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Miło nam poinformować, że Grupa GPEC i Teatr Wybrzeże przedłużyły umowę o współpracy na
kolejny rok. Mecenat Grupy GPEC będzie wsparciem dla bieżącej działalności Teatru Wybrzeże,
który przyznał przedsiębiorstwu tytuł Partnera Strategicznego.
Grupa GPEC rozpoczęła współpracę z Teatrem Wybrzeże w listopadzie 2010 roku. Dotychczas na jej
mocy wymieniono między innymi oświetlenie budynku głównego teatru oraz w ramach programu
WSPÓLNE DZIAŁANIE - LOKALNE ZAANGAŻOWANIE, prowadzonego przez Grupę GPEC,
zorganizowano specjalne przedstawienie z udziałem pracowników Grupy dla dzieci z gdańskich
placówek wychowawczych i Fundacji Hospicyjnej.
- Teatr Wybrzeże to ważny punkt na kulturalnej mapie Pomorza - mówi Igor Wasilewski, członek
zarządu GPEC. - Wieloletnia współpraca daje nam coraz więcej satysfakcji i otwiera przed nami nowe
możliwości, dzięki którym możemy w tym roku dodatkowo zaprosić mieszkańców Pomorza, naszych
klientów, na zwiedzanie budynku teatru czy warsztaty teatralne.
W ramach umowy logo Grupy GPEC umieszczone jest na fasadzie siedziby Teatru Wybrzeże oraz
znajduje się między innymi w repertuarze, na afiszach oraz stronie internetowej teatru.
Z okazji przedłużenia umowy Grupa GPEC i Teatr Wybrzeże przygotowały wyjątkowe atrakcje:
zwiedzanie teatru, darmowe warsztaty teatralne i wejściówki na LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI. Dorośli
miłośnicy teatru dzięki wspólnej inicjatywie Grupy GPEC i Teatru Wybrzeże mają szansę na
zwiedzanie kulis teatru. Trasa zwiedzania uwzględnia m.in. widownię, scenę oraz pracownie
teatralne. Ponad godzinne zwiedzanie połączone zostanie z wyjątkowymi warsztatami teatralnymi,
podczas których uczestnicy zostaną zapoznani z językiem teatru poprzez dramę, pracę z tekstem czy
rekwizytami, a także ćwiczenia ruchowe. Całość spotkania zajmie około 3 godzin. Młodszych widzów
Grupa GPEC i Teatr Wybrzeże zapraszają na LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI, czyli czytania dla dzieci i

młodzieży, których celem jest przybliżenie starszej i nowej literatury w atrakcyjnej,
udramatyzowanej formie.
Osoby, które chcą zapisać się na specjalne zwiedzanie teatru połączone z warsztatami teatralnymi
lub LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI powinny napisać na adres weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl albo
zadzwonić pod numer telefonu kom. 519 155 950, tel. stacjonarny 58 301 70 27 od najbliższego
wtorku do piątku (25-28 lutego), w godzinach 8.00-16.00 podając hasło: Grupa GPEC. Liczba miejsc
ograniczona!
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