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SPEKTAKLE / WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

10

19:00

CARMINA BURANA
Kamea Dance Company (Izrael)

P A Ź

Spektakl przeznaczony dla widzów powyżej 16 roku życia.
Spektakl
poprzedzi

W hołdzie Pinie Bausch
wernisaż wystawy prac Joanny Braun
Fascynacja Joanny Braun osobowością Piny Bausch i jej teatrem tańca
przyniosła po śmierci niemieckiej artystki osobiste impresje i refleksje,
zanotowane w rysunkach „stop-klatkach” gestów tancerki ze spektaklu
„Café Müller”. Tworzą one nową opowieść o życiu intymnym kobiety,
jej odczuwaniu ciała, relacjach międzyludzkich i procesie umierania.

19:00

12

CHAOTICA
State Theatre Košice (Słowacja)
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Spektakl przeznaczony dla widzów powyżej 16 roku życia.

19:00

CZTERDZIEŚCI
Polski Teatr Tańca (Poznań)
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Spektakl
poprzedzi

Instynkt
Wernisaż wystawy prac konkursu fotograficznego
Prace konkursowe pokazują jak szeroko można interpretować wiodący temat.
Na wystawie zobaczymy zdjęcia zarówno reportażowe, jak i kreacyjne, cechujące się przemyślaną wizją i jej konsekwentną realizacją. Są wśród nich zdjęcia
ze spektakli, zdjęcia ukazujące relacje między dwojgiem ludzi – ukazujące ich
emocje, portrety człowieka w kontekście natury – odsłaniające pierwotne
instynkty, cykle które tworzącą opowieści. Zdjęcia emanują pasją i energią.
Budzą emocje, zapadają w pamięć, chce się do nich powracać.
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19:00

16

11:30 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Bytomiu

17

19:00 PRELUDIUM SŁOWIAŃSKIE
i
Art Color Ballet (Kraków)
11:30 Dopołudniowy spektakl dla uczniów gimnazjum i liceów (grupy

Spektakl dla starszych przedszkolaków i dzieci z klas 1-4.
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ZAGRAJ TO, CZYLI 17 TAŃCÓW O CZYMŚ
Teatr Dada von Bzdülöw (Gdańsk)
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zorganizowane). Wieczorny występ dla dorosłej publiczności.
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19:00

19

10:00 Otwarta prezentacja układów choreograficznych
do zgłoszonych do Konkursu „Make Move”
16:00 Konkurs choreograficzny „MAKE MOVE” organizowany przy wsparciu
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NI ESPIOI; FLASH DE LUXE
Dantzaz Konpainia (Hiszpania)

Po każdym wieczornym spektaklu spotkanie artystów z publicznością.

11

Funduszu Popierania Twórczości im. Andrzeja Szczypiorskiego przy
Stowarzyszeniu ZAiKS.

19:00 Pokaz efektów integracyjnych warsztatów tańca,
prowadzonych przez Iwonę Pasińską
Integracyjne WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO. Zajęcia doskonalące umiejętności techniki tańca współczesnego dla osób niesłyszących
i niedosłyszących oraz pełnosprawnych młodych adeptów tańca.
Prowadzone przez polską tancerkę i choreografkę Iwonę Pasińską,
zakończone prezentacją przygotowanego w trakcie warsztatów pokazu.

20:00 Pokaz filmu „PINA” 3D, reż. Wim Wenders
Ponadto:

WARSZTATY KRYTYKI TAŃCA prowadzone przez Julię Hoczyk
Skierowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy o sztuce tańca i rozważających
możliwość pisania o niej. Celem warsztatów jest przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej do
analizy i opisu współczesnych zjawisk teatru tańca i tańca współczesnego. Będą okazją do poznania
możliwego instrumentarium dla pisania o tańcu i zróżnicowanych metod jego analizy. Zapraszamy
od 11 do 13 października. Zamknięcie i podsumowanie warsztatów 18 października. Zgłoszenia (oraz
pytania) na adres mailowy: oladzwierzynska@gmail.com (w tytule maila: zgłoszenia na wasztaty
krytyki tańca) do 6 października 2014.

