Ogłoszenie o naborze tematów warsztatów, seminariów i sympozjum
w ramach
18. Światowego Kongresu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ 2014 w Warszawie
Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ
oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie zapraszają do składania propozycji
tematów warsztatów, seminariów i sympozjów do przeprowadzenia w ramach 18. Światowego
Kongresu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ w dn. 23-31.05.2014 r. w Warszawie.
Światowy Kongres jest najważniejszym spotkaniem wszystkich członków Stowarzyszenia Teatrów
dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, odbywającym się co trzy lata. To refleksja nad zrealizowanymi
działaniami i pracą ASSITEJ w latach 2011-2013 oraz nad wizją przyszłości.
Kongresowi ASSITEJ towarzyszy Festiwal KORCZAK oraz program składający się z sympozjów,
warsztatów, seminariów i dyskusji, które poruszają najbardziej istotne kwestie dotyczące teatru
dla dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich kilku lat.
Prosimy o zgłaszanie propozycji poprowadzenia warsztatu lub seminarium dotyczących
następujących zagadnień:
· Percepcja współczesnego dziecka – teatr dla dzieci a cywilizacja obrazu.
· Teatr dla dzieci obejmujący działania z/dla grup wykluczonych.
· Praca z niepełnosprawnymi w teatrze dla dzieci.
· Rola psychologa w tworzeniu spektakli dla dzieci.
· Czy można zaszkodzić dziecku poprzez teatr?
· Teatr i teksty w teatrze dla nastolatków.
· Humor/ironia/komizm w różnych kulturach – kiedy dzieci śmieją się w teatrze?
· Przestrzeń w teatrze dla dzieci – architektura budowania spektakli dla dzieci.
Propozycje warsztatowe powinny ponadto spełniać następujące kryteria:
· Uwzględniać motto Festiwalu: WOBEC PUBLICZNOŚCI.
· Koncentrować się na praktyce, a nie na teorii.
· Być propozycją dla artystów, (jako masterclass lub jako warsztaty wymiany umiejętności)
lub dla dzieci, lub dla nauczycieli.
Propozycje seminariów/dyskusji powinny ponadto spełnić następujące kryteria:
· Uwzględniać motto Festiwalu: WOBEC PUBLICZNOŚCI.
· Wąski temat.
· Praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy (przykłady).
Aby zgłosić swoją propozycję do udziału w programie towarzyszącym, należy przesłać konspekt
warsztatu/seminarium/sympozjum
oraz
CV
prowadzącego
na
adres
mailowy:
assitej2014@assitej2014.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2013 r. o godz. 15.
Kongres zapewnia:
- transport,
- zakwaterowanie i wyżywienie w czasie prowadzenia warsztatu/seminarium,
- wynagrodzenie.
Więcej informacji:
Aneta Wróbel – Sekretarz Kongresu
P.O. ASSITEJ
ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa
assitej2014@assitej2014.pl, tel. +48 22 215 47 45, fax +48 501 20 50 10
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