WARSZTATY RECYTATORSKIE

„INTENSYWNY WARSZTAT SŁOWA”
Szanowni Państwo!
Warsztaty recytatorskie przed tegorocznymi konkursami (Mały Konkurs Recytatorski,
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”) ukierunkowane
będą na praktyczną pracę z recytatorami. Warsztaty będą się odbywać w formie ćwiczeń, które mają
na celu wzbudzić kreatywność interpretacji tekstu. Recytacja to nie tylko głosowe wykonanie
fragmentu wiersza czy prozy – to przede wszystkim emocje, osobisty stosunek wykonawcy do
prezentowanego utworu, a także sugestywność i wiarygodność wypowiedzi.
Aby uczestnicy wynieśli jak najwięcej z warsztatów, prosimy o pamięciowe opanowanie
fragmentu tekstu literackiego. Mogą to być utwory mówione dawniej jak i te, z którymi uczestnicy
zechcą wystąpić w tegorocznych konkursach. Praca będzie odbywać się w niedużych, 12 osobowych grupach, w celu indywidualnego podejścia do każdego recytatora. Grupy podzielone
będą wiekowo: dzieci, młodzież.
Z praktyki wynika, że każdy warsztat jest doskonałą przestrzenią do wymiany doświadczeń
dla instruktorów, którzy przyjeżdżają z podopiecznymi. Dlatego w tym roku zachęcamy Państwa do
konsultacji, na które przewidziany jest czas w tracie warsztatów oraz w przerwach.
Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje na temat warsztatów:
 recytatorzy przygotowują fragmenty tekstów opanowanych pamięciowo (nie musi
być to tekst zinterpretowany, zależy nam aby mieć jedynie materiał do pracy –
zupełnie inaczej pracuje się z nauczonym na pamięć tekstem).
 praca w 12 - osobowych grupach z podziałem na wiek (dzieci, młodzież);
 zagadnienia, formy pracy podczas warsztatów:
o rozgrzewka ciała oraz aparatu mowy;
o ćwiczenia dykcyjne i emisyjne;
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o omówienie tekstów pod względem wyboru repertuaru oraz interpretacji;
o praca nad wydobyciem emocji i ekspresji na wybranych tekstach literackich;
o ćwiczenia grupowe i indywidualne z tekstami literackimi;
o praca nad ciałem, gestem, mimiką (zasadność użycia pozawerbalnych
środków wyrazu);
o dramaturgia i pauza w prezentacji scenicznej tekstu.
 Prosimy o ubranie się w luźny, niekrępujący ruchów strój, wygodne buty.

Terminy:
 DZIECI: 7 marca, klasy I – III godz. 10.00 – 12.00, klasy IV – VII
godz. 12.00 – 14.00
 MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA (o ra z V I I kla sy S P* ) : 20 marca,
godz. 11.00 – 14.00
* Uczniowie VII klas szkoły podstawowej mogą uczestniczyć w warsztacie
zarówno dla dzieci jak i gimnazjalistów.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosim y kierować na adres mailowy: recytacja.wok@gmail.com
. W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie następujący ch informacji:

 nazwa i adres inst ytucji (szkoła, dom kultury),
 imię, nazwisko, wiek uczestnika,
 imię i nazwisko instruktora.

Prowadzenie:
Patryk Pawelec – utytułowany recytator, monodramista, instruktor żywego słowa w
Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie. Laureat nagrody Grand Prix 61. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego oraz nagrody instruktorskiej im. Pawła Opęchowskiego podczas 62.
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Współpracuje z instytucjami kultury na terenie
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województwa, prowadzi warsztaty teatralne i recytatorskie.

Dominika Jarosz – recytatorka, studenta animacji kultury oraz logopedii na
Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, finalistka 62. Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie wspierając
działania warsztatowe oraz organizacyjne podczas konkursów i festiwali słowa.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 5 marca 2018r. W przypadku młodzieży
zgłoszenia przyjmujemy do 16 marca.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI ZGLOSZEŃ
ORGANIZATORZY DOŁOŻĄ STARAŃ ABY ZAPROPONOWAĆ KOLEJNE TERMINY
WARSZTATÓW.

Serdecznie zapraszamy!
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