Zaproszenie na Święto Szkoły!
Szanowni Państwo,
zbliża się termin tegorocznego święta szkoły – 9 maja 2015 r.
– święta całej naszej społeczności! W tym roku świętowanie
skupi się na obcowaniu z językiem polskim w
niekonwencjonalny sposób. Gwarantujemy dobrą zabawę zarówno
młodszym, jak i starszym uczestnikom imprezy.
Uczniowie wezmą udział
w autorskim projekcie literackomuzycznym p. A. Szczepańskiej
i p. J. Szymkiewicza, w trakcie
którego stworzą „wystrzałową
zagadkę kryminalną ze słów
i dźwięków!”, stając się autorami
nowych przygód bohaterów
PATKA I PEPE w Budapeszcie.
W tym czasie dorośli pod
opieką p. Basi Viragh i p. Krzysztofa Szczerby zmagać się będą z tajemnicami
języka polskiego, oczywiście „z przymrużeniem oka”.
FINAŁ imprezy połączy wszystkich – dzieci i dorosłych – w ramach
wielkiego interaktywnego spektaklu – happeningu.
Zapowiada się niezwykle interesujące, całkowicie nowatorskie
przedsięwzięcie! Liczymy więc na Waszą obecność !!! Gorąco polecam i
serdecznie zapraszam w imieniu własnym, organizatorów, jak i artystów.
Beata Mondovics
Wszyscy zainteresowani proszeni są o przesłanie potwierdzenia do dnia
7 maja. Zaznaczamy, że impreza ma charakter otwarty, więc mogą w niej
wziąć udział wszyscy chętni znajomi i członkowie rodziny.
P.S.
Liczymy także na udział dzieci grających na jakichś instrumentach
(prośba ze strony p. Szymkiewicza).

Program:
8 maja (pt), godz. 16.30-19.00 – spotkania w grupach warsztatowych
w naszej szkole
9 maja (sb)

FINAŁ ŚWIĘTA SZKOŁY (Instytut Polski):

·
·

11.00 – 14.00 – Spotkanie w grupach warsztatowych
13.00 – 14.00 – „Zabawy z językiem polskim” dla dorosłych

·

14.00 - 15.00 – WIELKI FINAŁ – interaktywne przedstawienie
(happening)

Interaktywna przygoda detektywistyczna

PATKA I PEPE w Budapeszcie
„Zbuduj wystrzałową zagadkę
ze słów i dźwięków!”
Chcesz przeżyć niezwykłą przygodę?
Wcielić się w skórę bohaterówniesamowitej
zagadki, która rozegra się w Budapeszcie?
Jeśli lubisz mrożące krew w żyłach opowieści, mroczne zagadki
i tajemnice, albo lubisz grać, śpiewać czy choćby tupać nogami
w rytm - ta przygoda jest właśnie dla ciebie. Nieważne ile masz lat
ani co potrafisz. Zbuduj zagadkę kryminalną pod okiem znanej pisarki,
opowiedz o tym jak młodzi detektywi złapali trop i doszli
do rozwiązania, a potem weź udział w niezwykłym spektaklu
w reżyserii znakomitego performatora i muzyka. Możesz być kim chcesz:
detektywem lub jedną z niezwykłych postaci, które detektywi spotykają na
swej drodze. Albo muzykiem, śpiewakiem lub scenografem.
Przyjdź i przekonaj się.
Warsztaty literacko-muzyczne dla dzieci i młodzieży
pomysł i prowadzenie: Aga Szczepańska / Jacek Szymkiewicz

