SPRAWOZDANIE

2008

Dom Kultury Dorożkarnia – to miejsce, w którym dzieci i młodzież realizują swoje marzenia ucząc się, rozwijając
swoje pasje, a także bawiąc się. W profesjonalnych warunkach, w oparciu o autorskie, często niekonwencjonalne
programy, dzieci i młodzież niezależnie od wieku mogli w 2008 roku twórczo i aktywnie spędzać u nas wolny czas.
Poza stałymi zajęciami prowadzonymi przez doświadczonych artystów – pedagogów, Dorożkarnia zorganizowała
cykliczne warsztaty, koncerty, wystawy, tak aby stworzyć również płaszczyznę, na której spotykają się twórcy
i odbiorcy sztuki. Proces kształcenia artystycznego podzielony był tradycyjnie dla tego miejsca na cztery etapy,
których program odpowiadał możliwościom młodych ludzi. Przedszkolaki poprzez zabawę obcowały z tańcem,
śpiewem i plastyką, a dzieci w wieku wczesnoszkolnym uczestniczyły w zajęciach specjalistycznych. Młodzież
zrealizowała własne projekty – spektakle, wystawy i filmy, a absolwenci sami prowadzili zajęcia wg własnych,
autorskich programów, prowadząc własne grupy. Organizowane zajęcia miały rytm roku szkolnego. Wakacje
zajmowały wyjazdowe warsztaty artystyczne i lokalne siekierkowskie projekty.
Dorożkarnia zrealizowała dla swoich wychowanków także 24 projekty współpracy artystycznej z innymi krajami.
Prowadziła projekty wśród najbliższych sąsiadów na Siekierkach (Korzenie Siekierek i Architektura – Moje Miejsce,
Moja Przestrzeń). Oprócz ogólnokrajowych festiwali (taneczny SPONTAN, wokalny TEN TON, filmowy BEST OFF,
plastycznay SZOPKA-ANIOŁ, teatralny ZDERZENIA TEATRALNE) była, jak co roku inicjatorem i producentem
DZIECIĘCEJ STOLICY, prezentującej młodych artystów z Warszawy i z terenu całego kraju. Uczestnicy dorożkarniowych grup zdobyli nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach. Jednak najważniejszym zadaniem
(najważniejszą misją) niezmiennie było pogłębianie wrażliwości na otaczający świat i niezależnie czy w przyszłości
będą kontynuowali swój artystyczny rozwój pozostaną świadomymi odbiorcami sztuki.

EDUKACJA
TEATRALNA
realizowana w grupach artystycznych
oraz poprzez projekty o charakterze teatralnym

Teatr FIAKIER
Fiakier to projekt Stanisława Dembskiego
aktora i menagera artystycznego.
Młodzież pracuje nad tekstem i przygotowuje spektakle. Teatr Fiakier jest
gospodarzem ZDERZEŃ TEATRALNYCH,
w czasie których spotykają się teatry
głównie z małych miejscowości z całej
Polski. W 2008 r. teatr w ramach współpracy z grupą ośrodka ATRIUM w Berlinie/Reinikendorf zrealizował warsztaty
pn. Metamorfozy oraz Maski (realizowane
w Warszawie). Rok 2008 minął dla zespołu Fiakier pod hasłem premiery spektaklu
Błękitne niebo, który stanowił atrakcyjną
pozycję w ofercie instytucji.

Teatr ZAMIAST
Teatr jest pomysłem Grzegorza Pohla, którego wspierają artystycznie Monika Malec
(wokalistka) i Beata Urbańska (tancerka
i choreograf). Jest to najstarsza i najbardziej
doświadczona grupa, która od 2000 roku
ma w repertuarze 9 spektakli, występy
w teatrach, szpitalach, domach dziecka
(na rzecz fundacji A KOGO). Teatr zdobył
wiele nagród indywidualnych, zbiorowych
na festiwalach i przeglądach teatralnych.
W 2008 roku grupa przygotowała premierę
spektaklu A Little Beatle Bit Of Love, która
odbyła się w Seulu (Korea). Warszawska
młodzież także mogła obejrzeć w Dorożkarni tę uwspółcześnioną szekspirowską
historię Romea i Julii z muzyką Beatlesów,
w ramach comiesięcznych prezentacji weekendowych.

ZDERZENIA TEATRALNE
– Ogólnopolski Przegląd
Teatrów Małych Form
Jak co roku po zakończeniu roku szkolnego,
w czerwcu, teatry z małych ośrodków spotkały się
w Dorożkarni, aby skonfrontować swoje dokonania z ostatniego roku. Główną część przeglądu
stanowiły prezentacje sceniczne wszystkich
zaproszonych grup. Miłośnicy teatru z dalekiej
Polski mają tu możliwość występów przed warszawska publicznością, a także spotkania z uznanymi autorytetami z dziedziny teatru, dlatego też
program uzupełniły prowadzone przez krakowską
aktorkę Beatę Fudalej warsztaty aktorskie, mające
na celu podniesienie umiejętności uczestników
oraz dyskusje dotyczące warsztatu teatralnego,
przede wszystkim budowy scenariusza, reżyserii
i scenografii. Zaproszone zespoły tak jak zawsze
reprezentowały wysoki poziom artystyczny,
co dawało warszawskiej młodzieży możliwości
poznawcze. Dorożkarnia czyni wielkie starania
o wypromowanie tych zespołów w środowisku
młodzieżowym Warszawy.

EDUKACJA
TANECZNA
realizowaną w grupach artystycznych, edukacyjnych
oraz poprzez projekty o charakterze tanecznym

EXCCED Grupa Tańca
Nowoczesnego
Prowadzona przez Kubę Łukowskiego młodzieżowa grupa poprzez naukę różnych technik tanecznych (klasyka, jazz,
modern, locking, funky, hip-hop) przygotowuje spektakle taneczne. Kładąc jak największy nacisk na rozwój swoich
podopiecznych instruktor prowadzący, który niedawno sam był uczestnikiem dorożkarniowych grup tanecznych, stale
zachęca do nowych poszukiwań poprzez różnego rodzaju warsztaty nie tylko taneczne, ale również teatralne i wokalne.
W repertuarze m.in. Bo warto, Freaksnow, Nowy oraz Station. Ten ostatni spektakl przygotowany w 2008 roku zdobył
spore uznanie publiczności i był jednym z najliczniej oglądanych na dorożkarniowej scenie.

FLEX Teatr Tańca
W ramach zajęć prowadzonych przez tancerkę i choreografa Beatę Urbańską grupa licealistów i studentów doskonaliła
swoje umiejętności taneczne. Zrealizowane przez nich pełnospektaklowe widowiska taneczne – W króliczej norze,
Recital taneczny, Na bosaka oraz Królowa Śniegu (multimedialny spektakl – film, taniec, teatr). Zespół zyskuje coraz
większe uznanie publiczności i środowiska tanecznego. Jego reprezentant Grigorij Puchalski został jednym z uczestników
You Can Dance w TVN oraz znalazł się w finale tego programu.

