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W okresie ferii przygotowaliśmy dla naszych młodszych i starszych widzów szereg atrakcji prezentacje spektaklu PODRÓŻE GULIWERA oraz 12. LEKCJI NIEGRZECZNOŚCI, warsztaty
teatralne, zwiedzanie teatru oraz lekcje dramatu. Zajęcia poprowadzi Marzena Nieczuja-Urbańska i
Weronika Łucyk. Zapisy oraz szczegółowe informacje: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl. Do
zobaczenia w Teatrze Wybrzeże!
WARSZTATY TEATRALNE
Co to znaczy teatr? Jak korzystać z wyobraźni? Ile w improwizowaniu prawdy, a ile zmyślenia?
Warsztaty teatralne są propozycją dla dzieci i młodzieży, która pragnie zapoznać się z teatrem
poprzez działanie. Przy użyciu formy dramy, improwizacji i ćwiczeń ruchowych uczestnicy mają
okazję poznać podstawy pracy aktora czy reżysera. Tym samym pragniemy zainteresować dzieci
i młodzież procesem tworzenia w teatrze, a także wykorzystać formę teatralną do badania tematów,
które dotyczą wszystkich grup wiekowych.
Oferta dla grup zorganizowanych
Koszt udziału wynosi 5 zł od osoby. Opiekunom przysługują bezpłatne wejściówki. Oferta skierowana
do grup w każdym wieku. Jednorazowo w warsztacie może wziąć udział do 30 osób. Terminy:
poniedziałek, 2 lutego, godz. 9.00, 11.00, 13.00, Czarna Sala, Gdańsk, środa, 4 lutego, godz. 9.00,
11.00, 13.00, Duża Scena, Gdańsk. Prowadzący: Weronika Łucyk.
Oferta dla osób indywidualnych
Na warsztaty obowiązują wcześniejsze zapisy. Koszt udziału wynosi 11 zł. Terminy: poniedziałek, 9
lutego, godz. 10.00-13.00 (z przerwą), Scena Malarnia, Gdańsk (oferta skierowana dla grupy

wiekowej 7-9 lat), piątek, 13 lutego, godz. 10.00-13.00 (z przerwą), Scena Malarnia, Gdańsk (oferta
skierowana do osób w wieku 10-12 lat). Prowadzący: Marzena Nieczuja-Urbańska.
ZWIEDZANIE TEATRU
Jakie miejsce w teatrze jest najważniejsze? Po co w teatrze kulisy? Czy widz jest tak samo potrzebny
jak aktor? Zapraszamy przedszkolaków, dzieci i młodzież szkolną, wycieczki półkolonii, a także dzieci
i rodziców do obejrzenia kulis Teatru Wybrzeże. Trasa zwiedzania uwzględnia m.in. widownię, scenę
oraz pracownie teatralne w Gdańsku.
Czas trwania wycieczki wynosi ok. 90 minut, grupa zwiedzających może liczyć maksymalnie 30 osób,
koszt udziału wynosi 5 zł od osoby, konieczne są wcześniejsze zapisy. Terminy: czwartek, 5 lutego,
godz. 11.00, 13:00, czwartek, 12 lutego, godz. 9.00, 11.00, 13:00, piątek, 13 lutego, godz. 9.00,
11.00, 13:00. Prowadzący: Weronika Łucyk.
LEKCJE DRAMATU
Ile historii można opowiedzieć zaczynając od tego samego zdania? Co oznacza budowanie postaci
poprzez dialog? Czy kałuża może zostać bohaterem? Lekcje dramatu to spotkania o charakterze
warsztatowym. Propozycja przeznaczona jest dla osób, które chciałyby w praktyczny sposób
zmierzyć się z podstawami kreatywnego pisania. W ramach zajęć uczestnicy będą pisać na wybrany
temat oraz czytać fragmenty innych tekstów. Będziemy także dyskutować, czytać sobie nawzajem
napisane teksty i analizować sceny z gotowych dramatów.
