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Spektakl na podstawie „Polowania na lisa” Sławomira Mrożka.

FACE TO FACE (młodzież) - "Joanna”

„Polowanie” to wariacje na temat kontestacji rzeczywistości,
rozbicia więzi społecznych i stawianie pojedynczego człowieka
w sytuacji bezradności i osamotnienia. Pozornie prosta
i błyskotliwa opowieść, która w przewrotny sposób komentuje
otaczający świat, w którym rządzi pieniądz zdobywany na różne
sposoby.

Spektakl ukazuje podobieństwo świata doczesnego oraz
wczesnosłowiańskiego w aspektach zamkniętego kręgu i dozy
ortodoksji. Jakie skutki mają nie nasze wybory? Jak bardzo świat się
zmienił, a może w jakiejś części nie zmienił się wcale? Zawsze
warto się zatrzymać w codziennym biegu i zadać sobie pytanie:
Czy nasze odruchy są zawsze zwierzęce?
Monodram jest laureatem 66. OKR woj. łódzkiego w kategorii
Turniej Teatrów Jednego Aktora i reprezentował województwo na
finale w Słupsku w dn. 2-4 września 2021.
Obsada: Mateusz Konieczny
Reżyseria: Zbigniew Rudecki

17:00 – 17:30
TEATR KRZYK (dorośli) - „Hej, Ty!”
To spektakl o relacjach, bliskości i ogromnej potrzebie akceptacji
w życiu. Autorska próba zrealizowana z dwiema młodymi aktorkami
i studentkami. „Hej, ty” to przedstawienie, jakie Krzyk uformował
przez lata swojej pracy. Posiada w sobie elementy fizyczności
i tkliwości, zmienności i ciągłych autorefleksji.
Spektakl otrzymał wiele nagród i wyróżnień na festiwalach
i spotkaniach teatralnych w całym kraju.
Teatr Krzyk – grupa autorska założona w roku 2002 w Maszewie.
Realizuje przede wszystkim spektakle na bazie własnych
scenariuszy, które powstają w wyniku prób i wspólnych poszukiwań
całego zespołu zaangażowanego w proces twórczy. Praca teatru
koncentruje się również na zagadnieniach bliskich socjologii,
pedagogice, teatralnej, diagnozie społecznej czy filozofii. Od prawie
dwóch dekad Krzyk pracuje w niewielkiej społeczności lokalnej ze
środowiskiem społecznym. Wiele miejsca Krzyk poświęca edukacji
poza formalnej, wychowywaniu przez sztukę nabywaniu przez
dzieci i młodzież umiejętności społecznych.
Obsada: Aleksandra Czubińska, Nikola Palej
Scenariusz i reżyseria: Marek Kościółek, Anna Giniewska

18:00 – 18:30
„RESURSA” (dorośli) - „Pokój Jakuba"
Teatr „Resursa” powstał na jesieni 2011 roku w Ośrodku Kultury
i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu. Pierwszą premierę
zagrał w maju 2012 roku. W teatrze występują dorośli amatorzy,
ludzie różnych zawodów i w wieku z rozpiętością ponad 50 lat.
Aktualnie zespół składa się z 16 osób. Instruktorem zespołu od
samego początku działalności jest Robert Stępniewski – absolwent
Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w W-wie. Zespół
wielokrotnie występował na ogólnopolskich festiwalach:
w Horyńcu-Zdroju, Szamocinie, Piotrkowie Trybunalskim, Stalowej
Woli, Bielsku Podlaskim, Warszawie, Tychach i Siemianowicach
Śląskich, gdzie otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Teatr ma na
swoim koncie 17 premier oraz 2 e-spektakle zrealizowane w czasie
pandemii w 2020 roku.

ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE
O LAUR "ZŁOTEGO GARGULCA"

REJWACH (młodzież) - „Polowanie”

16:00 – 16:30
Monodram "Joanna” na podstawie sztuki Pawła Wolaka i Katarzyny
Dworak pt. „Wierna wataha”.

