NOWY TEATR IM. WITKACEGO
W SŁUPSKU

OFERTA
EDUKACYJNA
NA SEZON ARTYSTYCZNY 2019/2020

Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku już od jakiegoś czasu czynnie uczestniczy w edukacji
teatralnej słupskiej młodzieży i dzieci. W sezonie 2018/2019 zrealizowaliśmy wiele zadań w tym
zakresie, jednak teraz chcielibyśmy spiąć je wszystkie w konkretny program i zaprosić do udziału
słupskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.
Nasze dotychczasowe działania edukacyjne, które chcemy kontynuować w porozumieniu
i współpracy z nauczycielami słupskich szkół, z którymi utworzymy prężnie działającą Sieć
Liderów Kultury:
Lekcje teatralne – wykłady, będące pogłębieniem i rozwinięciem treści zawartych w danym
spektaklu (po spektaklach szkolnych).
Klub recenzenta – cykliczne spotkania kształcące recenzenckie umiejętności młodzieży.
Oprowadzanie po teatrze – możliwość oprowadzenia po teatrze dla grup zorganizowanych (po
każdym spektaklu szkolnym, po wcześniejszym ustaleniu terminu!!!)
A także...

Niania w Teatrze
Comiesięczna akcja animacyjna dla dzieci widzów
naszego Teatru – teatralne zabawy pod okiem
animatorów podczas trwania spektaklu dla widzów
dorosłych.
Akcja oznaczana jest w repertuarach przy wybranych
spektaklach. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na
adres mailowy: a.pietruszewska@nowyteatr.pl

Grupa warsztatowa Igora Chmielnika
Cotygodniowe zajęcia aktorskie dla młodzieży, zwieńczone pokazem pracy
warsztatowej. Grupa prowadzona przez aktora - Igora Chmielnika.
Pierwsze spotkanie, jak i nabór do tegorocznej grupy planowane są na
18 listopada o godz. 16.00 na Małej Scenie Nowego Teatru. Zapraszamy
młodzież w wieku od 14 do 20 lat.

Więcej informacji: a.pietruszewska@nowyteatr.pl

Grupa warsztatowa Bożeny Borek - "Repertuar"
Cotygodniowe zajęcia aktorskie dla młodzieży i seniorów, zwieńczone
pokazem pracy warsztatowej. Grupa prowadzona jest przez aktorkę - Bożenę
Borek.
Nabór do tegorocznej grupy jest już zamknięty.

Więcej informacji: a.pietruszewska@nowyteatr.pl

Wolontariat
Możliwość aktywnego włączenia się w działania teatru (organizacja Festiwalu,
Niani w Teatrze, akcji zewnętrznych itp.), a także w działalność edukacyjną
i promocyjną.

Więcej informacji: a.pietruszewska@nowyteatr.pl

Nowe
działania na
sezon
artystyczny
2019/2020

Lekcje teatralne
Po spektaklach „lekturowych”, „edukacyjnych” Alicja Syta, która jest
w Nowym Teatrze Specjalistą ds. literackich i edukacyjnych, przyjedzie
do Państwa szkoły i przeprowadzi z uczniami lekcje ściśle związane
z tematem obejrzanego wcześniej spektaklu. W przypadku trudniejszych
i zaangażowanych sztuk można umówić też lekcję
wprowadzającą/przygotowującą do obejrzenia spektaklu.
Ponadto, lekcje teatralne będą mogły dotyczyć również oferty spektakli
wieczornych, takich, jak "Kupiec wenecki", "M-2", a nawet fars i komedii "Mayday 2", "Wykrywacz kłamstw", czy "Pomoc domowa".

Aby ustalić dogodny termin proszę napisać maila na adres: a.syta@nowyteatr.pl

Klub recenzenta
prowadzone przez Alicję Sytę, cykliczne spotkania po spektaklach,
polegające na kształceniu młodych recenzentów. Wiąże się z tym możliwość
bezpłatnego oglądania spektakli repertuarowych dla osób piszących
recenzje (bezpłatny bilet na spektakl za każdą napisaną i opublikowaną na
naszej stronie i w gazecie teatralnej recenzję).
Zajęcia przeznaczone dla młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów.
Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu. Spotkanie organizacyjne
planowane jest na 28 listopada 2019 o godzinie 17.00 na Małej Scenie
Nowego Teatru (ul. Jana Pawła II 3, Słupsk).

Więcej informacji: a.syta@nowyteatr.pl

Klub dyskusyjny dla młodzieży
prowadzone przez Alicję Sytę, cykliczne spotkania po spektaklach, mające
na celu dogłębną analizę obejrzanego dzieła i kształcenie w zakresie wiedzy
o teatrze, ale i umiejętności merytorycznego wypowiadania się na jego temat.
Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Spotkanie organizacyjne
planowane jest na 29 listopada 2019 o godzinie 17.00 na Małej Scenie
Nowego Teatru (ul. Jana Pawła II 3, Słupsk).

