
 

WARSZTATY TEATRALNE  

DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH TEATRY SZKOLNE, 

POCZĄTKUJĄCYCH INSTRUKTORÓW TEATRALNYCH 

oraz wszystkich zainteresowanych! 
 

 Cykl składa się z 8 bloków warsztatowych, obejmujących następujące zagadnienia 
(razem 32 godziny warsztatów).  

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów wystawiony przez 
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - Instytucję Szkoleniową wpisaną do Rejestru 
IS pod numerem 2.24/00275/2012. 

 

1. Historia teatru, scenografia w teatrze: geneza i historia teatru, elementy 
scenografii: oświetlenie, dekoracje, kostiumy, rekwizyty. 

Prowadzi: Bogumiła Kurcab – Karkoszka – teatrolog. 

                 Ewa Moroń – teatrolog, znawca scenografii i kostiumologii. 

Termin: 11 października br. (4 godziny od 9.00-13.00) 

 

2. Żywe słowo w spektaklu: dykcja, emisja, ekspresja, metody pracy z tekstem i nad 
tekstem, świadoma analiza tekstu, odnalezienie właściwej interpretacji, sztuka recytacji.  

Prowadzi: Mieczysław Niedźwiecki – polonista i reżyser, twórca Teatru Młodego Widza     
w Katowicach, vice Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach, 
wychowawca adeptów sztuki m.in. Ewy Ziętek, Adama Chudzika, Krzysztofa Globisza. 

Termin: 11 października br. (4 godziny od 13.00-17.00). 

  

3. Drama: etiudy teatralne, ruch sceniczny, odgrywanie roli. 

Prowadzi: Dariusz Chojnacki – aktor, ukończył w 2005 roku Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie wydział zamiejscowy we Wrocławiu.          
Po skończeniu studiów związany z Teatrem Pieśni Kozła we Wrocławiu. Od 2009 roku 
etatowy aktor Teatru Śląskiego. 

Termin: 25 października br. (4 godziny od 9.00-13.00)  

 

4. Elementy teatru ruchu: warsztat plastyki ciała i jego możliwości, elementy 
pantomimy, czystość wymowność gestu, twarz i spojrzenie.        

Prowadzi: Michał Sabat – instruktor teatralny, mim związany z wrocławskim Teatrem 
„Forma” Józefa Markockiego, aktor i  założyciel Teatru „Imaginarium” 

Termin: 25 października br. (4 godziny od 13.00-17.00). 

 

 



 

5. Elementy teatru lalkowego: rodzaje lalek używanych w teatrze i ich konstrukcja, 
podstawy techniki animacji lalek, zasady obowiązujące w dobrym teatrze lalkowym          
i najczęściej popełniane błędy, maska i jej animacja. 

Prowadzi: Danuta Wyszogrodzka – Dindorf - aktorka – lalkarka związana była                  
w przeszłości ze Śląskim Teatrem Lalki i Aktora „Ateneum” oraz z krakowskim Teatrem 
Lalki i Maski ”Groteska”. Prowadzi zajęcia teatralne z najmłodszymi  przygotowując 
przedstawienia. Zasiada w jury konkursów recytatorskich i festiwali oraz przeglądów 
teatralnych.  

Termin: 8 listopada br. (4 godziny od 9.00-13.00) 

 

6. Sztuka reżyserii, tworzenie scenariuszy: obowiązki reżysera, konsekwencja          
i porządek na scenie, metody tworzenia scenariusza – na podstawie tekstu literackiego. 
          
Prowadzi: Mieczysław Niedźwiecki – polonista i reżyser, twórca Teatru Młodego Widza 
w Katowicach, vice Prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Teatralnej w Katowicach, 
wychowawca adeptów sztuki m.in. Ewy Ziętek, Adama Chudzika, Krzysztofa Globisza. 

Termin: 8 listopada br. (4 godziny od  13.00-17.00). 

 
 
7. Elementy teatru tańca: podstawy choreografii w teatrze, jak unikać błędów i jak 
uatrakcyjnić spektakl o elementy tańca, tańce wykorzystywane w przedstawieniach.   
                                                                         
Prowadzi: Monika Wachowicz – aktorka i tancerka, instruktor teatralny i pedagog, 
organizatorka imprez teatralnych, wcześniej związana m. in. z katowickim Teatrem 
Cogitatur, współpracuje także m.in. z duńskim teatrem Cantabile 2,wiceprezes 
Stowarzyszenia Teatralnego A PART.     
 
Termin: 22 listopada br. (4 godziny od 9.00-13.00). 

 

8. Proces powstawania spektaklu: zajęcia podsumowujące warsztaty teatralne. 

Prowadzi: Michał Tramer – reżyser, scenograf, historyk, autor scenariuszy teatralnych. 
Od dziesięciu lat związany z katowickim Teatrem Gry i Ludzie, gdzie grał, reżyserował 
spektakle sceniczne i plenerowe oraz projektował i wykonywał scenografie. 

Termin: 22 listopada br. (4 godziny od 13.00-17.00). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Szczegółowa  informacja o warsztatach: 

 

Rozpoczęcie warsztatów 11 października 2014 r. o godzinie 9.00 

Zajęcia będą się odbywały w Pałacu Młodzieży w Katowicach przy ul. 
Mikołowskiej 26. (Pracownia teatralno-impresaryjna, sala 145). 

4 spotkania (w soboty): 11.10.2014, 25.10.2014, 08.11.2014, 22.11.2014 (od 9.00 
do 17.00) podzielone na 8 bloków tematycznych. 

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów 
wystawiony przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach - Instytucję 
Szkoleniową wpisaną do Rejestru IS pod numerem 2.24/00275/2012. 

Koszt warsztatów od jednej osoby wynosi 350 złotych brutto i obejmuje:                                
udział w warsztatach, materiały dydaktyczne oraz serwis kawowy i kanapki. 

Fakturę wystawimy po wykonaniu usługi na podstawie karty zgłoszenia. 

Termin zgłoszenia na warsztaty upływa w dniu 6 października 2014 r. 

Przesłanie karty uczestnika faxem (32-251-75-63 wew. 112)                                               
lub e-mailem na adres Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach                          
(skan karty z podpisem) potwierdza uczestnictwo w warsztatach.  

 

Zapisy i informacje: 

Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach 
ul. PCK 19, 40-057 Katowice 
www.rok.katowice.pl 
tel. 32/251-75-63 lub 32/200-06-69 
jkowalskikrawczyk@rok.katowice.pl 

 

UWAGA! 
Liczba miejsc ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

 

 

http://www.rok.katowice.pl/
mailto:jkowalskikrawczyk@rok.katowice.pl

