
 
 

Stowarzyszenie Teatr Okno, Fundacja Teatr Papahema i Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki 

zapraszają młodzież w wieku 16-18 lat na wakacyjną przygodę „Lato w Teatrze”. Warsztaty  

są bezpłatne. Odbędą się w terminie 20 lipca - 2 sierpnia 2015 r. (6-7 godz. dziennie) w siedzibie 

Teatru Dramatycznego. 

Poszukujemy osób chętnych do odkrywania przeszłości Białegostoku, nie tylko przyszłych aktorów, 

reżyserów czy scenografów, ale również blogerów czy vlogerów kulinarnych, modowych,  

lifestylowych. Udamy się z Wami na badania terenowe i poszukamy  w przestrzeni Białegostoku 

lokalnego ducha miasta - genius loci. Będziemy wspólnie budować opowieść teatralną o miejscu,  

w którym na co dzień mieszkamy, uczymy się, żyjemy. Podczas warsztatów sięgniemy do tekstów 

kultury związanych z Podlaskiem, m.in. twórczości Kaufmana, Karnego, Strumiłły, Redlińskiego, 

Wołkowa, Tarasewicza, Karpowicza, Bagińskiego. Przyjrzymy się również takim, w których 

odnajdziemy konkretne miejsca, często bliskie autorom, np. „Sklepy cynamonowe” „Wielopole, 

Wielopole" „Piaskowa góra" „Opowiadania na czas przeprowadzki” „Ballada o Zakaczawiu”.  

Jeśli zatem jesteś ciekawy świata i interesujesz się teatrem, scenografią, modą, muzyką, literaturą, 

nowymi mediami oraz - co ważne - do tej pory nie brałeś udziału w programie „Lato w Teatrze”, 

prześlij swoje zgłoszenia na adres lwt.bialystok2015@gmail.com 

W zgłoszeniu umieść: 

a) Imię i nazwisko 

b) Datę urodzenia 

c) Telefon (do siebie i do Twojego Opiekuna) 

d) Adres mailowy 

e) Szkołę, do której będziesz uczęszczać po wakacjach 

f) Preferowaną grupę warsztatową (reżyserska, aktorska, scenograficzna, promocyjna) 

g) Informację w jakiego rodzaju warsztatach i zajęciach uczestniczyłeś wcześniej 

h) Jeśli rysujesz, prowadzisz bloga, szyjesz, masz swój kanał na YouTube itp., pokaż swoje 

prace, miejsca w sieci. Możesz przesłać skany, zdjęcia, linki do stron 

i) Krótkie nagranie (np. komórką), a w nim kilka informacji o sobie, swoich zainteresowaniach,  

w jaki sposób spędzasz czas poza lekcjami oraz wszystko to, co chcesz nam przekazać 

j) Krótką opowieść o wybranym ciekawym miejscu w Białymstoku, o czymś z historii miasta,  

zasłyszanej anegdocie, miejscu związanym z ciekawym wydarzeniem, człowiekiem itd. 

Popytaj, poszukaj, porozmawiaj z rodziną. Opisz coś, co naprawdę Cię interesuje. 

Po wysłaniu zgłoszenia w ciągu 24 godzin otrzymasz od nas informację, że do nas dotarło. Spośród 

wszystkich propozycji wybierzemy naszym zdaniem najciekawsze i stworzymy 50-osobowy zespół.  

Na wszystkie Wasze maile czekamy od 16 do 22 czerwca 2015 r. (do północy). Listę uczestników 

podamy do 26 czerwca na www.teatrokno.pl, www.dramatyczny.pl, FB Fundacji PAPHEMA oraz 

prześlemy na Twój adres. 

 „Lato w Teatrze” to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie 

finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W Białymstoku program realizują 

w partnerstwie: Stowarzyszenie Teatr Okno, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Fundacja 

Teatr PAPAHEMA, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Droga, a współfinansuje Prezydent Miasta 

Białegostoku. Więcej informacji na www.latowteatrze.pl  
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Lato w teatrze to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewsk iego w Warszawie, 

realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wspieranie 

idei pedagogik i teatralnej. Program sk łada się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych 

warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla pedagogów teatru oraz artystyczno -

edukacyjnych projek tów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej ósmej edycji programu 

dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 24 organizacje pozarządowe  

i 17 samorządowych instytucji kultury. Po raz pierwszy został wydzielony moduł Lato w teatrze + 

przeznaczony dla beneficjentów, k tórzy realizowali projek t co najmniej trzykrotnie. Nowe zadanie 

polega na zaproszeniu do współpracy instytucji lub organizacji partnersk iej, k tóra nie ma 

doświadczenia w pozysk iwaniu grantów i dotychczas nie brała udziału w programie. W tym module 

przyznane zostały dofinansowania dla 7 ośrodków. W tegorocznym programie weźmie udział ponad 

1500 uczestników. Autorsk ie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci  

 i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystk im 

na twórcze wyrażenie siebie. 

 

Lato w teatrze 2015 organizują: 

Lato w teatrze + 

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńsk iego + Stowarzyszenie Siemacha; Stowarzyszenie 

Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica" + Kobylogórsk i Ośrodek Kultury; Miejsk i Ośrodek Kultury  

w Tomaszowie Mazowieck im + Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe;  Opolsk i Teatr Lalk i i Aktora  

im. Alojzego Smolk i + Stowarzyszenie Opolsk i Projek tor Animacji Kulturalnych; Stowarzyszenie Teatr 

Okno + Fundacja Teatr PAPHEMA; Teatr Lalek  "Pleciuga" + Związek Ukraińców w Polsce Oddział 

Szczecin; Stowarzyszenie Teatralne CHOREA + Fundacja KIJO 

Lato w teatrze 

Centrum Kultury (Knurów), Fundacja Dobra Wola (Kraków), Fundacja Fabryka UTU (Toruń), Fundacja 

Win-Win (Górzno), Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Innowatorium (Pruszków), Galeria Sztuk i 

Współczesnej Bunk ier Sztuk i (Kraków), Gminny Ośrodek Kultury (Gostycyn), Gminny Ośrodek Kultury 

(Stepnica), Gminny Ośrodek Kultury (Wieprz), Małopolsk i Instytut Teatralny (Lanckorona), Miejska 

Biblioteka Publiczna (Borne Sulinowo), Miejsk i Dom Kultury (Stalowa Woli), Miejsk i Teatr Miniatura 

(Gdańsk), Stowarzyszenie Artystów Blisk i Wschód (Lublin), Stowarzyszenie Artystyczne Teatr 

Poddańczy (Tyczyn), Stowarzyszenie Biały Zdrój (Biały Zdrój), Stowarzyszenie Działań Twórczych 

REPUBLIKA WARSZAWA (Warszawa), Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Aktywni" (Tychy), 

Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej (Koczała), Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - 

Przymierze Jeziorsko" (Warta), Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

(Pobiedziska), Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Lokalnego (Jabłonna), Stowarzyszenie Praktyków 

Kultury (Linin), Stowarzyszenie Teatr Per Se (Płock), Stowarzyszenie Teatr Węgajty (Jonkowo), 

Stowarzyszenie Teatralne Remus (Warszawa), Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema (Jelenia 

Góra), TEATR FIGUR KRAKÓW Fundacja Działań Twórczych (Kraków), Teatr im. Wojciecha 

Bogusławsk iego (Kalisz), Teatr Lalk i i Aktora Kubuś (Kielce), Teatr Lalk i i Aktora (Łomża), Teatr 

Zagłębia (Sosnowiec), Wagon Inicjatyw (Żuromin), Wrocławsk i Teatr Lalek  (Wrocław).  