Koszt uczestnictwa w pojedynczych zajęciach wynosi 11 zł od osoby. Oferta przeznaczona dla osób
powyżej 14 roku życia. Terminy: poniedziałek, 9 lutego, godz. 10.00-14.00 (z przerwami), Jaskółka,
Gdańsk, wtorek, 10 lutego, godz. 10.00-14.00 (z przerwami), Jaskółka, Gdańsk. Prowadzący:
Weronika Łucyk.
12. LEKCJA NIEGRZECZNOŚCI
LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI to przegląd literatury starszej i nowszej w formie udramatyzowanych
czytań z domieszką magii teatru, których wspólnym mianownikiem jest różnorako pojmowany,
obecny w literaturze dziecięcej od zawsze, „bohater niepokorny".
LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI przeznaczone są dla widzów od 6 roku życia. Koszt jednej Lekcji wynosi
11 zł (konieczne wcześniejsze rezerwacje w kasach biletowych). Termin 12. LEKCJI: niedziela, 15
lutego, godzina 13.00, Duża Scena, niedziela, 22 lutego, godzina 13.00, Scena Kameralna. Tematem
12. LEKCJI NIEGRZECZNOŚCI będzie SPOSÓB NA ALCYBIADESA Edmunda Niziurskiego. Czytanie
wyreżyseruje Michał Derlatka. Po Lekcji odbędą się warsztaty teatralne nawiązujące do tematyki
czytanego tekstu. Ilość miejsc jest ograniczona. Konieczne są wcześniejsze zapisy pod adresem:
weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl
PODRÓŻE GULIWERA
Jonathan Swift
PODRÓŻE GULIWERA
Reżyseria: Michał Derlatka
W spektaklu występują: Justyna Bartoszewicz (Cesarz Liliputu Golbasto Momarem Evlame Gurdio
Shefin Mully Ully Gue, Prawa Ręka Karła, Królowa Matka, Detox, Joanna D'arc, Młody Koń), Maria
Mielnikow-Krawczyk (Lud Liliputu - prawica, Mamagiga, Lewa Noga Karła, Bumbum, Koń
Prokurator), Marzena Nieczuja-Urbańska (Lud Liliputu - lewica, Asiula, Prawa Noga Karła, M.,

Wróżka Krystyna, Stara Klacz), Piotr Chys (Wielki Kanclerz Koronny Reldresal Złotousty, Lewa Ręka
Karła, Mózg, Sokrates, Ia-huu), Jerzy Gorzko (Wielki Szpieg Koronny Hurgo Przenikliwy, Karzeł,
Rysiek, Uderzacz, Koń Sędzia), Mirosław Krawczyk (Lemuel Guliwer), Piotr Łukawski (Wielki Wódź
Armii Bolgolam Przeraźliwy, Papagiga, Karla Klata, Munodi, Koń Gospodarz).
Gdzieś indziej musi być lepiej. Gdzieś indziej na pewno jest wspaniale, pięknie i dobrze - mówi do
siebie Guliwer i wyrusza w świat. Szuka sprawiedliwości, bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
Szuka świata, w którym będzie szczęśliwy. Cóż, spotyka go seria gorzkich rozczarowań - Lilipuci to
wcale nie urocze karzełki, tylko fanatyczni Wąskoekstremiści. Giganci zaś są jak dzieci męczące
pająka tylko dlatego, że jest od nich mniejszy... Mieszkańcy latającej wyspy Laputy zawodowo
zajmują się mnożeniem absurdów i zarzucaniem swoich poddanych przymusowymi innowacjami: od
dziś obowiązuje całkowity zakaz stawiania prostych ścian! „Absurd!"- Krzyczy Guliwer i rusza w
dalszą drogę. Czy uda mu się odnaleźć wymarzony, lepszy świat?
Spektakl przeznaczony dla widzów od 8 roku życia. Czas: 1 godzina 40 minut (jedna przerwa).
Termin: sobota, niedziela, 7, 8 lutego, godzina 13.00, Scena Kameralna, Sopot. Bilety: normalny 30
zł, ulgowy 20 zł.
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