KINGZ OF WARSAW
Grupa Tańca Ulicznego
Najbardziej kolorowa grupa tańca jest miejscem spotkań fascynatów tańca ulicznego (break - dance), którzy podczas
treningów stale przekraczają granice swoich możliwości, aby grupowo i indywidualnie prezentować się na prestiżowych
turniejach i zawodach. Ich występy są wspaniałym urozmaiceniem imprez klubowych. Modne hobby szybko znalazło uznanie wśród najmłodszych uczestników dorożkarniowych zajęć, co nakłoniło Łukasza Depę i Konrada Borowika do założenia
grupy KIDZ OF WARSAW. Tu dzieci podczas zajęć z podstaw break-dance przygotowywały się do własnych ulicznych
improwizacji. Grupa uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce, a nawet w Europie.

TEST - Teatr Tańca
Prowadzona przez choreografa Izę Borkowską i aktora Darka Sikorskiego grupa licealistów i studentów zrealizowała
spektakle taneczne Alegria Town oraz Magazyn, które prezentowane w całości lub w formie poszczególnych choreografii
poprzez swój niepowtarzalny styl (modern, street jazz, hip-hop, a nawet elementy tańca białoruskiego), a także plastykę
ciała znalazły uznanie u naszej i zagranicznej publiczności.

ART MOKOTÓW
II Gala Art Mokotów odbyła się w dniu
13 listopada 2008 r. w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda
Lutosławskiego. Widowisko zostało
zorganizowane przez Urząd Dzielnicy
Mokotów m. st. Warszawy oraz mokotowskie domy kultury kultury: Centrum
Łowicka, Dorożkarnię, Dom Kultury Kadr,
MDK Mokotów i Służewski Dom Kultury.
Reżyseria: Szczepan Szczykno.

IV Ogólnopolskie
Młodzieżowe Spotkania
Taneczne SPONTAN 2008
W organizowanym od 2004 ogólnopolskim konkursie tańca wzięło udział ponad 4,5 tysiąca młodych tancerzy prezentując
dorobek zespołów z 36 miejscowości w Polsce. Występując w prestiżowych, profesjonalnych warunkach (Teatru Muzycznego Roma), co jest realizacją dziecięcych marzeń, grupy taneczne prezentowały się przed jurorami i przed sobą nawzajem.
Jest to ciekawe doświadczenie dające pole do popisu i umożliwiające poznanie niemal wszystkich stylów tańca. Istotnym
elementem festiwalu jest możliwość prezentacji przed autorytetami z dziedziny tańca. Dlatego też w pracach jury uczestniczyli min.: Wojciech Kępczyński, Michał Piróg, Zofia Rudnicka.

Międzynarodowy Festiwal
SHOW YOUR SKILLZ 4
STREET DANCE FESTIVAL
W wielu warszawskich klubach oraz w Dorożkarni zrealizowano liczne pokazy tańca ulicznego w wykonaniu międzynarodowej grupy młodzieży. Prezentacje miały charakter konkursowy. W Dorożkarni uczestnicy projektu korzystali z proponowanych treningów i warsztatów. Przeprowadzono konkursy festiwalowe w poszczególnych krajach. W naszym festiwalu
uczestniczyli ich finaliści. Dlatego też impreza jest jedną z najbardziej spektakularnych w kraju.

EDUKACJA
MUZYCZNA
realizowana w grupach artystycznych oraz poprzez
projekty o charakterze koncertowym, wokalnym.

DZIECIĘCY ODJAZD
MUZYCZNY DOM
Piosenka dziecięca to pretekst do
wspomnień dla dorosłych, a dla ich
milusińskich cały wachlarz zróżnicowanego repertuaru, spontaniczności,
radość i serce włożone w jej wykonanie. Najmłodsi adepci sztuki wokalnej
(7-14 lat) mają swoje specjalne miejsce
w Dorożkarni. Tu pod opieką Marcina
Wortmanna, (aktora i wokalisty
z Teatru Roma, pedagoga) dzieci próbowały swoich sił na koncertach
w Dorożkarni i poza jej siedzibą.

TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW
Studio Piosenki
Śpiewanie zanim zacznie być przyjemnością jest ciężką pracą nad emisją głosu, dykcją, interpretacją piosenki. Potem wiele
godzin powtórzeń w profesjonalnym studiu nagrań, a dalej wielka radość występowania. W ramach indywidualnych zajęć
pod kierunkiem wokalistki i pedagoga śpiewu Moniki Malec młodzież doskonaliła warsztat wokalny, aby móc samodzielnie
prezentować swoje umiejętności na koncertach, recitalach i podczas nagrań w studio. Obok systematycznej pracy
warsztatowej, udziału w wielu imprezach miejskich, organizowanych poza Dorożkarnią, w konkursach i festiwalach
w 2008 roku młodzież ze Studia Piosenki wzięła udział w nagraniach dwóch płyt: TEN TON – Piosenki Seweryna
Krajewskiego, Dorożkarnia na Święta… ulubione.

HARMONIC GENERATION
(ROCK Mitting)
W ramach wspierania projektów młodzieżowych Dorożkarnia skupiła 17 warszawskich grup rockowych na festiwalu
muzyki rockowej. Autorem przedsięwzięcia był Mariusz Oborski, wychowanek Dorożkarni, który założył grupę rockową
MUTE i wraz z nią zaprosił do konfrontacji artystycznych najbardziej interesujące zespoły z różnych nurtów muzyki rockowej. Tutaj miały one możliwość i szansę stworzenia platformy porozumienia. I tak się stało. W projekcie wzięło udział około
600 osób interesujących się tym gatunkiem muzycznym.

TEN TON Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej (festiwal, płyta)
Od 2006 roku organizowany jest konkurs, w którym dzieci i młodzież całego kraju prezentuje swoje umiejętności wokalne
i śpiewa utwory polskich autorów. W ramach tego projektu nagrywana jest płyta o tej samej nazwie z udziałem wokalistów
Studia Piosenki przygotowanych przez Monikę Malec z towarzyszeniem zawodowych muzyków i w oryginalnych nowoczesnych aranżacjach Jacka Piotrowskiego. Nagrany materiał obok walorów artystycznych jest jednocześnie materiałem
repertuarowym. Dwupłytowy album zawiera nagrane utwory, a także ich odrębne podkłady muzyczne.
W 2008 r. młodzież śpiewała piosenki skomponowane przez Seweryna Krajewskiego. Celem festiwalu jest ocalenie
z „kurzu zapomnienia” tych piosenek, które juz dawno miały swój okres świetności, a w nowych aranżacjach okazują się
atrakcyjne dla młodzieży. W jej wykonaniu żyją nowym życiem. Projekt ten stanowi także alternatywę do licznych działań
medialnych promujących muzykę zagraniczną. Dzięki niemu tworzy się świadomość atrakcyjności polskiej muzyki
rozrywkowej. W roku 2008 w festiwalu wzięło udział ponad 100 wykonawców. Laureaci wystąpili przed kilkunastotysięczną warszawską publicznością podczas Dziecięcej Stolicy. Dla wielu z nich była to pierwsza w życiu okazja do występu na
profesjonalnej scenie, w towarzystwie instrumentalistów, którzy na co dzień koncertują z Edytą Górniak, Anną Marią Jopek
czy Natalią Kukulską.

