Grupa Teatralna "Lalkarze" (starsza) ze Spytkowic - Powiatowe Centrum
Kultury, Nowy Targ, woj. Małopolskie
"Dopalaczom mówimy nie" spektakl autorski – 19 maja 2018 r. sobota
"Zimowa opowieść" na podstawie baśni "Królowa Śniegu" Hansa Christiana
Andersena - 17 maja 2018 r. czwartek
Grupa teatralna LALKARZE powstała jesienią 2006r. Wszystko zaczęło się
od programu "Szkoła marzeń" realizowanego w Zespole Szkół PodstawowoGimnazjalnych w Spytkowicach, w ramach którego odbywały się warsztaty
logopedyczne i teatralne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
W latach 2006-2008 zespół zrealizował trzy spektakle, które prezentowane
były na licznych festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich. Tak zaczęła się
przygoda młodych mieszkańców Spytkowic ze sztuką i magią teatru.
Po pięcioletniej przerwie, w 2013 roku „Lalkarze” wrócili na deski sceniczne
odnosząc spektakularny sukces. Przedstawienie „Czarno na białym” wygrało
I Internetowy Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych organizowany przez
Telewizję Polską, a opiekunowie grupy Anna i Jacek Krakowiakowie otrzymali
specjalną nagrodę za scenariusz. Od 2014 roku instytucją patronującą zespołowi jest
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.
Obecnie do zespołu należą uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum
w Spytkowicach. Na zajęciach dzieci doskonalą sposoby prawidłowego oddychania,
wymowę, dykcję, emisję głosu. Rozwijają umiejętności recytatorskie, wyobraźnię,
wrażliwość i inwencję twórczą. Poznają techniki lalkowe i uczą się animacji.
Wspólna zabawa pozwala na budowanie poczucia własnej wartości,
odkrywanie i rozwijanie zdolności, przełamywanie nieśmiałości oraz kształtowanie
umiejętności pracy w zespole.

Intencją prowadzących grupę jest tworzenie spektakli poruszających istotne
problemy, z którymi człowiek musi zmagać się tu i teraz. Spektakli skłaniających do
przemyśleń i refleksji. Zmuszających do przebudowy systemu wartości i hierarchii
potrzeb.
„Lalkarze” są laureatami wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych
przeglądów teatralnych.
Mają na swoim koncie wiele nagród zespołowych
oraz aktorskich.
Opiekunami grupy, a zarazem reżyserami, scenarzystami i scenografami
są Anna i Jacek Krakowiakowie. W 2015 roku Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - Małgorzata Omilanowska wyróżniła Annę i Jacka Krakowiaków
- honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

