Zimowe warsztaty dla młodzieży
z Gdańską Szkołą Artystyczną!
Miejsce: Republika Marzeń Gdańskiej Szkoły Artystycznej, Garnizon, Słowackiego 21

Warsztat teatralny: Tworzenie zapadających w pamięci ról scenicznych. Prowadząca: Anna Ałaj.
Wiek: 12-16 lat
Termin: 11-15 stycznia 2020
Godziny: 13:00 – 16:00
Cena: 300 zł, w tym 100 zł bezzwrotnej zaliczki

Warsztat teatralny: Improwizacja sceniczna dla młodzieży. Prowadząca: Anna Ałaj.
Wiek: 11-14 lat
Termin: 11-14 stycznia 2020
Godziny: 10:00 – 12:00
Cena: 250 zł, w tym 100 zł bezzwrotnej zaliczki.

Warsztat: Koła garncarskie. Prowadząca: Katarzyna Grządziela.
Wiek: 10-16 lat
Termin:
grupa 1

04-08 stycznia 2020 (bez środy),

grupa 2

11-15 stycznia 2020 (bez środy)

Godziny: 13:15 – 15:15
Cena: 300 zł, w tym 100 zł bezzwrotnej zaliczki.
Warsztat: Ceramika i rzeźba. Prowadząca: Katarzyna Grządziela.
Wiek: 11-16 lat
Termin: 04-08 stycznia 2020 (bez środy)
Godziny: 11:00 – 13:00
Cena: 300 zł, w tym 100 zł bezzwrotnej zaliczki.

ZAPISY:
ACTIVENOW

Informacje dodatkowe:
Warsztat teatralny: Tworzenie zapadających w pamięci ról scenicznych.
Zapraszamy młodzież na intensywny kurs aktorski poświęcony budowaniu wyrazistych, ciekawych
postaci na scenie! Jako uczestnicy przejdziecie rzetelny warsztat aktorski oparty o pracę z emocjami,
ciałem, intencją, podtekstem, energią na scenie. Stworzycie wewnętrzny świat postaci i jak on
przejawia się w ciele, ruchach i gestach aktora. Nauczycie się budować relacje między bohaterami,
które angażują i porywają widza. Będziecie ćwiczyć swoją koncentrację, kreatywność i otwartość na
partnera poprzez ćwiczenia improwizacyjne. Stworzycie autorskie etiudy aktorskie, które
udokumentujemy nagraniami wideo. Zimowe warsztaty to duża dawka praktyki, inspiracji, osobistego
rozwoju, twórczej pracy w grupie i... poczucia humoru! Na warsztaty zapraszamy młodzież z min.
kilkumiesięcznym doświadczeniem scenicznym.

Warsztat teatralny: Improwizacja sceniczna dla młodzieży.
Podczas zimowych warsztatów chcemy otworzyć nasze głowy, dać przestrzeń na spontaniczną
twórczość i obudzić pokłady naszej kreatywności! Wykorzystamy do tego ćwiczenia i gry
improwizacyjne, etiudy aktorskie, pracę z ruchem i ciałem oraz trening kreatywności.
Warsztat wspiera umiejętność koncentracji, szybkie kojarzenie, wzmacnia pewność siebie, pomaga
pozbyć się stresu i nieśmiałości. Uczestnik może ryzykować różne pomysły i rozwiązania
w atmosferze zabawy i życzliwości, ucząc się współpracy w grupie, zespołowego znajdywania
rozwiązań i wzajemnego wspierania się. Otwartość na kreatywne myślenie, umiejetność twórczego
rozwiązywania problemów i pracy w zespole należą do kompetencji kluczowych XXI wieku.
Warsztaty poprowadzi doświadczona pedagożka teatralna i reżyserka teatru dziecięcego i
młodzieżowego, aktorka, Anna Ałaj.
Warsztat: Koła garncarskie.
Na warsztatach z koła garncarskiego dla początkujących uczestnicy poznają tajniki toczenia naczyń
ceramicznych na kole. Spróbują swoich sił w wyciąganiu uszu kubków, tworzeniu symetrycznych misek i
spodków oraz sklejanych modułowo wazonów.

Warsztat: Ceramika i rzeźba.
Na warsztatach z ceramiki i rzeźby uczestnicy tworzyć będą formy przestrzenne. Będziemy uczyć się o
proporcjach oraz kompozycji. Zapraszamy również osoby przygotowujące się do szkół plastycznych.

Liczba miejsc ograniczona!!!

Zapisy: https://gsa.net.pl/ (półkolonie i warsztaty)
Biuro GSA telefon 603 613 583