XXVI

19:00 – 19:30

Obsada: Joanna Tam, Aneta Kościelniak, Dorota Lewandowska,
Monika Kornafel, Dariusz Wróbel, Wojciech Rudkowski,
Robert Jabłoński, Robert Stępniewski
Reżyseria: Robert Stępniewski
Opracowanie muzyczne: Mateusz Strzelecki
Scenografia: Marcin Fortuna
Dźwięk i oświetlenie: Bartłomiej Stryjski

Teatr „Rejwach” został założony 6 lat temu i działa pod opieką
artystyczną fundacji Studio TM w Ośrodku Teatralno-Edukacyjnym
w Nagłowicach. Zespół zrealizował 10 premier, a ostatnia czyli
„Polowanie” bierze udział w przeglądach i festiwalach na terenie
całej Polski.
Obsada: Radosław Warzyński, Mateusz Boryń, Kacper Zawadzki,
Patryk Bełczewski, Natalia Antoszewska, Julia Balińska, Weronika
Pawłowska
Reżyseria: Dorota Anyż
Scenografia: Mamert Tomczyk
Opracowanie muzyczne: Artur Wiśniewski

SOBOTA 09.10.
10:00 – 10:50
NIEOETYKIETOWANI (dorośli) - „Bez jaj”
Spektakl „Bez jaj” powstał na podstawie powieści pt. „Kobieta zbyt
doskonała” autorstwa Sylwii Kubryńskiej. To spektakl dla
wszystkich kobiet, które żyją ściśnięte własnym życiem. To jest
szczere, złością pisane życie zwykłej dziewczyny, która chce być
fajna i dość szybko orientuje się , że inne są prawa dla niej i dla
chłopców.
Teatr Nieoetykietowani to studencka grupa artystyczna
prowadzona przez Małgorzatę Baryła w ramach zajęć w Ognisku
Pracy Pozaszkolnej nr 3. Od kilkunastu lat realizują cykliczne
premiery, warsztaty i festiwale, dzięki którym aktywizują młodzież
z Zabrza i okolic. Uczestnicy i finaliści kilkudziesięciu
ogólnopolskich festiwali. W swojej pracy artystycznej stawiają na
rozwój i jako grupa są zgodni, że najciekawszym, ale i
najtrudniejszym etapem jest praca twórcza nad spektaklem. Jak
wskazuje nazwa „Nieoetykietowani”, nie pozwalają się zamknąć
w żadne szufladki, eksperymentują z alternatywnymi sztukami
scenicznymi, poszukując odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Obsada: Tatiana Rusek, Magdalena Dubel, Wiktoria Frąckowiak,
Agata Chodyra, Martyna Samiec, Żaneta Garus, Agnieszka
Warzycha, Zuzanna Buczak, Julka Krzywicka, Olivia Winiarska,
Sandra Zowada, Weronika Ryll
Reżyseria: Małgorzata Baryła, Martyna Samiec
Choreografia: Wiktoria Frąckowiak, Tatiana Rusek
Kostiumy: Agata Chodyra
Scenografia: Małgorzata Baryła
Opracowanie muzyczne i muzyka na żywo: Marta Zamora

11:20 – 12:20
SCENA PRZYFABRYCZNA (dorośli) - „Ja, Ewa”
Teatr Scena Przyfabryczna działa przy Ośrodku Kultury „Arsus”
w Warszawie od 2015 r. Jego założycielką jest Joanna Godlewska,
która realizuje w nim spektakle własnego autorstwa. Dotychczas
zrealizowali kilkanaście tytułów, na które składały się spektakle
o tematyce patriotycznej, obyczajowej, komedie i jeden wodewil.
Spektakle były prezentowane na deskach scenicznych Ośrodka
Kultury „Arsus”, a także w innych ośrodkach kultury w Warszawie

i okolicach. Teatr brał udział w różnych festiwalach teatralnych.
Na Festiwalu Form Teatralnych Effka zdobyli nagrody
i wyróżnienia w latach 2019 i 2021. Kompetencje aktorskie aktorzy
teatru zdobywali na warsztatach teatralnych w Łodzi.
Obsada: Ewa Dębkowska, Andrzej Dębkowski, Janusz Godlewski,
Anna Grochowska-Habza, Dorota Hyży, Anita KochanowskaCydzik, Renata Sobczyk, Julia Pawlińska, Kaja Wójcik
Scenariusz, reżyseria i scenografia: Joanna Godlewska
Opracowanie muzyczne: Rosław

