„Historia jest świadkiem czasów,
światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia, zwiastunką przyszłości”.
Cyceron

ZAPRASZA …
do udziału
w XVII edycji Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych Zielona Gęś
i poszukiwania inspiracji do tworzenia przepięknych spektakli teatralnych
w nawiązując do działań Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu
W roku 2018/2019 będzie to:

„Teatr Zajezdnia przedstawia:
Zielona Gęś 2019”.
Zachęcamy instruktorów teatralnych i nauczycieli do podjęcia trudu przygotowania uczniów
do prezentacji teatralnych. Tradycją festiwalu jest hasło proponowane zespołom jako myśl
przewodnia. Może być ono inspiracją, ale nie ogranicza, pozostawiając twórczą swobodę.
W tym roku zapraszamy do poszukiwania inspiracji w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu,
bo „..najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: i zwyczaje,
i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień.” (Antoine de Saint-Exupéry)
Poszukiwanie... Poznawanie historii…
Ważna jest pasja, docieranie do informacji, ten ogień w oczach, ma go każdy, kogo kiedykolwiek zaraził
wirus tajemnicy. Ale żeby pojawiła się złota gorączka, musi istnieć podatny grunt, na którym będzie
mogła się rozwinąć.
Właśnie takiego odkrywania wątków historycznych życzymy grupom teatralnym
podczas prac nad spektaklem.
Teatralnie historię można odkrywać na różne sposoby, jest wiele wątków, które można podjąć,
zauważyć, podzielić się nimi z widzem. Czekamy na Wasze propozycje.
Koordynator projektu :
Monika Morawska mmorawska@poczta.onet.pl ( 604221753)
Kierownik artystyczny : Agata Kroma agata.kroma@gmail.com (662043742)
Oferta warsztatowa, wsparcie działań artystycznych: Agnieszka Misiak, Kinga Kalinowska
agnieszka-misiak@wp.pl ( 608422682) kingapacek@wp.pl (604244213 )
Główny organizator: Towarzystwo Kultury Czynnej / www.kulturaczynna.pl,
Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu / www.zs9.wroclaw.pl
BIURO WROCŁAWSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW SZKOLNYCH ZIELONA GĘŚ :
Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu ; ul. Krajewskiego 1; 51-690 Wrocław; tel. 71-7986906;
www.zs9.wroclaw.pl

ZAPRASZA …

NA INAUGURACJĘ
XVII FESTIWALU
„Teatr Zajezdnia przedstawia: Zielona Gęś 2019”
Serdeczne pozdrowienia dla Przyjaciół Zielonej Gęsi.
Zapraszamy na spotkanie w Centrum Zajezdni Historia we Wrocławiu
– 22 listopada 2018r.
o godzinie 16.00 przy ul. przy ul. Grabiszyńskiej 184
W trakcie spotkania :
- Omówienie przez organizatorów Festiwalu założeń projektu: Zielona Gęś 2019
( regulamin, warsztaty…) ;
- Oferta Centrum Historii Zajezdnia;
- Poznanie przestrzeni scenicznej , którą udostępnia Centrum Historii Zajezdnia;
- Wspólne spotkanie PRZYJACIÓŁ ZIELONEJ GĘSI w przestrzeni kawiarnianej w Zajezdni
( Kawiarnia będzie do Państwa dyspozycji, Zielona Gęś serdecznie zaprasza, ale nie dysponuje
środkami umożliwiającymi pokrycie kosztów poczęstunku ).
Prosimy o potwierdzenie obecności w spotkaniu
do 20 listopada 2018r. na adres : mmorawska@poczta.onet.pl
Do zobaczenia!
Koordynator projektu :
Monika Morawska, Agata Kroma
Główny organizator: Towarzystwo Kultury Czynnej / www.kulturaczynna.pl,
Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu / www.zs9.wroclaw.pl

BIURO WROCŁAWSKIEGO FESTIWALU TEATRÓW SZKOLNYCH
ZIELONA GĘŚ :
Zespół Szkół nr 9 we Wrocławiu ; ul. Krajewskiego 1; 51-690 Wrocław; tel. 71-7986906;
www.zs9.wroclaw.pl
Projekt Wrocławski Festiwal Teatrów Szkolnych Zielona Gęś jest dofinansowany
przez Gminę Wrocław www.wroclaw.pl

