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Warsztaty dla najmłodszych 
dzieci (1-3) z rodzicami

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE 
SPEKTAKLOWI „MLEKO”

Warsztaty improwizacji 
dla dzieci w wieku 6-9

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE 
SPEKTAKLOWI 

„PCHŁA SZACHRAJKA”

Warsztaty performersko- 
-ruchowe dla dzieci 4-6 

i ich rodziców

WYDARZENIE 
TOWARZYSZĄCE 

SPEKTAKLOWI 
„PCHŁA SZACHRAJKA”

prowadzenie: Dorota Ogrodzka, Justyna Wielgus

prowadzenie: Dorota Ogrodzka, 
Sebastian Świąder 
asystują uczestnicy Młodej Sceny TPB

sb 6.12, g. 10.00 
nd 7.12, g. 10.00

prowadzenie: Dorota Ogrodzka, 
Sebastian Świąder, Zofia Wronka 
oraz aktorzy TPB

pt 5.12, g.14.00
sb 6.12, g. 12.30

sb 6.12, g.14.30
nd 7.12, g. 12.30

Cykl warszta- 
tów teatralnych  
dedykowanych 
najmłodszym 
widzom.

Teatr Polski im. Hieronima Konieczki
Al. Mickiewicza 2  85–071 Bydgoszcz

Warsztaty będą wspólną przygodą dzieci i rodziców, urucha-
mianiem teatralnego zmysłu, który posiada każdy: mały i duży.
Wspólnie z uczestnikami będziemy odkrywać, że teatr jest 
wpisany w dziecięce doświadczenie świata. Nie musi oznaczać 
recytacji, naśladowania, nie musi być tylko oglądany z daleka 
i z dystansu podziwiany. Może rozgrywać się tu i teraz, angażo-
wać ciało, gest, głos, rekwizyty.

W trakcie warsztatów uruchomimy teatralny potencjał relacji 
dziecka i rodzica, zachęcimy ich do wspólnych figli. Będziemy 
tworzyć twórcze sytuacje grupowego działania. Będziemy  pro-
wokować i zachęcać rodziców do nowego spojrzenia na teatr, 
pokazując, że bierze się on z zabawy, z tego co proste, czasami 
przypadkowe, codzienne. Będziemy wspólnie odkrywać, 
że w teatrze można doświadczać cudowności naszego świata 
i budzić do życia światy nowe.

Chcecie bajki? To ją sobie stwórzcie? Jak? 
Zupełnie tak jak Pchła Szachrajka – tworząc coś z niczego, 
wymyślając własne języki, łącząc bal karnawałowy z lekcją 
angielskiego. 

Zapraszamy na warsztaty improwizacji: tekstowej, ruchowej 
i performerskiej. Punktem wyjścia będzie tekst Jana Brzechwy, 
który będziemy ciąć na kawałki, sklejać na nowo i z którego 
będziemy wyciągać wszystko, co w nim jest i czego jeszcze 
w nim nie ma.

Jak zachowuje się ciało w teatrze? Co sprawia, że 
z niczego można coś stworzyć? 
Jak można ożywić zmęczone ciało do działania?

Jakie tajemnice kryją się w krokach? Czy człowiek 
może stać się tak zwinny jak pchła?
Zapraszamy na teatralne laboratorium ruchu. 
Warsztaty dla dzieci i ich rodziców/opiekunów. 

rezerwacja miejsc: 
T 52 33 97 812
oraz E tp@teatrpolski.pl

na wszystkie warsztaty 
wstęp wolny – 
serdecznie zapraszamy
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Warsztaty dla dzieci w wieku 6-10

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE SPEKTAKLOWI 
„PLASTUSIOWY PAMIĘTNIK”

prowadzenie: Dorota Ogrodzka, 
Sebastian Świąder, Zofia Wronka 
asystują uczestnicy Młodej Sceny TPB

pn 8.12, g. 10.00, 12.00
wt 9.12, g.10.00, 12.00
śr 10.12, g. 12.00

Na początku grudnia chcemy otworzyć 
drzwi dla tych, których w teatrze 
często się ignoruje lub traktuje nieco 
z pobłażaniem.

U nas jednak będzie 
inaczej!
W Teatrze Polskim w Bydgoszczy chcemy zaprosić dzieci, 
ich rodziców, opiekunów i nauczycieli do aktywnego 
działania, do performatywnej zabawy. Będziemy traktować 
ich jak partnerów rozmowy na ważne tematy, także 
społeczne, kulturowe. Chcemy wspierać rozwój teatralnej 
wyobraźni i teatralnego zmysłu dzieci, który często w toku 
edukacji jest osłabiany lub tłumiony.

Będziemy wspólnie odkrywać radość ukrytą w teatralnym 
żywiole, uruchamiać nasze ciała, głosy, tworzyć nowe 
miejsca, sytuacje, uczyć się pracy w grupie, w kontakcie 
z drugim człowiekiem.

Dzieci będą mieć odtąd szczególne 
miejsce w Teatrze Polskim 
w Bydgoszczy: ich głos będzie 
słyszalny, a ich obecność widoczna. 

Jak wyglądałaby szkoła, gdyby urządzali ją sami uczniowie? Co musia-
łoby się zmienić, żeby zawsze było w niej ciekawie? Co by było, gdyby 
szkoła zaczęła przypominać choć odrobinę teatr, gdyby wpuścić do niej 
więcej wyobraźni, spontaniczności a rygor dzwonków i prac domowych 
trochę rozluźnić? Jaką szkołę chcielibyście stworzyć, gdyby można było 
ją łatwo przekształcać, lepić i dowolnie formować – jak plastelinę?

Inspiracją dla warsztatów teatralnych będzie „Plastusiowy pamiętnik” – 
tekst i spektakl. Warsztaty teatralne wokół tematu szkoły i edukacji to nie 
tylko zabawowa wariacja na temat miejsca, gdzie uczniowie spędzają 
większość tygodnia. To także skierowane do młodych widzów, pierwsze 
z serii zaproszenie do cyklu warsztatowego poświęconego ważnym spo-
łecznym tematom. Hasła takie jak edukacja, demokracja, równość, praca, 
oburzenie, konflikt i inne, pozornie niedziecięce kwestie, będą w Teatrze 
Polskim towarzyszyć kolejnym spotkaniom, na które zaprosimy dzieci. 
Wierzymy, że teatr jest miejscem, w którym mogą one nie tylko poznawać 
znaczenia tych słów, ale także wypowiadać się, dyskutować, podejmować 
działania dotyczące istotnych kategorii społecznych, kulturowych, 
filozoficznych.


