PROG RAM
16 maja 2018 r.– środa
godz. 16.30 - 19.00
Panel Dyskusyjny - "Stan amatorskiego ruchu lalkowego w Polsce"
otwarcie wystaw:
- wystawy pokonkursowej na najlepszą Lalkę i Plakat Spotkań
- wystawy jubileuszowej 49 lat Ogólnopolskich Puławskich Spotkań Lalkarzy
- wystawy kostiumów i scenografii z własnych spektakli Teatr H.Ch. Andersena,
godz. 20.00
-Bal Lalkarza i spotkanie jubileuszowe
17 maja 2018 r.– czwartek
godz. 9.00 – 10.00
"Bajkowanie" – Patryk Zakrocki z córką Kaliną, Warszawa - - pokaz metodyczny
godz. 10.00 – 13.00
warsztaty dla amatorskich zespołów lalkowych
godz. 14.30 – 15.00
Uroczyste otwarcie Spotkań
godz. 15. 15
Teatr na dobry początek
"Pobudka"– Monodram Natalii Sakowicz , Białystok - pokaz metodyczny
godz. 16.30 – 19.00
"Zimowa opowieść" - Grupa Teatralna "Lalkarze" (młodsza), Spytkowice
"A niech to gęś kopnie!" - Teatr „Galimatias”, Żabno
"Dlaczego nie lubię Kowalskich" - Teatr „Rozregulowany”, Zabrze
"Czarno na białym" - Teatr „Agrafka”, Chełmno
godz. 20.00 – 21.00
„Teatry lalkowe na świecie” - filmowy pokaz multimedialny z wprowadzeniem i dyskusją – cz. I
18 maja 2018 r.– piątek
godz. 9.00 – 13.00
warsztaty dla amatorskich zespołów lalkowych
godz. 14.00 – 19.30
"Baśn o Arabeju i pięknej Dżaminie" - Teatr Lalkowy "Przytulanka", Stalowa Wola
"Wyobraźnia" - Teatr Form Niewielkich, Białystok,
"Malowane światłem" - Teatr Animacji Lalki i Przedmiotu "eF", Hałcnów
"Twarz w twarz" - Teatr „Lepszy Profil”, Piotrków Trybunalski
"Szopka z kukiełkami" - Grupa Kolędnicza "Szopka z kukiełkami", Lublin
godz. 20.00 – 22.00
"Krzyżacy" - Teatr „Miniatura”, Gdańsk - pokaz metodyczny

19 maja 2018 r.– sobota
godz. 9.00 – 19.00
„Karczma pod Białym Łabędziem” - Teatr „Animagia”, Żytno
"Wiedźma" - "Teatr 4", Białystok
"Dopalaczom mówimy nie" - Grupa Teatralna "Lalkarze" (starsza), Spytkowice
„Teatrzyk Pietruszki” - pokaz warsztatowy studentów z Nowosybirska
"There’s a Rabbit in the Moon"- "Velo Theatre", Apt Francja - pokaz metodyczny
godz. 20.00 – 21.00
„Teatry lalkowe na świecie” - filmowy pokaz multimedialny z wprowadzeniem i dyskusją – cz. II
godz. 21.00 – 21.45
"Alicja w Krainie Ognia" - Uliczny Teatr Ognia "Antidotum", Biała Podlaska
20 maja – niedziela 2018 r.
godz. 12.00 - 12.30
"Gry rodzinne" - pokaz studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii
Teatralnej w Warszawie
godz. 12.30
Uroczyste zakończenie Spotkań
godz. 14.30
teatr na do widzenia
"Pochowajcie mnie pod podłogą" - pokaz dyplomowy absolwentów Nowosybirskiego
Państwowego Instytutu Teatralnego Katedry Teatru Lalek, Nowosybirsk - Rosja

