S P R A W O Z D A N I E
z realizacji projektu pn. „Sztuka interdyscyplinarna-twórcze działania trzech pokoleń”
Bydgoski Grant Oświatowy
Realizacja grantu odbyła się w kilku etapach:
- spotkania warsztatowe – warsztaty plastyczno - teatralne; odbyły się 6 i 20 października oraz 10 i 24
listopada 2012 r. na terenie placówki, podczas których wspólnie od podstaw tworzono koncepcję sztuki,
przygotowywano scenografię oraz stroje do spektaklu, a także uczono się sztuki aktorskiej przygotowując
spektakl „Dziewczynka z zapałkami” pod kierunkiem instruktorów. Dodatkową atrakcją podczas warsztatów
10 listopada było spotkanie z aktorem Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu, który podzielił się swoim
doświadczeniem z uczestnikami projektu.
- spektakle – premiera sztuki teatralnej „Dziewczynka z zapałkami” odbyła się w sobotę 1 grudnia 2012 r.
o godz. 16.30 w MDK nr 2, a 8 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 ponadprogramowo pokazano spektakl
w Oddziale MDK nr 2 w Gimnazjum nr 20 podczas Mikołajek Osiedlowych zorganizowanych przez Radę
Osiedla Wzgórze Wolności. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zaprezentować szerokiej publiczności
przygotowany podczas warsztatów spektakl.
- podsumowanie projektu – odbyło się 8 grudnia 2012 r., podczas którego uczestnicy warsztatów wypełnili
ankietę ewaluacyjną dotyczącą dobrych i złych stron projektu i podzielili się wrażeniami z uczestnictwa
w projekcie.

WARSZTATY TEATRALNO-PLASTYCZNE
Projekt realizowano w formie warsztatów plastyczno-teatralnych dla rodzin wielopokoleniowych,
angażujących dzieci i ich rodziny. Istotnym jego założeniem było wzmacnianie więzi między pokoleniami
oraz wzajemna wymiana doświadczeń między pokoleniami i rodzinami podczas wspólnych działań
artystycznych. Zarówno warsztaty, jak i przedstawienie, były otwarte dla środowiska lokalnego i miasta.

SPOTKANIE Z AKTOREM
Aktor Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu - p. Władysław Owczarzak był gościem podczas jednego
ze spotkań warsztatowych. Opowiedział o pracy aktora, udzielił cennych wskazówek dotyczących gry
aktorskiej, a także zaprezentował, co wzbudziło ogromne zainteresowanie, różne rodzaje lalek teatralnych,
które można było obejrzeć, dotknąć, przymierzyć, wypróbować…

SPEKTAKLE TEATRALNE „DZIEWCZYNKA Z ZAPAŁKAMI”

Premiera spektaklu odbyła się w sobotę 1 grudnia 2012 r. o godz. 16.30 w Młodzieżowym
Domu Kultury nr 2. Przedstawienie obejrzeli wychowankowie MDK nr 2 z rodzinami, laureaci
(miejscowi i przyjezdni) VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bożonarodzeniowa Kartka
Świąteczna”, ich opiekunowie oraz zwiedzający wystawę pokonkursową, w tym także osoby
ze środowiska lokalnego i miasta. Po premierze wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz upominki i wspólnie z widzami zostali zaproszeni na poczęstunek.

„Dziewczynkę z zapałkami” po raz drugi wystawiono 8 grudnia 2012 r. o g. 10.00 w Oddziale
MDK nr 2 w Gimnazjum nr 20 podczas Mikołajek Osiedlowych zorganizowanych przez Radę Osiedla Wzgórze
Wolności. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zaprezentować szerokiej publiczności przygotowany
podczas warsztatów spektakl.

Podsumowanie:
Zarówno warsztaty, jak i przygotowane przedstawienie, cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Analiza ankiet ewaluacyjnych wykazała pozytywne opinie uczestników warsztatów oraz potwierdziła
zrealizowanie założeń projektu.
Opinie i komentarze widzów, również potwierdzają potrzebę realizacji projektów
warsztatowych dla dzieci i ich rodzin oraz przygotowywania spektakli dla rodzin ze środowiska
lokalnego i miasta.
Podczas warsztatów powstały ciekawe stroje i scenografia, które będą wykorzystane podczas
innych przedstawień.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, placówkom i firmom, które zaangażowały się
w rozpowszechnianie informacji o projekcie, bądź też współpracowały przy jego realizacji. Były to:
Gimnazjum nr 20, Rada Osiedla Wzgórze Wolności, Teatr Polski w Bydgoszczy, BORPA, Przedszkole
„Wesołe Serduszka”, Przedszkole „Muminki”, firma Sematim.
Specjalne podziękowanie kierujemy do Pana Władysława Owczarzaka - aktora Teatru „Baj
Pomorski” w Toruniu, który zechciał przyjąć nasze zaproszenie i przygotował dla nas spotkanie, podczas
którego wprowadził nas w świat teatru.

