
WARSZTATY TEATRALNE
II STOPNIA

DLA NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH TEATRY SZKOLNE, 
POCZĄTKUJĄCYCH INSTRUKTORÓW TEATRALNYCH 

oraz wszystkich zainteresowanych!

Zajęcia składają się z 4 bloków warsztatowych, obejmujących następujące zagadnienia (razem 24 godziny 
warsztatów – 4 spotkania w soboty). Zajęcia będą się odbywały na scenie w sali widowiskowej w Katowicach. 
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia warsztatów wystawiony przez Regionalny Instytut Kultury    
w Katowicach - Instytucję Szkoleniową wpisaną do Rejestru IS pod numerem 2.24/00247/2016 I Regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. 

Zajęcia obejmują następujące tematy:

1. TEATR MUZYCZNY
Widowiska muzyczne i musicale oraz ich produkcja
Termin: 23 marca 2019 roku (6 godzin)  

2. TEATR FIZYCZNY I CHARAKTERYZACJA W TEATRZE 
Zajęcia praktyczne. Różne formy fizycznej ekspresji: happening, performance, pantomima, szczudlarstwo, 
akrobatyka, charakteryzacja i makijaż w teatrze. 
Termin: 6 kwietnia 2019 roku (6 godzin) 

3. TEATR I REŻYSERIA
Termin: 27 kwietnia 2019 roku (6 godzin) 

4. TEATR I BUDOWA LALKI
Zajęcia praktyczne. Budowa: lalki, pacynki, marionetki oraz maska. 
Termin: 11 maja 2019 roku (6 godzin)  

Szczegółowa informacja o warsztatach:
Organizator warsztatów teatralnych: Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.
Współorganizator warsztatów:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Partnerzy:

Miejski Dom Kultury „Koszutka” w Katowicach

Instytucja kultury Katowice – Miasto Ogrodów. 
                                                                          



Rozpoczęcie warsztatów: 23 marca 2019 r. o godzinie 9.00 
4 spotkania (w soboty): 23.03.2019 r., 6.04.2019 r., 27.04.2019 r., 11.05. 2019 r.,
 (od 9.00 do 15.00) podzielone na 4 bloki tematyczne. Zajęcia będą się odbywały na scenie w sali 
widowiskowej w Katowicach. 
Koszt warsztatów od jednej osoby wynosi 350 złotych brutto i obejmuje: udział w warsztatach, materiały 
dydaktyczne oraz serwis kawowy i kanapki. 
UWAGA! Fakturę wystawimy dopiero po zakończeniu warsztatów na podstawie karty zgłoszenia. Termin
zgłoszenia na warsztaty upływa w dniu 15.03.2019 r. 

Zapisy i informacje:
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO e-mailem na adres: 
jkowalskikrawczyk@rik.katowice.pl w postaci skanu karty z podpisem uczestnika. 

mailto:jkowalskikrawczyk@rik.katowice.pl

