
WARSZTATY
w ramach

XXXII Wojewódzkiego Konkursu

LUDOWE OBRZĘDY I ZWYCZAJE

9 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY

w SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM

10:00-12:00 – seminarium warsztatowe cz. I – prowadzący
                       dr Sylwester Łysiak – Zakład Kulturoznawstwa UR 
12:00-12:30 – przerwa kawowa
12:30-14:00 – seminarium warsztatowe prowadzący cz. II
                       dr Sylwester Łysiak – Zakład Kulturoznawstwa UR
14:00-14:30 – przerwa obiadowa
14:30           – zakończenie. Wręczenie zaświadczeń

Program warsztatów



I Organizator:

II Cele:

III Temat zajęć:

IV Uczestnicy:

V Dodatkowe informacje:

 
- organizatorem warsztatów jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

          w Sędziszowie Młp. oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
 

Celem warsztatów jest:
- doskonalenie zawodowe instruktorów zespołów folklorystycznych,
- adaptacja sceniczna obrzędów i zwyczajów,
- integracja i wymiana doświadczeń uczestników warsztatów.

1. Budowa i struktura scenariusza - podziały na sceny, obrazy i akty.
2. Obsada ról zgodnie z warunkami wykonawców.
3. Sposoby kwerendy materiału etnograficznego w środowisku lokalnym.
4. Uwzględnienie regionalizmów i tradycjonalizmów w scenariuszu.
5. Wybór konwencji teatralnej: sposoby realizacji scenicznej, dekoracja,           
rekwizyt, strój, maska, niedomknięcie scenariusza w teatrze ludowym.
6. Wykorzystanie gwary, dialektu regionalnego, tańca, śpiewu, muzyki ludowej    
w scenariuszu.
7. Elementy proksemiczne widowiska ludowego - czas i przestrzeń.
8.Scenariusze ukazujące obrzędy, zwyczaje, prace gospodarsko-domowe

         i umiejętność ich rozpodobnienia i realizacji.
9. Połączenie na scenie rekonstrukcji tradycji ludowej ze sztuką teatralną

 
Warsztaty kierowane są do instruktorów i kierowników zespołów.

Warsztaty są nieodpłatne. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.      
Ilość miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zapewniają uczestnikom  
wyżywienie.

Udział w warsztatach należy zgłosić na załączonej karcie do dnia 
          18.09.2020 r. na adres: MGOK Sędziszów Młp.: ul. 3-go Maja 36,
          39-120 Sędziszów Małopolski; lub e-mail: sekretariat@mgoks.pl 
          z dopiskiem „Warsztaty - Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”

Informacji o warsztatach udziela:
Wioletta Czapka, tel. 17 221 60 44 w.15
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KARTA ZGŁOSZENIA
WARSZTATY

w ramach
XXXII Wojewódzkiego Konkursu

„Ludowe Obrzędy i Zwyczaje”
MGOK w Sędziszowie Młp. 

Warsztaty pracy nad scenariuszem w teatrach ludowych
9 października 2020 r.

Imię i nazwisko:.......................................................................................

Adres: .......................................................................................................

...................................................................................................................

nr tel., e-mail: ...........................................................................................

Instytucja delegująca:................................................................................

...............................................
podpis zgłaszającego

Warsztaty dofinansowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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