PŁYTY
Dorożkarnia dysponując własnym studiem nagrań wydaje płyty będące alternatywą dla komercyjnych wytwórni. Z naciskiem na walory edukacyjne i artystyczne z udziałem dorożkarniowych wokalistów
i zawodowych muzyków realizowane są nagrania, które stają się
doskonałą wizytówką ośrodka. Nagrania Dorożkarni w 2008 roku:
Piosenki Seweryna Krajewskiego, Dorożkarnia na Święta.

EDUKACJA
PLASTYCZNA
realizowaną w grupach artystycznych oraz
poprzez projekty o charakterze plastycznym;

FABRYKA WYOBRAŹNI
pracownia plastyczna
Artyści plastycy Katarzyna Krasowska, Magda Penczonek i Michał Szuszkiewicz realizowali z młodymi ludźmi w różnym
wieku niekonwencjonalne zajęcia poświęcone różnym technikom plastycznym (grafika, malarstwo, metaloplastyka, batik).
Uczestnicy zajęć doskonalili swój warsztat, uczestniczyli w konkursach, organizowali wystawy, współpracowali z grupami
teatralnymi w realizacji dekoracji i rekwizytów.

GLINIARNIA
pracownia ceramiczna
Pod okiem doświadczonego artysty ceramika Janusza Żabowskiego, uczestnicy zajęć od najmłodszych do najstarszych
poznawali techniki tworzenia z gliny. Z użyciem specjalistycznych narzędzi – koła garncarskiego, pieca i szkliwa powstawały dzieła sztuki nie tylko użytkowej, ale też dekoracyjnej. W organizowanych co miesiąc warsztatach ceramicznych mogły
uczestniczyć całe rodziny ucząc się jak ciekawie i twórczo wspólnie spędzać wolny czas. Ten rodzaj zajęć familijnych stał się
bardzo popularny, czego dowodzi duże zainteresowanie ze strony środowiska Siekierek i całej Warszawy.

SZOPKA I ANIOŁ
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Od wielu lat w okresie świąt Bożego Narodzenia organizowane są dwa konkursy – na wykonanie Anioła oraz Szopki
Bożonarodzeniowej, w których biorą udział uczestnicy zajęć plastycznych ze szkół, ośrodków kultury i niezależnych
pracowni plastycznych. Prace wykonane w dowolnej technice w poszczególnych kategoriach wiekowych oceniane były
przez jurorów, a następnie zaprezentowane na wystawie.

SZALONE MYSZY
W odpowiedzi na powszechną komputeryzację życia Dorożkarnia przyjęła młodych informatyków z zainteresowaniami
plastycznymi. Została zorganizowana pracownia komputerowa stwarzająca warunki do twórczej aktywności. Zajęcia
w małych grupach zróżnicowanych wiekowo prowadziła Katarzyna Krasowska (artysta pedagog) i zapewniała dzieciom
przyjazną i twórczą atmosferę. Oprócz poznania technik komputerowych dzieci zdobywały tu umiejętności wyrażania
własnych emocji w procesie twórczym. W wyniku udziału w takich zajęciach dzieci stają się uważniejszymi obserwatorami
życia, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie.

EDUKACJA
FILMOWA
FILMOWA DOROŻKA
Łukasz Korwin i Marek Sobolewski prowadzą specjalistyczne zajęcia, na których młodzież przy użyciu profesjonalnego sprzętu
poznają zasady realizacji reportażu, filmu dokumentalnego i fabularnego. Poprzez poszczególne etapy (scenariusz, planowanie,
realizacja zdjęć, montaż, udźwiękowienie) początkujący filmowcy zrealizowali swoje indywidualne i zespołowe projekty.

ANIMA pracownia
filmów animowanych
Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum zainteresowane plastyką i filmem mają możliwość połączenia tych dwóch
dziedzin podczas realizacji filmów animowanych. Podobnie jak w FILMOWEJ DOROŻCE uczestnicy zajęć sami opracowują pomysły na realizacje krótkich filmów.

BEST OFF
Festiwal Najlepszych Filmów
Polskiego Kina Niezależnego
Na festiwalu zaprezentowano najlepsze dokonania niezależnej produkcji filmowej ostatniego roku, nagrodzone na ogólnopolskich festiwalach filmów niezależnych (m.in. jutro filmu, KRAFFA, OFF Ciemna, OKFA, Zoom-Zbliżenia, Oskariada,
KAN, FeFe-Felliniada, Filmowe Zwierciadła, Kadr, Klatka, Wydmy). W plebiscycie publiczności wyłoniono najlepszy film.
Była to również okazja do spotkania publiczności i twórców filmów. Jest to jedyna możliwość środowiskowego spotkania organizatorów powyższych festiwali.

DZIAŁANIA
PEDAGOGICZNE

GRUPY EDUKACYJNE
Dzięki urozmaiconemu programowi zajęć tanecznych, teatralnych, wokalnych i plastycznych Dorożkarnia dawała
najmłodszym dzieciom (wiek przedszkolny, wczesnoszkolny) możliwość stawiania pierwszych kroków na polu artystycznym. Zajęcia miały charakter edukacyjny, ale przede wszystkim były dobrą zabawą dla uczestników. W 2008 roku
to zadanie spełniały formy edukacyjne realizowane w następujących grupach: Puchatki (2 grupy: plastyka i estrada),
Dziobaki (muzyka, taniec), Paszczaki (2 grupy: plastyka i estrada), Zakręt (teatr), Bomble (taniec), DROP’S (taniec),
Break dance (taniec uliczny). Dla nieco starszych dobrą propozycją nauki podstaw pracy artystycznej były zajęcia
w następujących grupach: Galop (teatr), Studio Exceed (taniec), Switch (taniec), Step (taniec). W dużym stopniu
uczestnicy są przygotowywani do przyszłego uczestnictwa w „wiodących”, młodzieżowych, półprofesjonalnych
grupach artystycznych, które mają charakter reprezentacyjny.

KLUB ZIELONE WZGÓRZE
Poza stałymi zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi wspierani przez doświadczonego pedagoga ulicy Aleksandrę
Antolak dzieci uczyły się, jak aktywnie i twórczo spędzać wolny czas. Wspólnie odrabiały lekcje, uczyły się gotowania,
pieczenia, konstruowały latawce, uczestniczyły w różnych zajęciach i warsztatach artystycznych Dorożkarni.

SIEKIERAUT

– Moje Miejsce, Moja Przestrzeń,
projekt społeczno - architektoniczny
Dorożkarnia zrealizowała projekt
mający na celu wyrobienia świadomości i wrażliwości na otaczającą przestrzeń. Zachęceni przez
architektów profesjonalistów
(Grupa 48), nieskrępowani niczym
i poniesieni fantazją młodzi ludzie
z Siekierek zaprojektowali ciekawe
elementy otaczającej ich przestrzeni – huśtawki, karuzele, ławki czy
stojaki na rowery. Najciekawszy
pomysł – plenerową ławkę zrealizowano w malowniczym miejscu
Siekierek, aby na stałe wkomponować wizję młodych mieszkańców
dzielnicy w ich „własny krajobraz”
w krajobraz. Jest to obiekt dumy
dla autorów projektów i wszystkich
mieszkańców.

