Fundacja „Borussia”, Stowarzyszenie Freunde der Borussia Olsztyn/Allenstein e.V. oraz
Litewski Związek Artystów, oddział Kowno zapraszają do udziału w międzynarodowym
projekcie dla studentów

W dniach od 7 do 20 września 2014 r. młodzi aktorzy, muzycy, chórzyści oraz plastycy
odkrywają wspólnie szczególne miejsca w Olsztynie i w okolicy.

Zapraszamy studentów aktorstwa, śpiewu, muzyki oraz sztuk pięknych z Polski, Niemiec
i Litwy do wspólnych badań nad relacją pomiędzy człowiekiem a krajobrazem. W tym celu
spotkamy się w małej miejscowości Łopkajny na Warmii, niedaleko Olsztyna, gdzie krajobraz
jest uroczy a jego historia posiada wiele warstw.
Zainspirowani wyjątkowymi miejscami w historii regionu, wspólnie z doświadczonymi
wykładowcami przygotujecie przedstawienie z elementami muzyki, sztuk plastycznych oraz
performance’u, które na zakończenie warsztatów zostanie zaprezentowane w Olsztynie.
Nasz program
> zwiedzanie wybranych miejsc w regionie, ciekawych pod względem ich historii i istotnych
z punktu widzenia krajobrazu kulturowego Warmii;
> warsztaty aktorskie z improwizacji oraz interpretacji, warsztaty ruchowe, plastyczne,
muzyczne i wokalne pod kierunkiem doświadczonych wykładowców;
> samodzielna praca w grupach mieszanych pod względem narodowości oraz
wykonywanych dyscyplin, ze wsparciem wykładowców;
> w czasie wolnym wycieczka na kajakach, ognisko, wspólna integracja;
> publiczna prezentacja przedstawienia na zakończenie projektu
Nasi wykładowcy
> Anja-Christin Winkler, reżyserka teatru muzycznego, Szkoła Wyższa Muzyki i Teatru
w Lipsku (dyrektor artystyczny)
> Ewa Pohlke, artystka, Litewski Związek Artystów, Kowno
> Grazyna Przybylska-Angermann, Pedagog muzyki i choreograf, Akademia Sztuki Dźwięku
Darmstadt
>Michał Biedziuk, realizator dźwięku z własnym studiem nagrań, Olsztyn
Zakwaterowanie i wyżywienie
Pensjonat „Karmuszka“ (www.lopkajny.pl) położony jest 20 km od Olsztyna, w malowniczej
miejscowości Łopkajny niedaleko jeziora.
Poza różnymi obiektami sportowymi do dyspozycji uczestników jest prywatna plaża, molo,
wypożyczalnia rowerów i sprzętu wodnego. Gospodarze proponują fantastyczne dania
kuchni polskiej, w tym potrawy wegetariańskie.

Informacje ogólne
Nasza oferta jest skierowana do osób w wieku 18 - 26 lat, interesujących się teatrem
i muzyką, które chcą wziąć udział w międzydyscyplinarnym projekcie muzycznoartystycznym.
Znajomość języków obcych nie jest wymagana, do naszego zespołu należą również
tłumacze.
Całkowite koszty za nocleg, wyżywienie, opiekę merytoryczną oraz materiały do pracy
wynoszą tylko 200 PLN!
Projekt Warmia Landmarks jest wspierany finansowo ze środków Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej, Goethe-Institut w Warszawie, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży
oraz Samorządu Olsztyna.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt:
Dominika Złakowska-Cieślak (koordynator projektu Fundacji Borussii)
tel./faks: +48 89 534 00 26
kom.: +48 609 609 342
Formularz zameldowania na stronie www.freunde-borussia.de lub mailem pod adresem
d.zlakowska.cieslak@borussia.pl

