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Informacja prasowa 

 

 

Każdy może być aktorem! Międzypokoleniowy projekt edukacji ekologicznej i artystycznej na 

Bemowie ze spektaklem Teatru Cieni pt.: „Opowieści o przyrodzie Warszawy”  

Zapraszamy babcie, dziadków i rodziców z dziećmi na bezpłatne warsztaty TEATRU CIENI w Zespole 

Szkolno przedszkolnym nr 7, Ul. Mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory" 3, 01-493 Warszawa 

Warszawa jest położona w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego i chronionego 

odcinka Doliny Środkowej Wisły. Nie jest rzadkością napotkanie w mieście dzikiego zwierzęcia – 

najczęściej dzika, lisa, sarny lub kuny. Ale są też jastrzębie, sowy, jeże czy nietoperze...mieszkają tuż 

obok nas i każdy może wyobrazić sobie spotkanie z nimi, zwłaszcza na peryferiach stolicy. Jak 

mogłoby przebiegać takie spotkanie? Jaką rolę w tym spotkaniu odegrałby człowiek? Zapytamy o to 

ekspertów. Następnie uruchomimy nasze pokłady kreatywności i wyobraźni, aby dac wyraz naszym 

uczuciom i refleksjom w teatrze cieni. Każdy może być aktorem! 

Inspiracją do projektu były ekospotkania z cyklu ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu 

Ochrony Środowiska o tematach związanych z ekologią z Urzędem m.st. Warszawy. W odpowiedzi na 

potrzebę integrowania ekologii w życiu mieszkańców miast, my proponujemy zajęcia dydaktyczne w 

formie warsztatów rodzinnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w wyniku których powstanie lokalne 

wydarzenie kulturalne o tematyce ekologicznej dla całej społeczności skupionej wokół szkoły 

podstawowej. 

Wspólna nauka i "zabawa" w teatr cieni integruje kilka obszarów polityki społecznej: w zakresie 

edukacji ogólnej, edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie kultury i sztuki. Rezultatem tego 

projektu są konkretne działania, w których mieszkańcy sami są aktorami zmiany - mają możliwość 

uczestnictwa w warsztatach i stworzenia własnego przekazu o tym jak dbać o ekosystem Warszawy. 

Mogą wyrazić ten przekaz środkami wyrazu artystycznego, w formie międzypokoleniowego spektaklu 

teatru cieni z korzyścią dla siebie, swoich rodzin i dla dobra całej społeczności. 

Odbędą się trzy spotkania podczas których przygotujemy spektakl Teatru Cieni O PRZYRODZIE 

WARSZAWY: 
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Pierwsze spotkanie 23.11.2018 w godz. 16.30-18.00 

Będą to warsztaty o przyrodzie Warszawy z udziałem ekspertów nt.: parków i lasów Warszawy, 

przyrody nadwiślańskiej oraz ogrodów społecznościowych w mieście 

Drugie spotkanie 30.11.2018 w godz. 16.30-18.30 

Będą to warsztaty tworzenia postaci i animacji teatru cieni z aktorem, z piękną muzyką i odgłosami 

zwierząt  

Dnia 07.12.2018 spotykamy się o 15.00! na próbę generalną, a godz. 16.30 PREMIERA spektaklu pt.: 

OPOWIEŚCI O PRZYRODZIE WARSZAWY, wstęp bezpłatny 

Zapraszamy! Zgłoś się i opowiedz wspólnie z nami historię o dzikich zwierzętach w Warszawie. 

Zainspirujemy Cię i przekażemy wiedzę o tym jak zostać aktorem teatru cieni.  

 

 

 

 

Kontakt do organizatora:  

Agnieszka Oleszkiewicz,  

Fundacja Chlorofil  

e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl  

Tel 608 633 593 

 

 


