
BUDUJEMY MOSTY -  MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY TEATRALNE 

ORAZ WOKALNE 

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY (min. 14 lat) I DOROSŁYCH 

19 sierpień-1 wrzesień 2013 

Uczestnicy będą pracować po 6 godz. dziennie (godz. 9.00-15.00). Każdy uczestnik 

wybiera jedną z dwóch grup: grupę teatralną albo grupę wokalną. 

 

  

PROGRAM 

GRUPA TEATRALNA zajmować się będzie warsztatem aktorskim. Szczególny nacisk 

będzie położony na improwizacje aktorskie, tworzenie scen z pomysłów uczestników oraz 

elementy teatru formy (animacje form plastycznych). Częścią warsztatów będą ćwiczenia 

emisyjne, dykcyjne, ćwiczenia fizyczne oraz etiudy aktorskie. Zadaniem  uczestników będzie 

stworzenie widowiska dotyczącego relacji, jakie zachodzą pomiędzy młodzieżą a seniorami. 

Warsztaty teatralne poprowadzi Mateusz Tymura: aktor, reżyser, absolwent kierunku 

aktorskiego oraz student V roku reżyserii Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w 

Białymstoku. Współtwórca Teatru Latarnia, z którym zrealizował kilka spektakli: „Mała 

Pasja, czyli historia o psie Pana Jezusa”, „Prosta historia” (nagradzane m.in. podczas 11 

Międzynarodowego Festiwalu ZDARZENIA w Tczewie) oraz „Bruno Sznajder” i „Solaris”. 

Współpracował z Teatrem Wierszalin. Asystent reżysera w spektaklach Białostockiego Teatru 

Lalek („Księżniczka Angina“, „Czarne ptaki Białegostoku“). Stypendysta Prezydenta Miasta 

Białegostoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

GRUPA WOKALNA zajmować się będzie: emisją głosu (grupową i indywidualną), dykcją, 

elementarnymi zagadnieniami aktorskimi, piosenką aktorską, pracą chóru oraz pracą nad 

krótkim recitalem piosenek „młodszego” i „starszego” pokolenia. Celem zajęć będzie 

przygotowanie piosenek wykonywanych przez solistów oraz chór, które zostaną 

zaprezentowane podczas pokazu finałowego oraz przekazanie uczestnikom ćwiczeń 

usprawniających emisję głosu. 

Warsztaty wokalne poprowadzi Magdalena Cysewska: wokalistka, absolwentka Wydziału 

Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz Liceum Muzycznego w 

Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy (klasa fortepianu). 

Współpracuje  z Teatrem  Impresaryjnym Afisz, z zespołem folklorystycznym „Bałkany 

Śpiewają”,  z chórem Opery Nova w Bydgoszczy, z  zespołem „Russkaja Dusza” oraz z 
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Biurem Turystyki Aktywnej „Kompas” (instruktor na „Obozach wokalnych”). Na co dzień 

pracuje jako nauczyciel śpiewu w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy. 

PODSUMOWANIE WARSZTATÓW: Efektem dwutygodniowej pracy obu grup będzie 

przygotowanie widowiska oraz recitalu, które zostaną zaprezentowane 1 września w Parku 

Miejskim w Tomaszowie Mazowieckim. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Koszt udziału jednej osoby wynosi 60 zł. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu 

zadecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie 

karty uczestnictwa do dnia 1 lipca 2013 r, pocztą elektroniczną (adres: 

annajadwiganowak@gmail.com) lub tradycyjną: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Browarna 7, 

97-200 Tomaszów Maz. Karta dostępna jest na stronie MOK (www.mok-tm.pl). 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Anna Nowak: tel. (044) 724 42 93, 

513 363 538, annajadwiganowak@gmail.com; www.mok-tm.pl, 

https://www.facebook.com/pages/Teatralne-warsztaty-mi%C4%99dzypokoleniowe-

Tomasz%C3%B3w-Mazowiecki/271052899671243 

  

Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz 

z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach II edycji Rządowego Programu na rzecz 

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 (ASOS). Projekt jest realizowany 

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. 
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