas trwania: 15 minut
Teatr działa przy Zespole Szkół w Turzym Polu. Ma w swoim dorobku wiele
spektakli prezentowanych z powodzeniem na imprezach środowiskowych,
przeglądach i festiwalach teatralnych.
Tworzą go uczniowie w wieku 11-15 lat.

Przygody Pirata Franka
GRUPA TEATRALNA „OPTIMUM”
(Wrocław)
25.05., godz. 10.00,
BOK „Lutnia”
Scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne: Bartłomiej Kamiński
Opracowanie muzyczne: Elżbieta Sokołowska
Czas trwania: 15 minut
Zespół tworzą uczniowie klasy V Społecznej Szkoły Podstawowej „Optimum” z Wrocławia, którzy uczestniczą
w obowiązkowych zajęciach teatralnych. Nie brali do tej pory udziału
w przeglądach i festiwalach teatralnych.
O sobie mówią: „bardzo chcielibyśmy
zasmakować atmosfery DZIATWY”.
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Szkolne Życie Czyli Nie Tylko
Znój i Rycie
GRUPA TEATRALNA WASABI ARTISTS (Wieliczka)
25.05., godz. 10.00, BOK „Lutnia”
Scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne i muzyczne: Damian Ziarelt
Czas trwania: 30 minut
Grupa została założona w 2010 roku,
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki w Wieliczce, przez nauczyciela języka angielskiego Damiana Ziarlta,
który jest także reżyserem i autorem
scenariuszy realizowanych przez zespół.
Grupa koncentruje się na różnych formach sztuki, organizuje sesje zdjęciowe,
wystawia spektakle z elementami musicalu oraz pantomimy. Teatr brał udział
w festiwalach: gminnych, wojewódzkich
i ogólnopolskich. Do największych swoich sukcesów zalicza: Grand Prix województwa małopolskiego oraz II Nagrodę na festiwalu w Płocku. Grupa brała udział w projekcie „Akademia Artystyczna - krok w stronę sztuki” w 2013
i 2015 roku. W 2015 r., Grupa wystąpiła w pełnej wersji „Skrzypka na dachu”
w teatrze Bagatela w Krakowie - z prawie
stu innymi wykonawcami. Grupę tworzą
dzieci i młodzież w wieku 11-16 lat.

Koty w butach
ZESPÓŁ TEATRALNY „GAPCIO”
(Niebory, Republika Czeska)
25.05., godz. 11.15,
BOK „Lutnia”
Scenariusz: Zespół, na motywach „Kota
w butach” Jana Brzechwy
Reżyseria: Halina Szczotka
Opracowanie plastyczne: Zespół
Opracowanie muzyczne: Andrzej Macoszek
Czas trwania: 16 minut
Teatrzyk „Gapcio” działa przy Kole
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego od 6 lat. Członkami zespołu są
polskie dzieci, w wieku 5-11 lat, mieszkające w Republice Czeskiej z: Nieborowa, Gnojnika, Bystrzycy. Zespół tworzy swoje spektakle w formie zabawy.
Wykorzystuje w swojej pracy elementy
m.in.: teatru przedmiotu.

Złodziejka Wodzirejka
„URWISY Z BUSOLI”
(Piotrków Trybunalski)
25.05., godz. 11.55,
BOK „Lutnia”
Scenariusz: Magdalena Mrozińska
Reżyseria: Magdalena Gumulec
Opracowanie plastyczne: Marta Margosińska
Opracowanie muzyczne: Paweł Mikołajczyk
Czas trwania: 30 minut
Zespół działa przy Stowarzyszeniu „Busola dla Artystycznie Uzdolnionych
Dzieci” od 5 lat. Był dwukrotnie na
DZIATWIE. O spektaklu mówią:
„Może przedstawienie pozwoli odpowiedzieć na kilka ważnych pytań? Czy
każdy z nas jest do „czegoś” stworzony? Czy jesteśmy oceniani przez innych tylko według schematów? Czy
warto poznawać i rozwijać siebie samego?”. „Złodziejka Wodzirejka” to
wesoły spektakl, który jest wyzwaniem
na scenie dla dzieci, w wieku 8-12 lat.
Zobaczcie jak sobie z nim radzą.

