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Projektziel

Pflege und Entwicklung der partnerschaftlichen

Zusammenarbeit auf dem Gebiet Kultur und Kunst,

Stärkung der Verbindung und Erweiterung

gemeinsames polnisch-deutsches Bildungsangebot.

Cel projektu

Pielęgnowanie i rozwój współpracy partnerskiej

i instytucjonalnej w zakresie kultury i sztuki,

wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej,

polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej.

Polnisch-deutscher Workshop über die 
Herstellung von Theaterpuppen

Polsko-niemieckie warsztaty tworzenia 
lalek teatralnych 
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Projektbeschreibung

Das Projekt bestand aus einem dreitägigen Treffen

von Jugendlichen aus Zielona Góra und Zittau. Am

ersten Tag am Kunstworkshop teil und haben

Theaterpuppen erstellt. Am selben Tag fanden

Schneidereiworkshops statt, in denen Kostüme für

die Marionetten ausgeschnitten und genäht

wurden. Am zweiten Tag fanden Theaterworkshops

statt, die darin bestanden, in Drehbuch und

Bühnenbewegung für das Theaterspektakel mit

Puppen zu entwickeln. Am dritten Tag gingen die

Teilnehmer zum Kepler Science Center, um "Polaris"

zu zeigen. Als Andenken wurde eine kostenlose

Publikation entwickelt und gedruckt, die an beiden

Seiten der Grenze verfügbar ist. 15 Teilnehmer aus

Polen und 12 aus Deutschland nahmen an den

Projektaktivitäten teil.

Opis projektu

Projekt polegał na trzydniowym spotkaniu

młodzieży z Zielonej Góry i Zittau. Pierwszego dnia

uczestnicy wzięli udział w warsztatach

plastycznych tworząc lalki teatralne. Tego samego

dnia odbyły się warsztaty krawieckie, na których

wykrojono i uszyto kostiumy dla lalek teatralnych.

Drugiego dnia odbywały się warsztaty teatralne,

polegające na opracowywaniu scenariusza i ruchu

scenicznego na potrzeby spektaklu z użyciem

lalek. Trzeciego dnia uczestnicy udali się do

Centrum Nauki Keplera na pokaz projekcji

"Polaris". Na pamiątkę realizacji projektu

opracowano i wydrukowano bezpłatną publikację,

która jest dostępna po obu stronach granicy.

W działaniach projektowych udział wzięło 15

uczestników z Polski i 12 z Niemiec.