KORZENIE SIEKIEREK
W ramach odtwarzania lokalnych więzi i własnej tożsamości mieszkańcy zbierali materiały historyczne, zdjęcia,
zapiski, wycinki prasowe, dotyczące przeszłości najbliższej okolicy. Spisano wspomnienia najstarszych mieszkańców,
którzy są żywym świadectwem zmian ostatnich dziesięcioleci. Efekt tych poszukiwań został zaprezentowany w różnych
formach, w galerii fotografii, w folderach. Powstała też strona internetowa www.korzeniesiekierek.pl. Latem zostały
zebrane historie okolicznych mieszkańców, które posłużyły młodym artystkom z Białorusi jako kanwa do stworzenia
przepięknych prac plastycznych (obrazów i grafik), które pod nazwą korzenie Siekierek zostały zaprezentowane mieszkańcom Siekierek podczas specjalnie dla nich zorganizowanego wernisażu. Celem autorów projektu jest włączenie w
jego realizację jak największej grupy mieszkańców Siekierek. W wyniku projektu powstał film o Siekierkach, albumy
tworzone przez mieszkańców okolicy, a także duża forma (banery) ekspozycji historycznych fotografii przedstawiających
dzieje Siekierek. W planach – realizacja spektaklu teatralnego opartego na zebranych materiałach.

DZIECIĘCA STOLICA
Plenerowe Spotkania Twórców
Ruchu Amatorskiego – IX Edycja
Celem projektu jest przywrócenie wiary w młodego człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego pasji, bezinteresownej
aktywności i otwartości na sztukę. Dziecięca Stolica kreuje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży a także popularyzuje twórczość amatorską ostatnio nieco zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalnego.
W 2008 roku projekt zrealizowano przed Pałacem Kultury i Nauki gdzie spotkały się najlepsze grupy wokalno-taneczne,
pracownie plastyczne z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i innych organizacji, aby reprezentować najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej. Dziecięca Stolica miała charakter
otwarty. Do udziału zaproszeni zostali po raz kolejny przedstawiciele instytucji kultury z europejskich stolic, tym razem
była to grupa taneczna z Finlandii. Warszawiacy mogli poznać pasje młodych ludzi z innych krajów, ich sposoby spędzania wolnego czasu, możliwości rozwijania zainteresowań, dokonania. Podczas Dziecięcej Stolicy została zrealizowana
polska część międzynarodowego projektu STAGES OF LEARNING. Dla twórców ruchu amatorskiego była to okazja do
nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń. Impreza składała się z dwóch części – festiwalu miejskiego organizowanego w maju, kiedy przed PKiN w Warszawie spotkali się instruktorzy, uczestnicy zajęć, członkowie grup artystycznych i mieszkańcy miasta oraz Dnia Otwartego we wrześniu w stołecznych centrach i domach kultury. W ostatnich
latach krąg młodych wykonawców powiększył się o laureatów ogólnopolskich festiwali – wokalnego TEN TON i tanecznego SPONTAN i o artystów zza granicy.

PROJEKTY
MIĘDZYNARODOWE
PROJEKTY TEATRALNE
• TEATR FIAKIER, opiekun artystyczny Stanisław Dembski – POLSKO–NIEMIECKIE WARSZTATY TEATRALNE
– Warszawa, Berlin. Projekt realizowany we współpracy z berlińskim Ośrodkiem Kultury ATRIUM, służący wymianie
doświadczeń artystycznych młodych aktorów teatralnych poprzez prezentacje i warsztaty, zawsze kończący się realizacją wspólnego spektaklu. Warsztaty w Polsce prowadzili: Ziuta Zającówna – aktorka, reżyserka i pedagog, w Berlinie
– Karl Meyer, instruktor teatralny.

• GRZEGORZ POHL, opiekun artystyczny Teatru
ZAMIAST – podróż studyjna, Londyn. Spotkania
z przedstawicielami londyńskich instytucji kultury,
realizujących projekty teatralne:
LONDON BUBBLE Theatre Company oraz
THE YOUNG ACTORS THEATRE Ltd., omówienie
warunków współpracy i realizacji wspólnych
projektów, udział w warsztatach teatralnych.
LONDON BUBBLE THEATRE COMPANY
– placówka działająca na zasadach organizacji
pozarządowej, realizuje projekty parateatralne
i teatralne, finansowana z budżetu miasta.
THE YOUNG ACTORS THEATRE Ltd. – prywatna
placówka prowadząca zajęcia i agencję artystyczną
promującą młodych artystów od przedszkolaków do
licealistów oraz realizująca projekty teatralne.
• GRZEGORZ POHL, opiekun artystyczny Teatru ZAMIAST – podróż studyjna, Birmingham. Spotkania z liderami
teatrów młodzieżowych THE YOUTH CRESCENT THEATRE oraz THE YOUTH REPETETORY THEATRE, omówienie
warunków wymiany partnerskiej oraz realizacji kilkuetapowego projektu teatralnego.
• MARYNA CZPLIŃSKA, eurokoordynator, ANNA MICHALAK – PBA – LINKING PATHS OF EUROPEAN CITIZENS,
Birmingham. Udział w warsztatach poświęconych przygotowaniu nowych projektów międzynarodowych.

• Teatr ZAMIAST, RAMPPIKUUME FESTIVAL, Tampere, Finlandia. Udział Teatru ZAMIAST, jako gościa zagranicznego
w ramach projektu Stages of Learning, festiwalu fińskich teatrów dziecięcych i młodzieżowych Trema’08.

PROJEKTY TANECZNE
• GRUPA TAŃCA ULICZNEGO KINGZ OF WARSAW, opiekun artystyczny Łukasz Depa
STREET STAR BREAK DANCE FESTIWAL, Sztokholm, 2008 – start w eliminacjach dla Skandynawii do światowego finału
tańca Break Dance, udział w warsztatach prowadzonych przez legendarnego bboya POE ONE z grupy ZULU KINGZ;
INTERNATIONAL BREAKE DANCE EVENT, Heerlen, 2008 – start w zawodach;
FLOW ONE THREE, Amsterdam, 2008 – start w zawodach;
STREET STAR BREAK DANCE FESTIWAL, Lozanna, 2008 – start w zawodach tanecznych. W imprezie udział wzięło
40 ekip z całego świata, KINGZ OF WARSAW zakwalifikowali się do pierwszej szesnastki.
• TEATR TAŃCA FLEX, opiekun artystyczny Beata Urbańska – DANCE UMBRELLA – LONDON’S INTERNATIONAL
FESTIVAL CONTEMPORARY DANCE, Londyn
DANCE UMBRELLA jest organizowanym od 1978 r. międzynarodowym festiwalem tańca. Jest najważniejszym
w Europie wydarzeniem promującym taniec współczesny. Na festiwalu prezentują swoją pracę mistrzowie tańca,
choreografowie i tancerze.
Teatr Tańca FLEX miał okazję poznać trendy tańca współczesnego i ich wykorzystanie w choreografiach autorstwa światowej sławy twórców, wziąć udział w warsztatach, obejrzeć spektakle, filmy i otwartą próbę: Merce Cunningham Dance
Company, Richard Alston Dance Company, Cunningham on film & Open rechersal, A Brie Encounter with Two’s Company, Scottish Balet, Stephen Petronio Company.
• EURO LOCKING SUMMIT, Eisenberg i FUNKIN STYLEZ Düsseldorf – Jakub Łukowski – choreograf GRUPY
TAŃCA NOWOCZESNEGO EXCEED oraz: Maks Bogumił, Cezary Prośniak, Jan Lachowicz
EURO LOCKING SUMMIT – udział w warsztatach prowadzonych przez legendy Lockingu, tancerzy z grupy The Lockers: Sugar Pop, Tony Go Go, Greg Campbellock. W warsztatach uczestniczyli tancerze z Europy, Azji i Ameryki, rozwijali
umiejętności w tańcu: House, Hip-hop i Popping.
FUNKIN STYLEZ – start w zawodach.