Kiedy znów będę mały
TEATR KANTOR WYMIANY MYŚLI
(Wielopole Skrzyńskie)
25.05., godz. 12.40,
BOK „Lutnia”
Scenariusz: Monika Adamiec na podstawie tekstów Tadeusza Kantora i autorskich Zespołu
Reżyseria, opracowanie plastyczne i muzyczne: Monika Adamiec.
Czas trwania: 20 minut
Teatr powstał wiosną 2015 r. W skład
zespołu wchodzą dzieci i młodzież,
w wieku 10-18 lat, z gmin Wielopole Skrzyńskie oraz z Rzeszowa. Zespół
działa w Gminnym Ośrodku Kultury
i Wypoczynku w Wielopolu Skrzyńskim. Premierowy pokaz pierwszego
spektaklu „Stoję na scenie” odbył się
podczas uroczystości zakończenia
„obchodów roku Tadeusza Kantora”
w Polsce, w grudniu 2015 r. Do tej pory
spektakle zespołu można było zobaczyć
na festiwalach w: Wielopolu, Rudce, Jarosławiu, Rzeszowie, Tarnogrodzie.

Nie tylko przez prezentację spektakli konkursowych, ale również
wchodząc w przestrzeń miejską.
Nasza aktywność i widoczność
w „przestrzeni” Bałut i Śródmieścia wpłynie na każdego, kto do tej
pory nie słyszał o naszym Festiwalu.
W jaki sposób zaistniejemy w tej
„przestrzeni”, zależy od naszego
zaangażowania. Uśmiech, radość,
poczucie uczestnictwa w ważnym
wydarzeniu kulturalnym na pewno
nam w tym pomoże. Bądźmy sobą
i jak śpiewał, niestety nieżyjący już,
Wojciech Młynarski „róbmy swoje”.

Spektakle „teatru młodych” istnieją
„słabo” w świadomości społecznej, ponieważ często dzieje się tak, że są one
pomijane w informacjach prasowych.
Oznacza to, że są one w pewien sposób niedoceniane. DZIATWA w 2017
roku ma wypełnić tę lukę. Festiwal
DZIATWA jest w regionie jedynym, a
w skali kraju jednym z nielicznych, wydarzeniem artystyczno-edukacyjnym
zajmującym się teatrem dla dzieci
i młodzieży. Jego celem jest skupienie
instruktorów teatralnych, zawodowych artystów sceny, dzieci i młodzieży z całej Polski, by wzajemnie przyglądali się swojej pracy i wymieniali
doświadczenia. Temu służyć będą też
warsztaty teatralne i integracyjne,
łączące młodych twórców z różnych
ośrodków kultury z terenu naszego
kraju i nie tylko oraz omawianie przez
jury spektakle. Wspólna prezentacja
działania artystycznego, jakim będzie
korowód w śródmieściu Łodzi, jest
również elementem edukacyjno-twórczym, ma nauczyć nas, że pewne
formy teatralne w „przestrzeni” miejskiej wymagają współdziałania i kooperacji we współdziałaniu wywodzącym się z różnych metod pracy
teatralnej. Zasada jest prosta: im więcej otwartości na inne metody pracy, tym więcej możemy się nauczyć.
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fot. Michał Stahl, 2016

DZIATWA to: rozwój, teatr i życie.
To kontynuacja najlepszych tradycji
teatru dziecięcego i młodzieżowego
- podpatrujmy siebie, słuchajmy mądrych ludzi teatru i twórzmy nową jakość przedstawień w przyszłości. Taka
postawa może zmienić nasz teatr,
może w przyszłości zaprocentować
tym, że wśród nas objawi się kolejna
sława polskiego teatru, chociażby
nowy: Grotowski, Kantor, Dejmek,
Lupa czy Bogusławski. Wspólnie spędzony czas w Łodzi potraktujmy jako
spotkanie w „przestrzeni” teatru, nie
tylko tego prezentowanego na scenie, ale również tego, który istnieje
w kulisach i wyobraźni widzów. Spotkajmy się „tu i teraz” dla Melpomeny.

Hasłem tegorocznej edycji Festiwalu będzie „przestrzeń”. Teatr,
odmiennie od innych rodzajów
sztuk, dzieje się w czasie realnym,
w trójwymiarowej rzeczywistości.
Podczas warsztatów chcemy zastanowić się nad przestrzeniami,
w których teatr funkcjonuje; sceną,
relacjami międzyludzkimi, znakami
teatralnymi, słowem, ale też teatrem ulicznym, na który położymy
specjalny nacisk. Efektem faktycznym eksplorowania zagadnienia
„przestrzeni” będzie dziatwowa
akcja teatralna w przestrzeni miejskiej czyli finałowy „Korowód”
uczestników Festiwalu.

