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Zaproszenie dla młodzieży na międzynarodowe warsztaty  

teatralne i artystyczne do Kassel/Niemcy.  

 
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na: 

1. warsztaty teatralno-taneczno-muzyczne - 22.07 - 04.08.2017 Kassel/ Niemcy 

2. warsztaty artystyczne - 13 - 23.08.2017 Kassel/ Niemcy 

 

Inspiracją do międzynarodowych warsztatów jest odbywająca się co 5 lat w Kassel, Międzynarodowa 

Wystawa Sztuki Współczesnej  documenta 14, (http://www.documenta14.de  

FB:https://www.facebook.com/documenta14/), na której prezentowane są prace artystów z całego 

świata. Hasłem przewodnim 14 edycji wystawy documenta jest „zmiana i rozwój”.  
Temat ten ma być również punktem wyjścia dla młodzieży do pracy warsztatowej nad spektaklem 

teatralnym oraz nad wystawą prac artystycznych.  

 

Podczas warsztatów teatralno-taneczno-muzycznych (22.07 - 04.08.2017) młodzież w narodowo 

mieszanych grupach pod okiem artystów, zawodowych tancerzy, muzyków i pedagogów teatralnych 

będzie pracowała nad spektaklem, którego publiczna prezentacja odbędzie się na zakończenie 

projektu na scenie - „Halle2” http://www.sozo-vim.de/index.php/en/ w Kassel. Udział w tych 

warsztatach weźmie młodzież z Polski, Niemiec, Włoch, Grecji i Hiszpanii.  

 

Natomiast w ramach drugiego projektu (13-23.08.2017) odbędą się warsztaty w zakresie: 

− film/video 

− fotografia (camera obscura) 

− graffiti 

− perkusjonalia/instrumenty perkusyjne 

Poszczególne warsztaty prowadzone będą przez artystów i pedagogów w narodowo mieszanych 

zespołach. Prace artystyczne powstałe podczas warsztatów zostaną zaprezentowane na otwartej 

wystawie, której wernisaż odbędzie się na zakończenie wspólnej pracy. W warsztatach artystycznych 

udział weźmie polska, niemiecka, francuska i rosyjska młodzież. 

 

Warsztaty są dofinansowywane z programu KE „Erasmus +” – Młodzież i realizowane w ramach 

programu towarzyszącego wystawie documenta 14  

 

Realizacja warsztatów daje młodzieży możliwość wyrażenia w artystycznej formie swoich lęków, 

tęsknot, marzeń i fantazji. Głównym celem wymiany jest wsparcie rozwoju osobowości młodych ludzi 

poprzez zainteresowanie ich i otwarcie na młodych ludzi z innych obszarów kulturowych. 

Dodatkowym celem wymiany jest międzykulturowe uczenie się o innych i o sobie samym.  

 

Warsztaty w Kassel składają się z kilku obszarów działań:  

� warsztaty teatralno-taneczno-muzyczne, warsztaty artystyczne – młodzież nie musi posiadać 

żadnych wcześniejszych doświadczeń w tym zakresie, 

� zajęcia rekreacyjne - zwiedzanie miasta, odwiedzanie miejsc spotkań młodzieży, atmosfera 

miasta podczas wystawy documenta 14, zabawy i gry rekreacyjne 

� zajęcia edukacyjno-kulturalne – zwiedzanie Międzynarodowej Wystawy Sztuki Współczesnej 

documenta 14, spotkania z artystami wystawiającymi swoje prace na wystawie documenta 

� zajęcia społeczno-edukacyjne spotkania z organizacjami zajmującymi się tematyką emigracji, 

azylu i dyskryminacji, 



� „wieczory kultur”, podczas których młodzież biorąca udział w wymianie będzie miała 

możliwość zaprezentowania swojego miejsca zamieszkania i kraju oraz jego roli w ich życiu 

� publiczna prezentacja powstałego w ramach warsztatów spektaklu 

� wernisaż prac artystycznych powstałych w ramach warsztatów 

 

 

Miejsce warsztatów:  Kassel/Niemcy http://www.kassel.de/  

Miejsce zakwaterowania:  Międzynarodowe Schroniska Młodzieżowe w Kassel: 

www.kassel.jugendherberge.de  

 

Terminy:    Warsztaty teatralno-taneczno-muzyczne: 22.07 – 04.08.2017 r.  

    Warsztaty artystyczne: 13 - 23.08.2017 r. 

 

Podróż:    Pociąg  

 

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:  

1. Wiek 16-23 lata 

2. Zdolności kreatywne i zainteresowanie sztuką 

3. Chęć współpracy w międzynarodowym zespole 

4. Wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego i przesłanie Skanu formularza we 

wskazanym terminie na podany adres e-mail 

 

 
Organizatorzy 

  

� Stowarzyszenie Forum Kultur – www.forumkultur.org.pl   

� Urząd Miasta Kassel/Niemcy, Wydział ds. Młodzieży  

www.kinderjugendkassel.de/internationale-jugendbegegnungen-jugendreisen 

 
 
 
Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt: 

 

e-mail: biuro@forumkultur.org.pl  

tel.:  +48 660 427 363  

 

 