12:50 – 13:10
KOMPROMISU NIE BĘDZIE (dorośli) - „Carramba 2.0.”
Kompromisu Nie Będzie działa od 2015 roku. Do tej pory udało im
się wystąpić kilkukrotnie na Ogólnopolskim Przeglądzie Małych
Form Teatralnych im. Adama Luterka w Wejherowie, gdzie w 2019
roku spektakl CARAMBA 2.0 otrzymał nagrodę główną, nagrodę
młodzieżowego jury oraz aktorską dla Moniki Chybowskiej.
Obsada: Monika Chybowska, Marcelina Kowalewska
Reżyseria, scenografia i opracowanie muzyczne: Kompromisu Nie
Będzie

17:00 – 19:00 – w a r s z t a t y

NIEDZIELA 10.10

13:00 – 14:00 - p r z e r w a
14:30 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW (kat. dzieci)
15:00 – 17:00 – w a r s z t a t y

10:00 – 10:20
PATATAJ (dzieci) - „Mysz, która chciała być lwem”
Kiedy zaczynali pracę nad spektaklem wszyscy byli o 2 lata młodsi.
Powstawał on z długimi przerwami, w większości online, z powodu
pandemii powoli i żmudnie, a podczas pracy wykruszyła się 1/4
zespołu, ale większość dzielnie wytrwała. Zabawne były próby
układów choreograficznych na zoomie. W ostatniej chwili przed
drugim lockownem, podczas jednej, długiej, sobotniej próby udało
się doprowadzić do premiery, która odbyła się bez publiczności, ale
jesteśmy dumni, że spektakl się odbył. Przyniósł im bardzo dużo
radości. Jest to pierwszy ich wyjazd na jakikolwiek festiwal.
Reżyseria: Ewa Kłujszo
Obsada: Zofia Romaniuk, Pola Świetlik, Anna Chalimoniuk,
Dominika Kropacz, Wiktoria Witkowska, Julia Tarkowska,
Adam Goławski, Oliwia Pawelczyk, Natalia Kwiatkowska,
Antonina Winek, Barbara Biardzka, Witek Szałwiński,
Mikołaj Fołtyn, Barbara Wąsowska, Franek Tywonek
Muzyka: Tomasz Kłujszo
Opracowanie muzyki, efektów na żywo: Ziemowit Kłujszo

kat. dorośli
15:00 – 16:00
KOMPANIA TEATRALNA MAMRO (dorośli) –
„Eksperyment”
KTM działa od 2004 roku, w swoim dorobku ma 29 premier, 531
zagranych spektakli, ponad setkę festiwalowych nagród, w tym
24 Grand Prix.
Spektakl „Eksperyment” zdobył Grand Prix VI Ogólnopolskiego
Festiwalu Sztuk Komediowych DECHA, Grand Prix Crash Testów
w Katowicach, II miejsce na Festiwalu Teatrów Amatorskich
w Siedlcach oraz wyróżnienia na Słodkobłękitach w Zgierzu
oraz na Ogólnopolskich Konfrontacjach Teatralnych
w Międzyrzeczu.
Obsada: Marzena Wandachowicz, Marcin Barszcz,
Sebastian Budnicki, Marta Jedynak
Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne: Grzegorz Reszka

14:40 – 15:30
„Moja żona Bożena ukrywa się w meblościance” - tymi słowy
główny bohater rozpoczyna spektakl. Poznajcie historią Sąsiada
i jego żony Bożeny, która od lat siedzi zamknięta w szafie. Co
skłoniło ją do izolacji od reszty świata? Jak na to wszystko reaguje
Sąsiad i jak ich życie ma się do reality show? Tego wszystkiego
dowiemy się ze spektaklu.
THE M.A.S.K. W roku 2021 założył Mateusz Sacharzewski absolwent wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie.
Oprócz miłości do teatru łączy ich coś jeszcze – działając, stają się
przyjaciółmi, traktują się jak rodzinę. Ich działaniu przyświeca
propagowanie dobrej myśli, emanują pozytywną energią, są głośni,
radośni, wszędzie ich pełno. Uwielbiają się śmiać, dlatego tworzą
głównie komedie, choć starają się także, by każdy ich twór niósł
jakieś przesłanie – mniej lub bardziej ukryte.
Obsada: Krzysztof Olejniczak, Monika Gliwa, Jakub Kozłow,
Martyna Szwed, Bartłomiej Bazyluk, Dorota Kondrat,
Jakub Wieremiejuk, Piotr Śliwko
Scenariusz: Przemysław Pilarski
Reżyseria i opracowanie muzyczne: Mateusz Sacharzewski

