Aktualności Teatralne BPGW w Bolszewie
W sezonie 2016/17 zespół teatru „Krzikô” przygotowuje przedstawienie na podstawie szôłôbùłki
ks. Leona Heyke'go pt. „Agùst Szlôga” wykorzystując pomysły formalne z dawnej włoskiej komedii
improwizowanej (commedia dell'arte). Tytułowa postać „pod zasłoną naiwności skrywa przebiegłość i spryt.
Te cechy w chłopskim społeczeństwie na Kaszubach traktowano jako skuteczną broń przeciwko uciskowi
państwa i arogancji urzędników”. W utworze tym i w jego realizacji scenicznej znajdziemy wątki
z mitologii kaszubskiej przybrane w liczne elementy groteski i karykatury.
↑↑↑↑

***
Ogłaszamy zapisy kandydatów do teatru „Krzikô” popularyzującego « « «
wiedzę i praktykę teatralną w kontekście kultury kaszubskiej.
««« «
Serdecznie zapraszamy młodzież, dorosłych oraz studentów i licealistów
- mieszkańców Bolszewa oraz gminy Wejherowo na warsztaty i próby teatru
działającego od dwóch lat przy Bibliotece Publicznej Gminy
Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie,
««««
Jednym z głównych zamierzeń związanych z działalnością amatorskiego
teatru "Krzikô" jest popularyzacja wśród mieszkańców naszej gminy
historii i tradycji ruchu teatralnego na terenie Kaszub
oraz autorów dramatów kaszubskich i ich dzieł.
***
Całoroczne warsztaty teatralne mają na celu przybliżyć uczestnikom świat sceny. Proponowane zabawy
i ćwiczenia integrują grupę, uczą skupienia i percepcji, pobudzają wyobraźnię, kształtują wrażliwość.
Są też formą relaksu, dają radość i odprężenie. Gry teatralne, etiudy sceniczne uczą również
świadomości doboru środków artystycznych. W trakcie pracy warsztatowej uczestnicy poznają
różne możliwości pracy aktora nad rolą.
***
Teatr "Krzikô" otwarty jest dla każdego, kto nosi w sobie jakkolwiek pojęty niepokój twórczy, ciekawość
sztuki teatralnej, historii Kaszub, chęć pracy w zespole artystycznym oraz poznawania
ludzi i życia. Liczą się chęci, pracowitość i systematyczność.

***
Warsztaty teatralne i próby teatru "Krzikȏ" odbywają się w sali filii nr 1
Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie ul. Reja 9
w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 19.00
Początek zajęć 9-go stycznia 2017 roku

***
Bez przesłuchań wstępnych, castingów!
Przyjdź, weź udział i podejmij decyzję!
Wszystkie spotkania i zajęcia są bezpłatne!
Więcej o teatrze „Krzikô” i galeria zdjęć na stronie: www.bpgw.org.pl w zakładce: koła zainteresowań

W bibliotece dostępne są wydawnictwa i czasopisma o tematyce teatralnej
informacje:
tel.(58) 572 11 80, Fax: (58) 738 66 54
e-mail: biblioteka@bpgw.org.pl
www.bpgw.org.pl
Dyrektor: (58) 738 66 55
Godziny urzędowania: poniedziałek: 13.00 - 19.00 wtorek: 10.00 - 17.00 środa: 08.00 - 12.00
czwartek: 10.00 - 17.00 piątek: 13.00 - 19.00 sobota: 10.00 – 14.00