PROJEKTY FILMOWE
• Pracownia FILMOWA DOROŻKA, opiekunowie artystyczni Łukasz Korwin i Marek Sobolewski
– MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY FILMOWE, Warszawa/Połczyn-Zdrój/Jadwisin/Krzyżowa, od 2001
Projekt prowadzony przez reżysera – Łukasza Korwina i scenarzystę, montażystę – Marka Sobolewskiego, w którym
uczestniczy artystycznie uzdolniona młodzież w wieku 16 – 25 lat, m. in. z Polski, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Szwecji,
Grecji i Słowacji. Podzieleni na międzynarodowe ekipy filmowe realizują napisane wcześniej scenariusze. Każdego roku
projekt przebiega pod innym tytułem, który jest jednocześnie tematem przewodnim warsztatów. W 2008 roku odbyły
się Międzynarodowe Warsztaty Filmowe PIEKŁO-NIEBO.
• MAREK SOBOLEWSKI, opiekun artystyczny Filmowej Dorożki oraz Studia Filmów Animowanych ANIMA,
IZABELLA BORKOWSKA i DARIUSZ SIKORSKI, opiekunowie artystyczni TEATRU TAŃCA TEST – IL COREOGRAFO
ELETTRONICO, Neapol
IL COREOGRAFO ELETTRONICO to organizowany co 2 lata festiwal filmów o tańcu. W 2008 r. odbył się po raz piętnasty. Do prezentacji festiwalowej w kategorii DOKUMENT zakwalifikowany został powstały rok wcześniej film Marka
Sobolewskiego TeTaTe z Delfinem w tle. Film dokumentuje start Teatru Tańca TEST na Global Education Festival w Sanremo we Włoszech, gdzie zespół zdobył I miejsce i Grand Prix.
• ŁUKASZ KORWIN, opiekun artystyczny Filmowej Dorożki oraz Studia Filmów Animowanych ANIMA, Oświęcim
Przez 10 dni instruktor filmowy realizował reportaż towarzyszący polsko-niemiecko-ukraińskiemu warsztatowi Teatru
Forum, który odbywał się w dniach 15-26.02.2008 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Efektem tej pracy był 30 minutowy film. Projekt był dotowany przez Polsko- Niemiecką Współ[pracę Młodzieży Jugendwerk.

PROJEKTY LOKALNE
I SPOŁECZNE
• MIĘDZYNARODOWA DZIECIĘCA STOLICA – Plenerowe Spotkania Twórców Ruchu Amatorskiego, Warszawa
Od 2000 roku Dorożkarnia jest organizatorem plenerowego wydarzenia, promującego amatorską twórczość
dziecięca i młodzieżową. Najlepsze grupy wokalno-taneczne i teatralne, pracownie plastyczne z większości
warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i innych organizacji spotykają się w centrum stolicy, aby zaprezentować najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej. Celem projektu jest
przywrócenie wiary w młodego człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego pasji, bezinteresownej aktywności
i otwartości na sztukę. Dziecięca Stolica kreuje pozytywne wzorce wśród dzieci i młodzieży, a także popularyzuje
twórczość amatorską, nieco ostatnio zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego i kulturalnego.
Dziecięca Stolica to projekt otwarty, do udziału zapraszani są przedstawiciele instytucji kultury także z europejskich stolic. W roku 2006 gościliśmy obserwatorów z Danii i Niemiec. W 2007 r. na estradzie Dziecięcej Stolicy
zaprezentowała się grupa teatralna Teaterbutikken z Kopenhagi (Dania), w 2008 r. gościliśmy folklorystyczny
zespół taneczny Lipokkaat z Finlandii oraz obserwatorów z Niemiec, Finlandii, Turcji, Grecji, Austrii i Finlandii.
• ALEKSANDRA ANTOLAK, pedagog ulicy, MAGDALENA PENCZONEK, plastyk – OGRODY LOKALNE, Bordeaux,
Warszawa, 2007, 2008
Na zaproszenie dyrektora Centrum Socjalnego i Farmy Pedagogicznej des Aubiers Aleksandra Antolak i Magdalena
Penczonek uczestniczyły pod koniec 2007 r. w spotkaniu przygotowawczym do realizacji projektu OGRODY
LOKALNE w Polsce. Rok później Aleksandra Antolak wzięła udział w konferencji dotyczącej powstawania
OGRODÓW LOKALNYCH w Europie, gdzie miała okazję konsultować projekt z Prezydentem Farm Pedagogicznych
we Francji. W kwietniu 2008 r. studenci drugiego roku Institut Univérsitaire et Téchnologique, kierunku Animacji
Socjalnej i Socjokulturalnej w Bordeaux – Elżbieta Orzechowska i Simon Pierrot wspólnie z dziećmi z Klubu
ZIELONE WZGÓRZE rozpoczęli realizację projektu OGRODY LOKALNE podczas trwającego 3 miesiące stażu.
• STAGES OF LEARNING – Międzynarodowy Projekt Edukacji Dorosłych – Tampere, Warszawa, Kocaeli, Wiedeń,
Kassel, 2007/2008
Partnerzy z Finlandii, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Turcji realizują projekt, którego głównym celem jest
upowszechnianie i wprowadzanie metod i doświadczeń z zakresu sztuk performatywnych: tańca, teatru sztuk
wizualnych i filmu, w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi (15 – 26 lat), a także poszukiwanie odpowiedzi na
pytanie jak motywować młodzież i dorosłych do aktywnego uczestnictwa w sztuce i w jaki sposób ta aktywność
może wpływać na podniesienie ogólnej jakości ich życia. Projekt adresowany jest głównie do osób, które w swojej
pracy spotykają się z osobami dorosłymi i korzystają z metod wykorzystujących użycie sztuk performatywnych.
W czasie spotkań i warsztatów odbywających się w krajach partnerskich, młodzi ludzie poznają metody uczenia
się i nauczania w pracy z dorosłymi, jakie zostały wypracowane w różnych krajach. Owocem projektu będzie podręcznik skierowany do instruktorów pracujących z osobami dorosłymi i wykorzystujących sztuki performatywne
jako metodę pracy, pokazujący i propagujący najlepsze przykłady takich działań zebrane, podczas badań przeprowadzonych w krajach będących partnerami projektu. Warsztatom i seminariom towarzyszą prezentacje spektakli
i wydarzeń festiwalowych. Projekt finansowany ze środków Grundtvig.
• MARYNA CZPLIŃSKA, eurokoordynator, LETNIA AKADEMIA DLA ANIMATORÓW POLSKO- NIEMIECKICH
PROJEKTÓW WYMIANY, Berlin, Niemcy
Akademia organizowana jest przez Polsko- Niemiecką Wymianę Młodzieży Jugendwerk, zajmuje się współpracą
z polską mniejszością w Berlinie poprzez spotkania, wykłady i wizyty w różnych organizacjach. Spotkanie
w Berlinie poświęcone zostało historii stosowanej i migracjom w Europie.
• ANNA MICHALAK, WOJCIECH MOSKWA, specjalista ds. reklamy, ENCC THIRD EUROPEAN PROJECT FAIR OF
CULTURAL CENTRES BRUSSELS, Bruksela
Prezentacja Dorożkarni na JOINT VISIT OF THE FAIR – „targach” instytucji kultury , jako aktywnego ośrodka
promującego działalność artystyczną dzieci i młodzieży, poznanie oferty przedstawicieli sieci działających w sferze
kultury: AMATAEO NETWORK oraz CULTURE ACTION EUROPE. Rozmowy na temat współpracy i wymiany
artystycznej z DUBRAVA CULTURAL CENTRE z Zagrzebia oraz ARTS DEVELOPMENT SERVICE, CULTURAL
SERVICES SALFORD MUSEUM & ART. GALERY z Manchesteru.

• Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW, opiekun artystyczny MONIKA MALEC, Teatr ZAMIAST,
opiekun artystyczny GRZEGORZ POHL, FRIENDSHIP FAIR HI SEOUL 2008 FESTIVAL, Seul
Udział reprezentantów Miasta Stołecznego Warszawy – Teatru ZAMIAST oraz Studia Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW,
prezentacja spektaklu A LITTLE BEATLE BIT OF LOVE. Friendship Fair Hi Seoul 2008 to kilkudniowe spotkanie artystów
z miast partnerskich Seulu. Obok reprezentacji Warszawy w tym roku gośćmi Friendship Fair były Ankara, Bangkok,
Budapeszt, Kair, Cuernavaca, Hanoi, Istambuł, Moskwa, Szanghaj i Taipei. Festiwal jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń kulturalnych Seulu. organizowany przez władze miasta pod patronatem burmistrza, wspierany finansowo przez najważniejsze firmy i instytucje, cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mediów, mieszkańców miasta
i turystów. Teatr ZAMIAST oraz Studio Piosenki TŁOCZNIA DŹWIĘKÓW podczas szeregu swoich występów na scenach
dużych i małych – ulokowanych na różnych placach miasta, prezentowali w całości i we fragmentach spektakl A Little
Beatle Bit of Love. Najważniejszy występ miał miejsce na Seoul-Plaza, gdzie przed kilkutysięczną widownią, władzami
Seulu i dyplomatami z poszczególnych krajów przez cały dzień na olbrzymiej scenie odbywały się prezentacje zespołów
ze wszystkich zaproszonych państw. Koncert transmitowany był przez telewizję. Towarzyszyły mu wystawy grafiki,
malarstwa i rękodzieła oraz wielki kiermasz ze stoiskami promujących kulturę ponad 30 krajów z całego świata.

Międzynarodowe Lato
Artystyczne KRZYŻOWA
Projekt realizowany jest od 1996 r. Krzyżowa to miejsce dawnych spotkań opozycjonistów niemieckich, a obecnie
projektów międzynarodowych dla młodzieży. Na twórczo spędzone wakacje umawia się tu młodzież z całej Europy
(w rozumieniu geograficznym!) oraz USA. Warsztaty Lata Artystycznego służą dialogowi międzykulturowemu, integracji, edukacji językowej i, a może przede wszystkim, stworzeniu młodym ludziom przestrzeni do wspólnej swobodnej
ekspresji twórczej pod okiem doświadczonych artystów. Dorożkarnia odpowiada za przygotowanie programu, w ramach
którego odbywają się warsztaty taneczne, teatralne, graficzne, ceramiczne i filmowe.

DOROŻKARNIA
W SIECIACH
• European Network of Culture Centre – sieć zrzesza 6 sieci krajowych
i 10 reprezentantów krajów zrzeszonych (około 1000 centrów kultury).
• River//Cities – sieć zrzesza miasta nadrzeczne i organizacje realizujące projekty
nad rzeką (Warszawa, Wrocław, Wiedeń, Sztokholm, Rijeca).

FINANSOWANIE
Działalność i projekty Dorożkarni w 2008 roku finansowane były ze środków Miasta
Stołecznego Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Longlife Learning (Programu Grundtvig), Polsko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży Jugendwerk, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W roku 2008 w Domu Kultury
Dorożkarnia zorganizowano
łącznie 160 wydarzeń w tym:
• dla dzieci (SP): 68
• dla młodzieży (Gim/Lic): 129
• dla dorosłych: 53
• dla seniorów: 6

Projekty międzynarodowe
• Reportaż z Polsko-Niemiecko-Ukraińskich Warsztatów Teatru Forum, Oświęcim (Polska)
• Doroczne spotkanie partnerów Polsko-Niemieckiej Wymainy Młodzieży Jugendwerk, Oświecim (Polska)
• Konferencja Ogrody Lokalne, Bordeaux (Francja)
• Festiwal Breake Dance, Sztokholm (Szwecja)
• Festiwal Teatralny, Tampere (Finlandia)
• Hi Seoul 2008 Festival, Seul (Korea Północna)
• Międzynarodowa Dziecięca Stolica
• Linking Paths of European Citisens – spotkanie przygotowawcze, Birmingham (Wielka Brytania)
• International Breake Gance Event, Heerlen (Holandia)
• Festiwal Il Coreografo Elettronico, Neapol (Włochy)
• Stages of Learning – spotkanie partnerów projektu, Wiedeń, (Austria)
• Festiwal Rzeźby w ramach projektu Stages of Learning, Kocaeli (Turcja)
• Festwal Operowy w ramach projektu Stages of Learning, Wiedeń, (Austria)
• Akademia Letnia dla Animatorów, Berlin (Niecmcy)
• Stages of Learning – spotkanie partnerów projektu, Kassel (Niemcy)
• Konferencja i Targi Projektów ENCC, Bruksela (Belgia)
• Flow one Three - zawody break dance, Amsterdam (Holandia)
• Festiwal Dance Umbrella 2008, Londyn (Wielka Brytania)
• Festiwal Filmowy Bergen Internasjonale Filmfestiwal, Bergen (Norwegia)
• Młodzieżowa Noc Teatralna, Zagrzeb (Chorwacja)
• Circle Kingz – zawody breake dance, Lozanna (Szwajcaria)
• The Rep – Birmingham Repertory Theater, Birmingham (Wielka Brytania)
• Euro Locking Summit, Eisenberg (Niemcy)

Liczba wniosków o grant, dofinansowanie projektów:
MKiDN

UE

złożonych

przyznanych

złożonych

4

2

1

Innych

przyznanych

złożonych

przyznanych

Jugendwerk: 4

4

Jugendwerk
BKJ: 1

1

Europa dla Obywateli (program
UE): 1

1

Grundtvig: 1

1

ZAJĘCIA oraz GRUPY ARTYSTYCZNE - tabela ogólna
LICZBA PROWADZONYCH ZAJĘĆ

LICZBA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

• Dzieci: 32
• Młodzież: 11
• Zajęcia rodzinne:
2 rodzaje warsztatów weekendowych (średnio 1 x/w mies)
• Razem: 43

