Szanowni Państwo,
W dniach 30 listopada – 9 grudnia 2018 Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
zaprasza na Festiwal Teatru Uciśnionych podczas którego zostaną przedstawione spektakle
Teatru Forum różnych grup. Spektakle będą miały interaktywną formę – widzowie będą mieli
aktywny wpływ na bieg wydarzeń.

Harmonogram Festiwalu:
M65, ul. Mińska 65


30 listopada w godz. 10:00 - 17:30 spektakle międzypokoleniowe z różnych części Polski.
Tematyka tych spektakli będzie dotyczyła konfliktu międzypokoleniowości lub problemów
różnych grup wiekowych, z którymi mierzą się bohaterowie.



1 grudnia w godz. 12:00 - 18:00 grupy młodzieżowe w interaktywnych spektaklach
o tematyce bliskiej dzieciom i młodzieży.

Znajomi Znajomych, ul. Wilcza 58A


4 grudnia o godz. 18:00 spektakl Teatru Gazetowego „Wolna Niepodległa” poddający
refleksji pytania o pojmowanie wolności i niepodległości w dzisiejszym świecie.

Klubokawiarnia Pożyteczna, ul. Nowy Świat 58


5 grudnia o godz. 19:00 spektakl „Szelest” grupy Ma(g)daleny Anny Poznań podejmujący
problem płciowości i kobiecości oraz ról społecznych z nią związanych.



7 – 9 grudnia Warsztaty z Teatru Niewidzialnego dla zakwalifikowanych do udziału
praktyków Teatru Forum (nabór trwa do 29 listopada) – miejsce warsztatów zostanie podane
osobom zakwalifikowanym.
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Facebooku:

https://www.facebook.com/events/2200685503334904/.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane różnymi metodami
teatralnymi, pracą z grupami młodzieżowymi i międzypokoleniowymi, metodyką Teatru
Uciśnionych oraz/lub działaniami społecznymi i edukacyjnymi.

Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu projektu przez m.st
Warszawa i dofinansowaniu ze środków Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020.

Kontakt w sprawach merytorycznych:
Małgorzata Winiarek-Kołucka, adres e-mail: m.winiarek@stop-klatka.org.pl
Kontakt w sprawach promocji:
Monika Domańska, adres e-mail: m.domanska@stop-klatka.org.pl

Teatr Forum
Spektakl będzie miał interaktywną formułę – będzie to Teatr Forum. Jest to metoda pracy z grupą
z pogranicza teatru i edukacji dla życia stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy, Augusto
Boala. Tym, co odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest zezwolenie widowni na
wejście na scenę. Widzo-aktorzy (widzowie Teatru Forum) przejmując rolę głównego bohatera,
badają dostępne alternatywy i trenują rozwiązania problemów, które są tożsame z ich
codziennymi trudnościami. Dzięki temu następuje klaryfikacja własnych sytuacji problemowych
i swojej w nich roli oraz konsekwencji podejmowanych lub zaniechanych działań.

O nas
My - Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA - swymi działaniami tworzymy przestrzeń
do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy
stosowanej. Wykorzystujemy dramę w obszarach takich jak edukacja, profilaktyka, rozwój
kompetencji społecznych i obywatelskich, przeciwdziałanie dyskryminacji i budowanie kapitału
społecznego.
Sposoby pracy:
- metoda dramy stosowanej – dzięki niej tworzymy bezpieczną przestrzeń do wymiany wiedzy
i doświadczenia, wzajemnego poznawania się, współdziałania i twórczej ekspresji
- storytelling – to sztuka opowiadania, która wykorzystywana jest do budowania więzi między
ludźmi, wydobywania potencjału i budowania dialogu
-

idea dzielenia się wiedzą i umiejętnościami: uczestnicy projektu (seniorzy i młodzi) są

jednocześnie jego współtwórcami, każda zdobyta przez nich w ramach projektu umiejętność jest
od razu wykorzystywana do wspierania innych w dawaniu czegoś od siebie.

Więcej informacji o naszych działaniach znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia http://stopklatka.org.pl oraz stronie programu: http://sim.drama.org.pl/.

