
Sezon teatralny w Puszczy Białowieskiej

W tym sezonie (w ramach projektu „Sezon teatralny w Puszczy Białowieskiej” finansowanego 
przez MKIDN priorytet Teatr) w Teatrze w Teremiskach zaprezentowaliśmy:                

1.  Zwierzątka,  małe  zwierzenia  –  spektakl  w  reżyserii  Pawła  Passiniego  na  podstawie  bajek 
Siergieja Kozłowa dla dzieci. Dodatkowym atutem spektaklu były warsztaty filmowo- teatralne, 
które poprowadzili reżyser przedstawienia Paweł Passini, Maria Porzyc- autorka wizualizacji do 
spektaklu oraz aktorzy. 

2.  Spektakl  taneczny  "Re:  akcja"  Pracowni  Fizycznej  z  Łodzi  Jacka  Owczarka,  któremu 
towarzyszyło spotkanie dotyczące metody pracy z tancerzami opartej o improwizację.

3. "Olmany interludium" spektakl Grupy z Lasu w całości oparty na pieśniach z Polesia zebranych 
przez  aktorów  podczas  wypraw,  wzbogacony  projekcjami  multimedialnymi.  Spektaklowi 
towarzyszyła projekcja filmu i spotkanie z artystami.

4. Spektakl "Głośniej" Teatru Malabar Hotel  – reprezentującego teatr plastyczny i lalkowy. Ideą 
spektaklu  jest  podkreślenie  roli  "innego",  "obcego"  czy  "niedojrzałego"  we  współczesnym, 
świecie, a zarazem jest próbą ukazania świata z perspektywy dziecka, opowieścią o miłości, 
samotności i pamięci.

5.  „Słoń i kwiat” Grupy Coincidentia  – spektakl dla dzieci  prezentowany w ramach programu 
Teatr Polska, któremu towarzyszyły warsztaty.

6.  „Ulica krokodyli” Teatru Formy – spektakl pantomimy na podstawie prozy Brunona Schulza. 
Spektakl odbył się zamiast planowanego spektaklu „Panny z Wilka”, który nie mógł się odbyć z 
przyczyn technicznych.
 
Wszystkie wydarzenia zostały pokazane na scenie Teatru w Teremiskach w budynku drewnianej
stodoły. Po każdym pokazie spektaklu widzowie przy domowym cieście spotykali się z artystami – 
aktorami  i  reżyserami.   Artyści  nocowali  w  budynku  prowadzonego  przez  naszą  Fundację 
Uniwersytetu  Powszechnego  w Teremiskach.  Relacje  z  wszystkich  wydarzeń  były  na  bieżąco 
zamieszczane na naszej stronie internetowej: www.teremiski.edu.pl oraz na FB. Na zakończenie 
projektu powstał film – reportaż z całości projektu, który został opublikowany i upowszechniony 
w sieci. W tym roku powiększyliśmy scenę Teatru i zakupiliśmy podłogę baletową, niezbędną do 
prezentacji teatrów tańca. 

W  sezonie  2013  zaprezentowaliśmy  też  szereg  innych  wydarzeń,  finansowanych  w  ramach 
programu  Edukacja  Kulturalna,  omówionych  w  pliku  „Edukacja  kulturalna  w  Puszczy 
Białowieskiej”.

http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/860-zwierzatka-male-zwierzenia
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/873-ulica-krokodyli
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/862-slon-i-kwiat
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/839-glosniej-teatru-malabar-hotel
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/865-spektakl-olmany-interludium
http://www.teremiski.edu.pl/teatr-w-stodole/sezon-2013/851-re-akcja