16:00 – 16:30
„FERMENT” (młodzież) - „SiOStry"
Młodzieżowy Teatr Małych Form „Ferment” to grupa składająca się
z kilku licealistek. Spektakl „SiOStry” stworzyły dwie z nich –
Zuzanna Borowiec i Alicja Wojnarowska w czasie pandemicznej
rzeczywistości, a pierwsze próby odbywały się online. Zuza i Ala
uczęszczają na zajęcia teatralne i recytatorskie od kilku lat, a swoje
pierwsze role kreowały w Dziecięcym Teatrze „Fantazja”. Z miłości
do słowa, muzyki i emocji współtworzą nowe sceniczne
rzeczywistości.
Spektakl „SiOStry” otrzymał III nagrodę na X Festiwalu
Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Chorzowie

BAŁAŁAJKA (dzieci) - „Scrooge”
Spektakl na podstawie "Opowieści wigilijnej" C. Dickensa
Teatr „Bałałajka” istnieje od 5 lat pod kierownictwem pani Patrycji
Sowińskiej, która jest reżyserem spektakli zespołu. Tworzy go ekipa
energetycznych dzieciaków z zielonogórskich szkół, dla których
kreowanie postaci w spektaklu jest fascynującą podróżą. Świetnie
się bawią i osiągają sukcesy na szczeblu wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym, między innymi zdobyli Grand
Prix na zeszłorocznych spotkaniach teatralnych w Szydłowcu.

18:15
OGŁOSZENIE WYNIKÓW

18:30
GOŚĆ SPECJALNY – DOROTA OSIŃSKA – KONCERT

Obsada: Klaudia Bednarska, Jagoda Jadłoś, Blanka Fijałkowska,
Jakub Jabłoński, Michał Staniszewski, Szymon Rogoziński
Scenariusz, reżyseria, opracowanie muzyczne, opracowanie
plastyczne, choreografia: Patrycja Sowińska

11:50 – 12:20
BIAŁORUSKI TEATRZYK DZIECIĘCY KUPALINKA (dzieci)
– „Tucik i my”
Złożona z dzieci-migrantów, głównie białoruskich, grupa teatralna
przygotowała spektakl o przyjaźni i o jej braku, o byciu obcym
i o chęci (a czasem i niechęci) porozumienia się. Fabuła została
wymyślona przez uczestników w trakcie zajęć o charakterze
improwizacji i jest próbą spojrzenia na świat przez pryzmat bycia
dzieckiem-przybyszem.
Grupa powstała w październiku 2020 wraz z silną potrzebą
wsparcia dzieci migrantów białoruskich, którzy z rodzicami trafiali
do nowej rzeczywistości kulturowej. Nałożyła się na to pandemia
i nauka zdalna, stąd też jedynym dorobkiem grupy jest jak na razie
„Tucik i my”. Jeden z aktorów mieszka obecnie w Irlandii, stąd
pomysł na zagranie roli online.
Obsada: Stanislau Repeka, Vera Pryhodzich, Ania Napałkow,
Agata Napałkow, Maria Łukaszewicz, Wiktoria Łukaszewicz,
Steve Zimnicki, Ania Błachnio, Weronika Błachnio, Beata Burdyka,
Adela Artsiomenka, Bozhena Raikouskaya, Katsiaryna Hantsova.
Reżyseria i światło: Olga Hardziejczyk-Maziarska
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Obsada: Zuzanna Borowiec, Alicja Wojnarowska
Scenariusz i reżyseria: Dominika Migoń-Madura
Muzyka: Piotr Madura
Kostiumy: Beata Śliwa
Konsultacje języka migowego: Dominika Knap

16:00 – 18:00 – w a r s z t a t y

10:50 – 11:20

P

THE M.A.S.K. (dorośli) – "Reality Show(s). Kabaret
o rzeczach strasznych"

Platforma Teatrów Amatorskich