• Dzieci: 395
• Młodzież: 120
• Zajęcia rodzinne: 15

Liczba osób które nie płacą
za zajęcia (stypendia, zwolnienia
z opłat): 11

• Razem: 515

ZAJĘCIA I GRUPY ARTYSTYCZNE – tabela szczegółowa
Zajęcia odpłatne

liczba
grup

cena za miesiąc liczba
lub za kwartał uczest
ników

osiągnięcia sekcji

Puchatki – Pracownia Plastyczna
Puchatki – Pracownia Estradowa

6

40 zł / 100 zł

78

Dziobaki – Studio Muzyki i Tańca

1

40 zł / 100 zł

15

Paszczaki – Pracownia Plastyczna
Paszczaki – Pracownia Estradowa

6

40 zł / 100 zł

78

Zakręt – Pracownia Teatralna

1

30 zł / 80 zł

20

Bomble – Grupa Taneczna

1

60 zł / 150 zł

12

Drop’s – Grupa Tańca Nowoczesnego

1

40 zł / 100 zł

17

Break Dance – Grupa Tańca Ulicznego

2

50 zł / 120 zł

36

Dom – Dzieciecy Odjazd Muzyczny

1

40 zł / 100 zł

10

Fabryka Wyobraźni – Pracownia Plastyczna

3

50 zł / 120 zł

36

Gliniarnia – Pracownia Ceramiczna

1

50 zł / 120 zł

36

Galop – Pracownia Teatralna

1

40 zł / 100 zł

13

Studio Exceed – Grupa Tańca Nowoczesnego

1

60 zł / 150 zł

16

Switch – Grupa Tańca Nowoczesnego

1

50 zł / 120 zł

8

III miejsce w III kategorii w konkursie
tanecznym – VII Warszawski Festiwal
Dzieciecej i Młodzieżowej Twórczości
Artystycznej Asteriada

Step – Grupa Tańca Nowoczesnego

1

50 zł / 120 zł

15

Przegląd Taneczny TERPSYCHORA
2008, Młodzieżowy Dom Kultury
Ochota - dwie nagrody indywidualne

Tłocznia Dźwięków – Studio Piosenki

1

indywidualne:
100 zł / 270 zł
grupowe:
80 zł / 210 zł

10

Przesłuchania regionalne do
XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd
i Pastorałek, Będzin – I miejsce
w kategorii zespoły wokalne; miejsce
w kategorii soliści – II miejsce dla
Weroniki Kmity

Anima – Studio Filmów Animowanych

1

60 zł / 150 zł

5

Filmowa Dorożka – Pracownia Filmowa

1

80 zł / 220 zł

5

Myszy Szalone – Pracownia Grafiki
Komputerowej (sezon 2008/2009)

3

50 zł / 120 zł

15

Zajęcia nieodpłatne

liczba
grup

liczba
uczest
ników

Exceed – Grupa Tańca Nowoczesnego

1

10

Teatr Tańca Test

1

18

Teatr Tańca Flex

1

10

Kingz of Warsaw

1

6

Studio Teatralne

1

10

Teatr Fiakier

1

8

Teatr Zamiast

1

20

Klub Zielone Wzgórze

1

8

osiągnięcia sekcji

II miejsce w zawodach break dance
MIGTY 4 POLAND, Gdańsk;
OVER THE TOP 2008 – THE WORD
WIDE BATTLES – wyróżnienie dla
jednego członka KOW – Bartaza
- za całokształt twórczości i wkład
w polską scenę bboingu

Wyróżnienie dla zespołu
XVIII Przegląd Tetralny
MELPOMENA W SZKOLNEJ ŁAWCE

IMPREZY / WYDARZENIA - tabela ilościowa
IMPREZY
• Koncerty, recitale: 3
• Spektakle teatralne, muzyczne: 74
• Wystawy: 5
• Konkursy: 7
• Inne: 76

IMPREZY PLENEROWE
• Festyny, Koncerty, recitale: 5

• IMPREZY RAZEM: 165
• w tym organizowane
przez NGO współfinansowane
przez DK: 33
• w tym organizowane przez
innych zewnętrznych partnerów
współfinansowane przez DK: 5

IMPREZY / WYDARZENIA - tabela frekwecji
IMPREZY
• Koncerty, recitale: 146
• Spektakle teatralne, muzyczne: 4620
• Wystawy: 255
• Konkursy: 1665
• Inne: 3337

IMPREZY PLENEROWE
• Festyny, koncerty, recitale: 11950

• IMPREZY RAZEM: 21973

PROJEKTY - tabela ilościowa
PROJEKTY O ZASIĘGU
• lokalnym: 13
• miejskim: 65
• ogólnopolskim: 7
• międzynarodowym: 3

• PROJEKTÓW RAZEM: 88
• w tym organizowane przez NGO
współfinansowane przez DK: 42
• w tym organizowane przez innych zewnętrznych
partnerów współfinansowane przez DK: 3

PROJEKTY - tabela frekwencji
PROJEKTY O ZASIĘGU
• lokalnym: 1873
• miejskim: 13777
• ogólnopolskim: 1722
• międzynarodowym: 102

• PROJEKTÓW RAZEM: 16875

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych w roku 2008
nazwa

partner / współorganizator frekzasięg
wencja

DZIECIĘCA STOLICA 2008

Dzielnicowe i miejskie domy kultury oraz: Stowarzyszenie Teatralna
Chata, Stowarzyszenie Teatralne
Remus, Centrala – Centrum Europe
Comics Art, Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Ulicy im. K.Lisieckiego
“Dziadka”, Stowarzyszenie Kultury
Spoko Dzieciak, Stowarzyszenie
Muzyczne Viva La Musica, Fundacja Centrum Tańca Współczesnego,
Fundacja Ewy Błaszczyk A’kogo?,
Fundacja Pole Widzenia, Fundacja
Świat na Tak, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
Klanza, Stowarzyszenie Akademia
Łucznica, Stowarzyszenie GpiAS
Warszawa Praga Północ

15000

miejski

KOMPUTEROWE ABC – ZRÓB TO SAM – zajęcia multimedialne w ramach projektu KORZENIE SIEKIEREK, 2 spotkania

20

lokalny

RODZINNE WARSZTATY CERAMICZNE – cykl, 10 warsztatów

321

dzielnicowy

240

miejski

WARSZTATY TAŃCA AFRYKAŃSKIEGO – cykl, 7 warsztatów

241

miejski

ŚREDNIE MIASTA - spektakl muzyczny w wykonaniu Studia
Teatralnego Tomasza Zadróżnego, 6 spektakli

380

miejski

Wernisaż konkursów plastycznych:
ZA ANIOŁEM oraz PRZYBIEŻELI DO BETLEJEM

100

ogólnopolski

URODZINY DOROŻKARNI

100

lokalny

STATION – spektakl w wykonaniu Grupy Tańca
Nowoczesnego EXCEED, 7 spektakli

400

miejski

40

miejski

55

lokalny

ZIMA W MIEŚCIE W DOROŻKARNI

60

lokalny

SIEKIERKI SIĘ ŚMIEJĄ – cykl kabaretowy, 2 prezentacje

50

lokalny

274

miejski

WARSZTATY INTEGRACYJNE – cykl, 8 warsztatów

Fundacja Sprawni

KINO NIEZALEŻNE, cykl, 2 prezentacje
Finał Konkursów: Plastycznego MOJE SIEKIERKI
oraz Literackiego MOJE MIEJSCE NA SIEKIERKACH
zrealizowanych w ramach Projektu KORZENIE SIEKIEREK

