Drodzy Rodzice,
Zachęcamy do skorzystania z propozycji nieodpłatnych zajęć w ramach projektu " Teatralne ABC - bajkowe
warsztaty dla małych artystów" przygotowanego przez Teatr Moich Marzeń wraz z Fundacją Ambasada
Kultury i Sztuki:
„ Zgodnie z naszą misją najważniejsze jest dla nas dobro i rozwój dzieci. Dostępność nagrań w internecie
umożliwi dzieciom, które chcą zostać artystami spełnienie ich marzeń. Dzieci będą mogły uczestniczyć w
wyjątkowo atrakcyjnej bo bajkowej formie warsztatów, która sprawi, że bez żadnych zahamowań będą chciały
znaleźć się w magicznej krainie, realizując kolejne zadania i dowiadując się ciekawostek zza kulis. Udział w
warsztatach pozwoli na zapoznanie się z technikami pracy scenicznej, nauczy otwartości i nowego spojrzenia na
teatralną sztukę. Warsztaty będą prowadzone przez naszych fantastycznych aktorów. Projektowi będą
towarzyszyć liczne konkursy z nagrodami oraz wystawy prac dzieci.
Chcemy Was Zaprosić do wspólnej zabawy. Poniżej zamieszczamy linki do pierwszych odcinków tej bajkowej
serii.

https://youtube.com/watch?v=YABAkRUDiW8
https://youtube.com/watch?v=B_F53GH-I70
https://www.youtube.com/watch?v=vXjSfY10-Gk
https://youtube.com/watch?v=V0AwUOmTkfM
https://youtube.com/watch?v=0HGPoAT8xDo
https://youtube.com/watch?v=JwcOyYKtP3Q
https://www.youtube.com/watch?v=GFKrEURqgRQ
https://www.youtube.com/watch?v=3Pm6Wqe6D_w
https://www.youtube.com/watch?v=jfZoBpCAjQo
https://www.youtube.com/watch?v=FEo2Dn58Y20
https://www.youtube.com/watch?v=Wln3kOlrRqk
Zachęcamy Państwa do śledzenia, subskrypcji naszego kanału na Youtube, oraz polubienia naszego profilu
na Facebooku.

https://www.facebook.com/TeatrMoichMarzen
Co tydzień będzie pojawiał się nowy odcinek naszych warsztatów m.in.: taniec, śpiew, dykcja, teatr cieni i
wiele, wiele innych.

Wierzymy, że już wkrótce wrócimy do normalności i wszyscy tak bardzo spragnieni dobrej sztuki, będziemy
mogli spotkać się na naszych musicalach bez obaw o zdrowie nasze i naszych bliskich.
Jesienią zapraszamy na musical „O kocie w butach przy wesołych nutach”.
Natomiast wiosną nasza wielka premiera, nowy musical pt.” Maja ratuje planetę” , mówiący o problemach
związanych z ekologią, ukazujący jak dzieci mają ogromny wpływ na naszą planetę i jej rozwój.
Mamy nadzieję, że w sytuacji gdyby nauka naszych dzieci miała przejść na system zdalnego nauczania, chociaż
w ten sposób będą one miały możliwość kontaktu z jakże ważną dziedziną naszego życia, jaką jest Kultura.
Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu "Kultura w sieci".”