JEMY, ŚPIMY T e l e f o n y
Posiłki i noclegi tym razem organizatorzy
zapewnili w Ośrodku „Prząśniczka”
w Arturówku ul. Studencka 20/24.
24.05 środa - kolacja godz. 18.30;
25.05 czwartek - śniadanie godz. 8.00,
obiad godz.13.30, kolacja godz. 18.30;
26.05 piątek - śniadanie godz. 8.00,
obiad godz. 13.00, kolacja godz 18.00;
27.05 sobota - śniadanie godz. 9.00

Biuro Organizacyjne 602 366 978
Koordynator 662 137 001
Dyrektor BOK 607 896 316
BOK „Lutnia” 42 652 62 27
BOK „Na Żubardzkiej” 42 651 67 47
BOK „Rondo” 42 653 36 45
Bałucki Ośrodek Kultury 42 651 50 30
Redakcja 42 651 52 34
OWH „Prząśniczka” 42 659 74 44

A jedyna broń... to liczba
ZESPÓŁ TEATRALNY
„BEZ KOMENTARZA”
(Wałbrzych)
26.05., godz. 9.30,
BOK „Na Żubardzkiej”
Scenariusz: Sylwia Aftyka-Łoda z Zespołem
Reżyseria, opracowanie muzyczne i plastyczne: Sylwia Aftyka-Łoda
Czas trwania: 20 minut
Grupa Bez Komentarza to młodzież
ucząca się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji
Narodowej w Wałbrzychu, uczęszczająca do III klasy gimnazjum, w której
realizowana jest innowacja pedagogiczna „poza czasem” tzn., że język polski
został w niej pogłębiony o wiadomości
z zakresu wiedzy o teatrze i zajęcia dramowe, jak również o wybrane zagadnienia z zakresu dziennikarstwa. Poza
tym młodzież uczestniczy w ramach
zajęć pozalekcyjnych w warsztatach
teatralnych, podczas których pisze scenariusze teatralne, wykonuje kostiumy,
tworzy scenografię oraz uczy się technik aktorskich.
Spektakl „A jedyna broń… to liczba”
powstał we współpracy z Poradnią Prof ilaktyczno-Konsultacyjną MONAR
w Wałbrzychu. Młodzież wzięła udział
w projekcie „Historia kształtuje teraźniejszość. Grupa odwiedziła trzy miejsca na Dolnym Śląsku związane z II
wojną światową, m.in.: Osówkę, Gross
Rosen. Był to punkt wyjścia do powstania przedstawienia, o którym zespół
mówi tak: „W ostatnim czasie nasz
region stał się popularny za sprawą „złotego pociągu”. Warto jednak zwrócić
uwagę na to, że ów „złoty pociąg” skrywa nie tylko, być może - skarby, ale
przede wszystkim tragiczne losy ludzi,
którzy pracujący przy drążeniu tunelu,
w którym pociąg został ukryty, wydali na siebie wyrok śmierci. To historia,
o której nie wolno zapomnieć”.

360 stopni
TEATR RUCHU FORMA
(Andrychów)
26.05., godz. 10.00,
BOK „Na Żubardzkiej”

Scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne: Aneta Lachendro
Czas trwania: 30 minut
Teatr działa od 2004 r. w Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie. Tworzą go uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum. Do tej pory zrealizował 12
spektakli, które z powodzeniem prezentował na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, odnosząc sukcesy.
O sobie mówią tak: „Teatr, który tworzymy to forma ruchu, tańca oraz plastyka
wyrazu. Jednak nie staramy się ograniczać „pewnymi ramami”, ponieważ cały
czas poszukujemy nowych form i sposobów wyrażania treści. Nie używamy
słów, aby nie pozbawiać odbiorcy własnej interpretacji obrazów budowanych
przez nas na scenie. Nie chcemy zbyt
wiele opowiadać i wyjaśniać, po to, by
mogła zaistnieć „magia”.

Bajka o królewiczu,
kalejdoskopie i babie
DZIECIĘCA GRUPA TEATRALNA
SKANDALEK
(Radomsko)
26.05., godz. 10.40,
BOK „Na Żubardzkiej”
Scenariusz: Danuta Wawiłow
Reżyseria: Rafał Mikołajewski
Opracowanie plastyczne: Katarzyna Babiarska, Anna Zielewska
Czas trwania: 20 minut
Grupa w tym składzie spotyka się od
września 2016 roku. Istnieje od 2014
roku w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. W jej skład wchodzą uczniowie w wieku 6-11 lat. Do tej pory zrealizowali dwie premiery. Po raz drugi na
DZIATWIE.

