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HISTORIE OPOWIEDZIANE TEATREM

Projekt teatralny dla młodzieży 
w wieku 12 - 18 lat

grudzień 2022 - czerwiec 2023
 
 

Organizator:
Sfinansowano 

ze środków 
Fundacji ORLEN



O PROJEKCIE

DwuMiasto - historie opowiedziane teatrem to projekt
sfinansowany ze środków Fundacji ORLEN, skierowany do
młodzieży w wieku 12 - 18 lat. Projekt zakłada
współtworzenie widowiska scenicznego, którego głównym
tematem jest nasze miasto - Bielsko-Biała. 

Podczas projektu zostanie przeprowadzonych 20 bloków
warsztatowych (po 3 godziny każdy), 3 wycieczki
krajoznawcze oraz 3 wizyty w muzeum. Daty spotkań
zostaną ustalone na bieżąco.  

Warsztaty będą odbywać się pod okiem pedagogów teatru w
Teatrze Integracji Bielskiego Stowarzyszenia
Artystycznego „Teatr Grodzki” od  grudnia 2022 do
czerwca 2023 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny!
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gry i zabwy aktorskie,
gry i zabawy integracyjne,
ćwiczenia sceniczne,
ćwiczenia dykcyjne, 
ćwiczenia wokalne, 
podstawowy trening aktorski, 
warsztaty lalkarskie, 
gry i ćwiczenia improwizacyjne, 
praca z tekstem, 
animacja przedmiotu, 
tworzenie elementów scenografii, 
praca nad scenariuszem. 

O WARSZTATACH 

W programie warsztatów: 

Warsztaty teatralne to warsztaty wszechstronnie rozwijające – nie
tylko kształcą młodych aktorów, ale pozwalają uczestnikom na
rozwijanie kompetencji społecznych, które są niezwykle istotne w
ludzkiej codzienności. Otwierają na drugiego człowieka i uwrażliwiają
zmysły. Uczestnicy  podniosą swoje kompetencje interpersonalne,
nawiążą nowe znajomości oraz poszerzą swoją wiedzę na tematy
związane z dziedzictwem regionalnym Bielska-Białej. 
Podczas warsztatów każdy uczestnik stworzy lalkę teatralną,
element scenografii oraz rekwizyt teatralny.
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O INSTRUKTORKACH

Natalka Smyk

Animatorka kultury, pedgagożka teatru, instruktorka zajęć
teatralnych oraz umuzykalniających, założycielka, reżyserka
i aktorka Domowego Teatru Lalek. Instruktorka warsztatów
tworzenia oraz animacji lalek teatralnych. Jej
zainteresowaniem jest wplatanie w pracę edukacyjno-
artystyczną wątków wymiany międzypokoleniowej. 

Aleksandra Małecka

Animatorka kultury, pedgagożka teatru, reżyserka oraz
instruktorka dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych,
instruktorka różnorodnych zajęć artystycznych.  Specjalizuje
się w teatrze lalek, metodach teatru zaangażowanego
społecznie oraz teatrze poezji.  
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O ORGANIZATORACH 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
powstało w 1999 roku. Skupia trenerów, artystów,
pedagogów i animatorów kultury działających na rzecz grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym, z ograniczonym
dostępem do świata kultury i sztuki – dzieci, młodzieży,
dorosłych i osób w podeszłym wieku.

Stowarzyszenie działa przede wszystkim w Bielsku-Białej i
okolicach, realizując również szereg działań na terenie całego
Województwa Śląskiego oraz w regionie Małopolskim.
Działalność wydawnicza i szkoleniowa „Teatru Grodzkiego”
ma zasięg ogólnokrajowy, a wybrane projekty artystyczno-
edukacyjne realizowane są we współpracy z partnerskimi
organizacjami z różnych części Europy.

 

4



ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU! 

Skontaktuj się z nami: 

teatr.ef.bb@gmail.com
 + 48 730 653 399

lub...

Przyjdź na spotkanie organizacyjne! *

9 grudnia 2022, godz. 17:00 - 20:00 

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. Sempołowskiej 13 
43-300 Bielsko-Biała (wjazd od ul. Kierowej) 

*Udział w spotkaniu  jest bezpłatny i nie obliguje do udziału w projekcie. 
 
 

Organizator:
Sfinansowano 

ze środków 
Fundacji ORLEN


