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HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA  

w ramach projektu „Familijne LOWE”  

(nr projektu POWR.02.14.00-00-1008/19) 

Zajęcia teatralne grupa jesienno- zimowa: trupa kolędnicza.  

W terminie jesienno-zimowym grupa docelowa poznawać będzie arkana zawodu aktorskie-

go, a produktem będzie występ kolędników, wędrujących po okolicznych wioskach na prze-

łomie XII2020/ I 2021. Będzie to nawiązanie do ludowych tradycji świątecznych. 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gorzanowie 

Lp. Rodzaj wsparcia Data Godzina Adres realizacji wsparcia 

1 Zebranie organiza-

cyjne grupy, przed-

stawienie idei pro-

jektu i ustalenie 

wspólnych działań, 

pomysłów i termi-

nów. Ustalenie pod-

stawowych  potrzeb 

w zakresie strojów i 

scenografii do za-

planowania prac w 

zajęciach krawiec-

kich i technicznych. 

27.10.2020r. 

  

17.00 

 

2h  

57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8: 

budynek szkoły.  

2 I spotkanie robocze 

grupy. Wprowadze-

nie historyczne w 

świąteczne obyczaje 

kolędnicze w połą-

czeniu z tradycjami, 

które znają uczestni-

cy projektu. Ustale-

nie roboczego tytułu 

przedstawienia - 

„Hej, z Kolędą, Kolę-

dą”. Powstanie zary-

su koncepcji robo-

czej przedstawienia. 

3.11.2020 17.00 

 

2h 

57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8: 

budynek szkoły. 
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3 II spotkanie robocze 

grupy. Elementarne 

ćwiczenia aktorskie z 

zakresu pracy nad 

ciałem, oddechem, 

artykulacja głosu i 

ruch sceniczny. 

Przedstawienie 

fragmentów tek-

stów, które będą 

użyte podczas 

przedstawienia. Im-

prowizacje na zada-

ne tematy. 

10.11.2020 17.00 

 

2h 

57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8: 

budynek szkoły. 

4 III spotkanie robocze 

grupy.  Próby czyta-

ne roboczej  wersji 

spektaklu. Podział 

ról. Elementy mu-

zyczne (kolędy,  pa-

storałki,) będące 

równoprawnym 

elementem do Sło-

wa w przedstawie-

niu - wybór.  

24.11.2020 17.00 

 

2h 

57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8: 

budynek szkoły. 

5 IV spotkanie robocze 

grupy. Prezentacja 

kostiumów i rekwi-

zytów z elementami 

scenografii. Korektu-

ry w.w.. Próby sytu-

acyjne wybranych 

scen mówionych i 

śpiewanych widowi-

ska. 

01.12.2020 17.00 

 

2h 

57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8: 

budynek szkoły. 

6 V spotkanie robocze 

grupy. Próby gene-

ralne całości wido-

wiska.  Nagłośnienie, 

15.12.2020 17.00 

 

2h 

57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8: 

budynek szkoły. 
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oświetlenie, efekty 

specjalne (ognie, 

dymy, itp.) 

7 Premiera widowiska 

wędrownego. Kolę-

dowanie w wybra-

nych miejscach wio-

ski oraz innych.  

27.12.2020r. 

 

17.00 

 

2h 

57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8: 

budynek szkoły; teren wsi i okolic. 

8 Kolędowanie w te-

renie: pochód z oka-

zji Święta Trzech 

Króli.  

6.01.2021r. 

 

17.00 

 

2h 

57-521 Gorzanów, ul. Kłodzka 8: 

budynek szkoły; teren wsi i okolic. 

 

       Koordynator projektu: 

       Krystyna Mokrzycka 