Białe czy czarne
- sprzeczki marne
SZKOLNE KOŁO TEATRALNE
„ZAKRĘCENI” (Białystok)
26.05., godz. 11.10,
BOK „Na Żubardzkiej”
Scenariusz, reżyseria, opracowanie plastyczne: Anna Żukowska, Renata Trochim

Opracowanie muzyczne: Hubert Bajko
Słowa piosenek: Anna i Jacek Krakowiakowie
Czas trwania: 15 minut
Szkolny Teatr „Zakręceni” od 10 lat
tworzy, bawi się, występuje, integruje,
rozwija swoje talenty i przełamuje bariery i kompleksy, otwiera się na nowe
możliwości. Wieloletnie doświadczenie
i zaangażowanie przyniosło efekty, które dały wiele radości i satysfakcji w realizowanych przedstawieniach oraz uznanie jurorów na festiwalach teatralnych.
Zespół współpracuje z Urzędem Miasta
Białegostoku, Wydziałem Edukacji,
aktorami Teatru Dramatycznego oraz
Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji
i Kultury w Białymstoku, gdzie gościnnie prezentuje swoje spektakle.
„Białe czy czarne - sprzeczki marne” jest
inscenizacją wybranych wierszy Marka
Brykczyńskiego „Czarno na białym”.
Zespół pracuje w Szkole Podstawowej
nr 21 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Białymstoku. Tworzą go uczniowie
w wieku 8-12 lat.

BLEEE…
TEATR SCENA KOTŁOWNIA
(Ostrów Mazowiecka)
26.05., godz. 11.35,
BOK „Na Żubardzkiej”
Scenariusz: Malina Prześluga
Reżyseria, opracowanie muzyczne i plastyczne: Rafał Swaczyna
Czas trwania: 45 minut
Scena Kotłownia to niezależna inicjatywa kulturalna w Ostrowie Mazowieckim. Jest częścią Ostrowskiego Towarzystwa Inicjatyw Kulturalno Oświatowych
„OTIKO”. Teatr wystawia regularnie
spektakle, uczestniczy w licznych festiwalach na terenie całego kraju, zdobywając nagrody i wyróżnienia, m.in.:
w Płocku, Warszawie, Łodzi, Radomiu.
Celem działalności Sceny Kotłownia
jest umożliwienie dzieciom i młodzieży
kontaktu z teatrem, rozbudzenie zainteresowań i realizowanie pasji. Dzięki regularnym ćwiczeniom dykcji, emisji głosu
i recytacji - osiągany jest dobry poziom
gry aktorskiej młodych wykonawców. Zespół tworzy młodzież w wieku 14-17 lat.
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Anna Kramarczyk - absolwentka Wydziału Lalkarskiego wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie roku 1977
zajmuje się pracą pedagogiczną. W latach 2008-2012 była dziekanem Wydziału Lalkarskiego tej uczelni. W roku 2014 otrzymała tytuł profesora sztuk teatralnych. Jeszcze
przed rozpoczęciem studiów występowała w Teatrze Misterium, grając w adaptacji
„Bram raju” J. Andrzejewskiego oraz w legendarnym Studenckim Teatrze Kalambur
z Wrocławia. Zadebiutowała w przedstawieniu „O krasnoludkach i sierotce Marysi” M. Konopnickiej w reżyserii S. Stapfa. Grała następnie w wielu spektaklach dla
dzieci, które pokazywano na festiwalach w Polsce, Japonii, Rosji, Niemczech, Belgii,
Czechach i na Litwie. Przygotowała trzy monodramy, które spotkały się z uznaniem
krytyki teatralnej, nagrodzona m.in.: na II Festiwalu Teatrów Lalek „Katowice - Dzieciom”.
Anna Ciszowska - na DZIATWIE 2017 członek Jury. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST
we Wrocławiu. Koordynatorka i pomysłodawczyni projektu Dotknij Teatru - łódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru. Reżyser spektakli Savannah Bay wg
M. Duras w 2013 r., „Podróż do wnętrza sceny, w 2012, „Niedorodzona” wg. M. Komornickiej, w 2010 r. Zdobywczyni licznych nagród na festiwalach dla dzieci i młodzieży oraz nagród indywidualnych.
Konrad Dworakowski - na Dziatwie 2017 członek Jury. Reżyser teatralny, scenograf,
dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi. Absolwent
Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku. Reżyser wielu spektakli w Teatrze Pinokio, m.in. „Pinokia”, ale też „Hydrokosmosu” we Wrocławskim
Teatrze Pantomimy, czy „Dzieci z Bullerbyn” w Teatrze „Baj Pomorski” w Toruniu.

Wszystkich uczestników DZIATWY zachęcamy do obejrzenia ekspozycji pokonkursowej
27. Wystawy Rysunku i Malarstwa „Mój Teatr” w BOK RONDO ul. Limanowskiego 166

Maja Kamińska z Łodzi, II nagroda 27. Wystawy Rysunku i Malarstwa „Mój Teatr”
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