Szkoła Podstawowa nr 3

ALEGRIA TOWN - spektakl w wykonaniu Teatru Tańca TEST,
3 spektakle
Konkurs Taneczny w ramach IV FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY MOKOTOWA

Dzielnica Mokotów m. st. Warszawy

250

dzielnicowy

Konkurs Filmowy w ramach IV FESTIWALU TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY MOKOTOWA

Dzielnica Mokotów m. st. Warszawy

30

dzielnicowy

Festiwal Piosenek Dziecięcych i Młodzieżowych TEN TON
(III edycja – PIOSENKI SEWERYNA KRAJEWSKIEGO – koncert promocyjny

80

ogólnopolski

BŁĘKITNE NIEBO - spektakl w wykonaniu Teatru FIAKIER,
3 spektakle

253

miejski

Imprezy lokalne adresowane do uczestników
Klubu ZIELONE WZGÓRZE, 8 imprez
						

121

lokalny

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych w roku 2008
nazwa

partner / współorganizator frekzasięg
wencja

Wernisaż wystawy architektonicznej MOJE MIEJSCE,
MOJA PRZESTRZEŃ ramach Projektu PEDAGOG ULICY

60

lokalny

KRÓLOWA ŚNIEGU– spektakl w wykonaniu Teatru Tańca
FLEX, 7 spektakli

370

miejski

PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH FILMÓW POLSKIEGO KINA
NIEZALEŻNEGO BEST OFF’ 2007

80 ogólnopolski

ELIMINACJE WSTĘPNE 13 KONKURSU PIOSENKI
WYGRAJ SUKCES

50 ogólnopolski

OSTATNI DZWONEK – spektakl w ramach projektu
dramowego SPOSÓB NA KONFLIKT, 4 spektakle

Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP-KLATKA

280

miejski

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ TEN
TON, III edycja konkursu – Piosenki Seweryna Krajewskiego

140 ogólnopolski

MAGAZYN 2084- spektakl w wykonaniu Teatru Tańca TEST,
6 spektakli

527

miejski

1200 ogólnopolski

V OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA TANECZNE SPONTAN 2008

40

lokalny

30

lokalny

510

miejski

55

dzielnicowy

SERDECZNA 5/7– spektakl w wykonaniu Pracowni
Teatralnej ZAKRĘT

80

miejski

ELIMINACJE REGIONALNE 13 KONKURSU PIOSENKI
WYGRAJ SUKCES

40 ogólnopolski

TAK TO WIDZĘ – wernisaż wystawy plastycznej Studia
Artystycznego PASZCZAKI

25

lokalny

PIKNIK INTEGRACYJNY

30

lokalny

ZAKOŃCZENIE SEZONU

100

lokalny

ZDERZENIA TEATRALNE W DOROŻKARNI

112 ogólnopolski

ŚWIAT OCZAMI MAŁYCH LUDZI- wernisaż Wystawy
Plastycznej Studia Artystycznego PUCHATKI			
		
DZIECIĘCA FANTAZJA W OGRODZIE - uroczyste otwarcie
ogrodu w ramach Projektu OGRODY LOKALNE
A LIITLE BEATLE BIT OF LOVE– spektakl w wykonaniu
Teatru ZAMIAST, 7 spektakli
UWERTURA ŻYCIA – spektakl w wykonaniu uczestników
projektu KOLUMBOWIE TAŃCA

Fundacja Centrum Tańca Współczesnego

Musical Wszechczasów WEST SIDE STORY			
			
DIAVOLO - spektakl w wykonaniu TEATRU NAD DOLINKĄ
					
Plener malarski w ramach Projektu KORZENIE SIEKIEREK

Towarzystwo Sztuki Perkusyjnej

LATO ARTYSTYCZNE W DOROŻKARNI

Stowarzyszenie Teatralna Chata

Wernisaż wystawy prac plastycznych powstałych w ramach
projektu KORZENIE SIEKIEREK
Międzynarodowe Warsztaty Taneczne w ramach Lata
Artystycznego Krzyżowa 2008 (Białoruś, Polska)

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego

300

miejski

70

dzielnicowy

2

lokalny

99

lokalny

30

lokalny

22

międzynarodowy

Szczegółowy wykaz wydarzeń zorganizowanych w roku 2008
nazwa

partner / współorganizator frekzasięg
wencja

Międzynarodowe Warsztaty Filmowe Piekło – Niebo
w ramach Lata Artystycznego Krzyżowa 2008

Fundacja Krzyżowa dla
Porozumienia Europejskiego

20

międzynarodowy

Niemiecko – Polskie Warsztaty Teatralne METAMORFOZY
– I etap: Berlin

Ośrodek Edukacji Artystycznej
Atrium z Berlina

60

międzynarodowy

Niemiecko – Polskie Warsztaty Teatralne METAMORFOZY
– II etap: Warszawa

Ośrodek Edukacji Artystycznej
Atrium z Berlina

60

międzynarodowy

DZIEŃ OTWARTY - DZIECIĘCA STOLICA BIS

Miejskie domy kultury

120

miejski

70

lokalny

330

miejski

3

lokalny

20

miejski

150

lokalny

100

lokalny

Spektakl WYSOCKI, CZYLI ZERWANY LOT
w wykonaniu TEATRU NA WAGANCE			

80

lokalny

Koncert TEN TON NA BIS w ramach FESTIWALU PIOSENKI
DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWEJ TEN TON			
			
WARSZTATY EKSPERYMENTARIUM
TEATRU PRZESTRZENI, 4 warsztaty

60

lokalny

24

miejski

700

miejski

6

lokalny

20

miejski

60

lokalny

100

lokalny

KORZENIE SIEKIEREK - finał projektu
SPOKO-SPOkojnie, to tylko Konflikt
- projekt dramowo-teatralny, 10 spektakli

Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP-KLATKA

WARSZTATY STUDIA FILMÓW ANIMOWANYCH ANIMA
ZAPOMNIANE PIEŚNI I TAŃCE
warsztaty z Jackiem Hałasem

Stowarzyszenie Teatralna
Chata

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Pijarska Szkoła Podstawowa nr
89 oraz Szkoła Podstawowa nr 3

Finał projektu architektonicznego
MOJE MIEJSCE - MOJA PRZESTRZEŃ

NA KRAWĘDZI – spektakl
+ warsztaty teatralno-terapeutyczne, 14 spektakli

Stowarzyszenie Praktyków
Dramy STOP-KLATKA

TAHOE ACOUSTIC QUARTET - koncert jazzowy
Warsztaty piosenki aktorskiej z BEATĄ FUDALEJ
LADA DZIEŃ PRZYJDĄ ŚWIĘTA - impreza dla
zaproszonych dzieci z domów dziecka
DOROŻKARNIOWY WIECZÓR WIGILIJNY
GWIAZDKOWA DOROŻKA

Stowarzyszenie Teatralna Chata

