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oFtS PRZEDSIqWZSECTA

J)iagnoza problemn,
kt6ry rna zostac
rozrviqza.ny iutl oprs
potrzeby 1okalue.;

spolecznorici, kt6ra
zostanie zaspokojona
dziqki lealizacji
przed siqrvzigcia

W granicach dzielnicy Maty Kack, funkejonujq szkoly podstawowe. Dzielnicq zamieszkuje

rdurniez znaczna liczba r,ntocjzieiy w wieku ponadpodstawowym.

\l/ dzielniey brakuje miejsca, ktdre w naturalny sposdlr integrowaioby dzieci i mtodzie2

starszych klas szl<df podstawowych oraz szkdl gimnazjalnych i Srednich oraz hyloby

miejscem o96lnociostgpnym pozwaiajqcym naszej miodzieiy spqcizad wspolnie czas i

krudowad relacje paza szkotami do ktdrych uczqszczaiq.

Realizowany aktua!nie w dzielnicy projekt Scena M{odych IVlatego Kacka, zainteresovuanie i

frekwencja jakim siq on cieszy udowaoniajq, 2e siworzenie takiej przestrzeni i

przygctcwanic stoscu,,nej cferty aktyurnoici - de"dykou",anej mtodym, kt6ra pozwale im

zaangazowaf siq we wspdlrre dzialanie to byt dot)ry krok. Dotyehczasowe warsztaty daty

szansq rozwojLr talenidwy i umiejqtno6ci oraz pozwoiiiy na budowq reiaeji i iniegracjq

mtr:dzie2y w ranrach dzielnicy.
eele naszego projektu ,,Seena tliodych Matego Kacke" to:
- kerniynuaeja pacijqtyeh dziatar'r, aby n!e zniweezyi ciotychczasowych osiqgniqi grupy r nie

pazostawii uceestnikriw obecnyeh y;arsztat6vu z oustkq i [:rakiern moiliwodei rozwcju,
- poszerzanie zainteresowafi mfodzieiy innymi dziedzinami sztuki oraz rczwijanie

warsztatu dzi aiad artystycanyeh miocizie2y.

Grupa odbiorcdlv. Dzieei i mfodzie2 szkoina.

Dpis planou'anego
da r ealizn cji pro,j ektu

Organizaeja warsztatdw teatralnych dostosnwanyeh pragranrem i materiatem scenicznym

grup wiekowyeh uczestnikov'r. Warsztaty prowarizone hqeiq w pcmieszczeniaeh parafii

Chrystusa Krola" w rairi+eh warsztatdw Llrowadzcrle bq*iq iajqeia rozwijajqee u46ilirrte

umie.jqino$e i prt-ez uczestnikdw poprze dnich ecl,gr:ii i oswajajqee nowych cztonkcw grupy

ze wszystkinri aspektar"ni fun!<ejonowanie teatru: praca gtosem, praca z tekstem,

interpretaeja seerliczna, ruch sceniczny, tworzenie seenografii, przygotowanie tta

muzycznego spektakli, gra Suviatiem.

Fr:naciie ocibqeiq siq zajgcia, w tyni lvykiady na temet sztul( iri/izualnych oraz warsztat\.', \,v

czasie ktdrych uczestnicy bqde rnoglitworzyi instalacje przestrzenne i zaprezentowac je w
przestrzeni pubNicznej lub rvykorzystad w spektaklu finatowym.
Mloclziei bqdzie miaia szansq poznai od kuchni niektore z trojmiejskieh teatrow, ich

specyfikq, weimie urdziaf w specjalisiycznych zajqe iach teatralnych oferowanych przez

teatry dla grup miodziezowych.
Zwiedczeniem warsztatdw bqcizie wystawienie spektaidu przez uczestnikow warsztatow,

ktdry bqdzie sprawdzianem przyswojonej na warsztatach wiedzy i nabytych umiejqtnosci a

jednoczesnie pozwoli sprawdzii siq w rywalizacji o nagrody lV PrzeglEdu Teatrow

Amatorskich ,,Kurtyna" w Gdyni Malym Kaeku zaplanowanym na iistopad/grudzien 2019

roku.
Wa rsztaty prowacizii bqeiq:

- osoby ze Siowarzyszenia ,,Grupa artystyczna NAZARET"

- osoby odpowieelziaine za dziatalnoic amatorskich teatrdw Nazaret oraz Frzystari;

- zawodowi aktorzy z teatr6w tr6jmiejskich oraz niezbqdni specjali:ici.

Harmonogram
rca7lzacii projektu

Przygotovranie warsztatow - Iuty 2019

Kampania informacyjna w dzielniey, integracja grupy uczestnik6w i

marzee 201-9

Wia6ciwe warsztaty: kr,.vieeiefi -'ezerwiec oraz wrzesien -iistopaci 2019

Spektakl wiericzqey warsztaty - iistopad 20i9

start warsztatow



BU DUET PRZEDSTEWZ!EelA

Lp
Koszfy zwiEzane z

przedsigrvzigciem z ich
kalkulacia.

Z tego z
wrrioskowanych rv
konkursie $rodk6w

Z tego rvklad finansoqry
budZetu rady dzielnicy Koszt calkowiry ftnrtto)

L,

Zakuo materiat6w
plastycznyeh,

tekstylnych, drewna itp.
oraz orzedmistdw
niezbqdnych do
przygotowania

scenografii. wykonanie
prac zwiqzanych z

szyciem kostium6w i

konstruowaniem
element6w scenografii w
czasie warsztatow i do
finatowego
przedstawienip.

18.5CI0,- 4.500,-

,'
Mate riaty i nformacyj ne,

pla katy, druk materiatdw
warsztatowych.

?.500,- 2.50fi,-

a

Usf ugi zewnqtrzne:

1l cykliczne warsztaty z

emisji gtosu, interpretacji
,seenicznej tekstu,
interpretacji tekstu
literackiego.

zajqcia wokalne;

zajqcia z choreografem;

sztuki wizualne w teatrze
(wyktady, warsztaty w tym
zakup materialdw do
instalacji plenerowych

np. drewno, tekstylia,
drut, 2ar6wki itp.)

?l

5l

4'

RAZEr\R 9.300,-
w tyrn:

2.800,-

L.500,-

2.004,-

3,000,-

9.300,-

4

Bilety komunikacyjne,
bilety do teatr6w,
zwiedzanie i warsztaty w
teatrze lub innych
placdwkach.

3.500,- 3"50G,-

5. Wy2ywienie 4.000,- 4"000,- I

5. Razern 23.800,00 z{ S,00 zl



O|wiadczam, ze jako partner wniosku konkursowego Warsztaty teatralne .,Scena Mlodyeh Malego
Kacka" jestem gotow do reahzacji deklarowanych powylej zadah z ealq starannoSci4
r zaangaiowaniem przestrzegajqc zasad okreflonych w Ustawach: prawie zamowteh publicznych,
finansach publicznych oraz o dzialalno$ci pozytku publicznego i o wolontariacie.
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GRUPA ARTYSTYCZNA NAZARET
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