Więcej informacji: a.syta@nowyteatr.pl

Klub dyskusyjny dla dorosłych
prowadzone przez Alicję Sytę cykliczne spotkania po spektaklach, mające
na celu dogłębną analizę obejrzanego dzieła i kształcenie w zakresie wiedzy
o teatrze, ale i umiejętności merytorycznego wypowiadania się na jego temat.
Zajęcia są przeznaczone dla osób dorosłych oraz dla słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu. Spotkanie organizacyjne
planowane jest na 29 listopada 2019 o godzinie 18.30 na Małej Scenie
Nowego Teatru (ul. Jana Pawła II 3, Słupsk).

Więcej informacji: a.syta@nowyteatr.pl

Świetliki i Hałasy - warsztaty techniczne
Warsztaty, które odkryją przed uczestnikami techniczne aspekty
powstawania spektaklu. Będziemy mogli przypatrzeć się pracy techników
oświetlenia, tzw. "świetlików" i dźwiękowców, tzw. "hałasów"
Warsztaty dla dwóch grup wiekowych:
- przedszkola i klasy 1-3,
- klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe.
Warsztaty łączone będą ze spektaklem. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie
chęci uczestnictwa. Przewidywany termin realizacji: wiosna 2020.

"Czysta Forma" - gazeta Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku
To właśnie na jej łamach będziemy publikować recenzje i teksty powstałe
w wyniku pracy Klubu Recenzenta. Gazeta na bieżąco będzie relacjonowała,
co działo się w minionym miesiącu i zapowiadała, co jeszcze czeka nas
w przyszłości. Możecie liczyć na wywiady z twórcami, recenzje, felietony,
relacje z wydarzeń i wiele, wiele innych. Co tylko przyjdzie nam do głowy!
A może na ostatniej stronie znajdziemy teatralną krzyżówkę? Albo rysunki
satyryczne?
Pierwszy numer zapowiadamy na połowę listopada 2019. Rozglądajcie się
uważnie w naszym Foyer, czy już leżą pierwsze egzemplarze. Będziemy też
informować Was o tym na Facebooku i naszej stronie internetowej!

Rozmowy z aktorami i twórcami spektaklu
Na specjalną prośbę możemy po spektaklach spotkać się z aktorami
i twórcami. To niepowtarzalna okazja, by zintegrować się z zespołem Nowego
Teatru i dowiedzieć czegoś więcej. Ile zajmuje wyuczenie roli na pamięć? Co
sprawia im największą trudność, a co radość? Jak myślicie?

Więcej informacji: a.syta@nowyteatr.pl

Przydatne informacje dla uczestników programu Sieć Liderów Kultury
1. Członkowie Sieci Liderów Kultury mogą bezpłatnie oglądać spektakle na
trzecich próbach generalnych. O takiej możliwości zostaną mailowo
poinformowani przez Agatę Pietruszewską, jedną z koordynatorek Sieci.
2. Uruchomiona zostaje specjalna Karta Lidera Kultury, na której
nauczyciel/pedagog może zbierać pieczątki za przyjście z grupą uczniów
do Nowego Teatru - za zebranie 5 pieczątek otrzymuje podwójne
zaproszenie na wybrany spektakl.
3. Wraz z Lekcją Teatralną otrzymują Państwo pakiet materiałów na zajęcia
z uczniami - prezentacje multimedialne, filmiki, ciekawe pomysły na
zadania, scenariusze lekcji.

Kontakt w sprawie działań edukacyjnych:

Kontakt w sprawie rezerwacji/kupna biletów na
spektakle edukacyjne:

Alicja Syta
Specjalista ds. literackich i edukacyjnych
a.syta@nowyteatr.pl
tel. +48 531 924 674

Emilia Zakrzewska
Specjalista ds. sprzedaży
e.zakrzewska@nowytear.pl
tel.+48 502 140 129

Agata Pietruszewska
Specjalista ds. promocji i edukacji
a.pietruszewska@nowytear.pl
tel. +48 512 468 434

Wioletta Stolarczyk
Specjalista ds. sprzedaży
w.stolarczyk@nowyteatr.pl
tel.+48 603 334 661

Administracja Teatru: ul. Lutosławskiego 1, 76-200 Słupsk
Duża i Mała Scena: ul. Jana Pawła II 3, 76-200 Słupsk
kasa/rezerwacja biletów: +48 59 846 70 13, kasa@nowyteatr.pl
Kasa czynna:
poniedziałek–piątek w godz. 8.00–16.00 oraz dwie godziny przed spektaklem
Bilety online: nowyteatr.pl, zakładka "Kup bilet online"
Numer konta: 06114011530000218079001001

