W numerze

Międzynarodowy Dzień Teatru ........................................................................................................................ 2
Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych .......................................................................................................... 3
Zdjęcia z Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych .................................................................................... 4

Bez osłonek
Międzynarodowy Dzień Teatru
,, W teatrze tylko uczucia są prawdziwe, teatr jest dotykiem marzeń, dociekaniem
zagadki, jaką jest człowiek. Miejscem, gdzie stawia się na pytania. Jest światłem
budowanym z wyobraźni."

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.

Międzynarodowy Dzień Teatru, zainicjowany został w 1961 roku przez
Nr 92
Międzynarodowy Instytut Teatralny i obchodzony jest corocznie 27 marca.

Kwiecień 2012
MDK im. J. Korczaka w Krakowie
os. Kalinowe 18 (www.mdkkorczak.pl)

Międzynarodowy Dzień Teatru
Międzynarodowy Dzień Teatru to święto ustanowione w 1961 r. dla
upamiętnienia otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957r. Dzień obchodów
wyznaczono na 27 marca.
Co roku znany aktor wygłasza napisane przez siebie orędzie. W tym roku Orędzie
na Światowy Dzień Teatru 2012 ułożył John Malkovich:
Czuję się zaszczycony prośbą, jaką skierował do mnie działający przy UNESCO
Międzynarodowy Instytut Teatralny ITI, o wygłoszenie orędzia z okazji 50.
rocznicy Światowego Dnia Teatru. Pragnę skierować kilka myśli do wszystkich
moich znajomych i nieznajomych towarzyszy w pracy teatralnej.
Niech wasze dzieła będą ważne i oryginalne. Niech będą głębokie, wzruszające,
niepowtarzalne i niech skłaniają do refleksji. Niech wspierają nas w
rozważaniach nad tym, co znaczy być człowiekiem, i niech w tych rozważaniach
znajdzie się wiele serca, szczerości i wdzięku. Obyście przezwyciężali
przeciwności losu, cenzurę, ubóstwo i nihilizm, z jakimi wielu z was z pewnością
przyjdzie się zmierzyć. Bądźcie obdarzeni talentem i dyscypliną, które pozwolą
wam mówić o biciu ludzkiego serca w całej jego złożoności, jak również pokorą
i ciekawością, by uczynić z tego dzieło swojego życia. I niech to, co jest w was
najsilniejsze – bowiem zdoła tego dokonać tylko to, co w was najsilniejsze, i to
zaledwie w bardzo rzadkich i krótkich chwilach – nada formę temu
najprostszemu z pytań: "jakie jest nasze życie?".
Powodzenia!
Krakowski Teatr "Groteska" z okazji Święta Teatru
zaprosił w tym roku swoich widzów na "Spektakl
w ciemno".

Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych
22 i 23 marca 2012 roku odbył się po raz pierwszy w Domu Kultury Przegląd
Teatrzyków Przedszkolnych. Zaprezentowały się dzieci z Przedszkoli numer:
120, 187, 117 i 97 (2 grupy). Gościnnie wystąpił Teatrzyk Miszmasz.
Wykonawcy zaprezentowali się w różnych formach teatralnych - klasycznych
spektaklach teatralnych, formach słowno-muzycznych z elementami tańca,
pantomimie. Przedstawienia były doskonale przygotowane, wykonawcy czuli się
swobodnie, widać ogromną pracę Pań nauczycielek. Dzieci mówiły głośno,
wyraźnie. Na szczególną uwagę zasługują piękne stroje oraz oprawa muzyczna.
Mali artyści świetnie poradzili sobie z występem na prawdziwej scenie, w świetle
jest
reflektorów i z nowoczesnymi mikrofonami.
Licznie zgromadzona widownia z zainteresowaniem obejrzała występy i nagrodziła
małych aktorów gromkimi brawami. Imprezę uważamy za udaną.

mali widzowie

