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TEATR – DZIECIOM Z RODZIN PROBLEMOWYCH 
_2007 _2008 _2009

Dofinansowano środkami Gminy Wałbrzych.

Cykl działań artystyczno – edukacyjnych, 
który zapoczątkowaliśmy w 2007 roku. 

Polegał on na aktywizacji dzieci
z miejskich świetlic środowiskowych, 

które z różnych przyczyn 
nie bywają lub bardzo rzadko 

odwiedzają teatr. 
Dzięki inicjatywie 

TEATR – DZIECIOM Z RODZIN PROBLEMOWYCH 
nasze spektakle mogły obejrzeć dzieci 

z wielu wałbrzyskich dzielnic 
(Podgórza, Glinika, Sobięcina, 
Nowego Miasta, Piaskowej Góry 

i Białego Kamienia). 
////spektakle/////edukacja//////integracja



KUP DZIECKU BILET DO TEATRU_ 2011

///////bilety//////////spektakle//////////edukacja przez sztukę////

Akcja społeczna, którą 
zorganizowaliśmy wspólnie 

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Wałbrzychu. 

Skierowana była zarówno 
do firm, jak i osób 

prywatnych, i polegała na 
zakupie dowolnej ilości 

biletów dla dzieci, których 
rodzice czy opiekunowie 
nie mogą sobie pozwolić 

na zabranie swoich pociech 
do teatru z powodu gorszej 

sytuacji materialnej. 



WIECZORYNKI I PORANKI W WAŁBRZYSKIM AMFITEATRZE
_2012 _2013 _2014

• w projekcie wzięło 
udział prawie 
5000 widzów 
i uczestników 
warsztatów

• dofinansowano 
środkami Gminy 
Wałbrzych 



spektakle/////warsztaty ///// spotkania ///// edukacja////

Dla rozbudowania kulturalnej 

oferty wakacyjnej w mieście 

postanowiliśmy prezentować 

wałbrzyskiej publiczności 

poranne i wieczorne spektakle 

w okresie wakacji. Ofertę 

wzbogaciliśmy dodatkowo 

o interaktywne zabawy 

z elementami edukacji 

artystycznej i ekologicznej, 

które adresowane były do 

zgromadzonej publiczności.  



WAŁBRZYSKIE BRZYDKIE KACZĄTKA_ 2013

W projekcie wzięło udział 100 osób.

Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

[30. 000 zł w ramach programu Edukacja Kulturalna].



/////warsztaty///////edukacja////////spektakle////

Naszym głównym celem była 
aktywizacja do twórczych 

poszukiwań oraz swoistego 
rodzaju  bodźcowanie 

w celu odkrywania 
„uśpionych” możliwości 

i talentów, 
jakie drzemią 

w każdym człowieku. 
Projekt adresowany był 
do dzieci i młodzieży 
z rodzin zagrożonych 

lub dotkniętych patologią 
zarówno materialną 

jak i społeczną.  





ARTYSTYCZNE CO NIECO
_2015

W projekcie wzięło udział 3 500 osób.

Dofinansowano środkami Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

[68. 000 zł w ramach programu 
Kultura Dostępna] 

oraz Gminy Wałbrzych [10. 000 zł].



//spektakle////zwiedzanie////warsztaty///edukacja///

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw 
społecznym problemom, 

związanych z ograniczonym 
dostępem do zasobów kultury 

oraz oferty programowej 
instytucji artystycznych. 
Dlatego skoncentrowaliśmy 

się na rozległych działaniach 
artystyczno – edukacyjnych. 
W rezultacie udało się (choć 

części) wałbrzyskiej młodzieży 
zaprezentować 

dwa spektakle teatralne
połączone z warsztatami, 

zwiedzić obiekty muzealne, 
Centrum Nauki i Sztuki 

STARA KOPALNIA  
oraz odwiedzić Zamek Książ. 



BRAMAturgia_ 2015

W projekcie wzięło udział 700 osób.

Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

[30. 000 zł w ramach programu Teatr 2015. Edukacja Teatralna i Promocja Teatru], 

Gminy Wałbrzych [14. 000 zł] 

oraz Wałbrzyskiej specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST – PARK [2. 500 zł].



/////spektakle/////warsztaty//////spotkania////////

Projekt został 
zapoczątkowany 
tematycznymi spotkaniami, 
warsztatami improwizacji 
teatralnej, 
a zakończony 
prezentacjami spektaklu 
w przestrzeni scenicznej 
wałbrzyskich bram, 
kamienic i podwórek 
Podgórza i Sobięcina.  



BRAMAturgia_ 2015



PAMIĘTAJ O MNIE_ 
WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI I SENIORÓW_ 2016

• w projekcie wzięło udział 650 osób

• 5 wałbrzyskich przedszkoli_ 5 szkół podstawowych_ 2 grupy seniorów 

• dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [21. 000 zł w ramach 

programu Edukacja Kulturalna] oraz Gminy Wałbrzych [20. 000 zł]



PAMIĘTAJ O MNIE
//warsztaty teatralne//czytania//zadania animacyjne//edukacja//  

Podjęliśmy temat przemijania życia 
i utraty najbliższej osoby. 
Praca warsztatowa oscylowała 

wokół tekstu Kima Fupza Aakesona
ESBEN I DUCH DZIADKA, 

który  prezentowany był dzieciom 
w szkołach i przedszkolach. 

Utwór był zaczynem pracy 
warsztatowej; dzięki Esbenowi

dzieci odnajdywały 
lekarstwo na smutek. 

Wspólnie dochodziły do wniosku, 
że każdy może wspominać chwile, 
które sprawiły mu radość oraz, 

że wspomnienia 
pomagają przywrócić uśmiech.



PODWÓRKA KULTURY CZYLI TEATR PO SĄSIEDZKU
_2017

W projekcie wzięło udział 1 100 osób. 

Dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [51. 000 zł_ w ramach 

programu Kultura Dostępna] oraz Gminy Wałbrzych [26. 000 zł].



///spektakle plenerowe///warsztaty///edukacja eko//

Chodziło o stworzenie 
projektu wielowarstwowego 

dostępnego 
dla wszystkich. 

Pragnęliśmy połączyć 
prezentację spektaklu 

plenerowego 
z zabawą i edukacją. 

Idąc tą drogą powstał 
spektakl PIĘCIU 

WSPANIAŁYCH w reżyserii 
Eweliny Ciszewskiej, 

którego integralną 
częścią były 

warsztaty dla dzieci 
o tematyce ekologicznej. 



Spektakle prezentowane były na wałbrzyskich podwórzach i placach w różnych dzielnicach 

Wałbrzycha: Śródmieściu, Podgórzu, Sobięcinie, Białym Kamieniu i Rusinowej

oraz w Walimiu i Piławie Górnej.   



PO-DZIELMY SIĘ_ 
WARSZTATY DLA DZIECI I SENIORÓW _2017

• w projekcie wzięło udział 400 osób oraz około 200 widzów pokazów finałowych

• _ 10 seniorów_  15 dzieci_ 10 wałbrzyskich przedszkoli 

• dofinansowano środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego [28. 000 zł w ramach 

programu Edukacja Kulturalna] oraz Gminy Wałbrzych [10. 200 zł].



warsztaty/////////////////czytania performatywne

///////////////// pokazy etiud teatralnych

Punktem wyjścia, zarówno 
dla pracy warsztatowej 

jak i pokazów 
performatywnych, było 

zagadnienie różnic 
między pokoleniami i ich 
granic. Zastanawialiśmy 

się czy granice te 
istnieją naprawdę, 

czy dziadek i babcia 
mogą być naszymi 

przyjaciółmi i jak 
dzielić się tym, 

co najlepsze w danym 
pokoleniu.



PO-DZIELMY SIĘ_ WARSZTATY DLA DZIECI I SENIORÓW

_2017
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