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NASZA MISJA
• Jesteśmy na Dolnym Mokotowie, na osiedlu
Siekierki, wśród zieleni, zabudowań z ubiegłego
wieku i nowoczesnych mieszkań. W pobliżu
Trasy Siekierkowskiej, ścieżek rowerowych i Wisły.
• Jesteśmy po to, by prowadzić dzieci
i młodzież przez świat sztuki.
• Jesteśmy po to, by młodzi rozwijali
swoje talenty, doskonalili umiejętności
i realizowali artystyczne marzenia.
By tworzyli spektakle teatralne
i taneczne, projekty filmowe,
widowiska wokalne i sztuki piękne.
• Jesteśmy po to, by w naszych
pracowniach razem czas spędzali
rodzice z dziećmi, dziadkowie
z wnuczkami, by odkrywali swe
pasje, szukali inspiracji i dzielili się
radością wspólnego działania.

• Jesteśmy po to, by wspólnie
z mieszkańcami odnajdywać
piękną historię naszych Siekierek
i artystycznie o niej opowiadać
• Jesteśmy po to, by służyć wsparciem artystom na progu ich drogi
zawodowej, przestrzenią dla spotkań, miejscem otwartym na pomysły
jak razem chcemy tworzyć kulturę
• Jesteśmy po to, by każdy mógł
u nas fanie spędzić czas, korzystając z doświadczeń animatorów,
artystów i pedagogów oraz ciesząc
się jakością i łatwym dostępem do
wszystkich naszych propozycji.

PROFIL DZIAŁAŃ
Dorożkarnia to przede wszystkim ośrodek prowadzący
edukację artystyczną i wychowanie poprzez sztukę,
miejsce dla każdego. Uzupełnieniem są działania
animacyjne: MAL - dorożkarniowa kawiarenka sąsiedzka,
Skład Książek - Punkt Biblioteczny na Siekierkach,
Zakątek Siekierkowski - dorożkarniowe mikromuzeum,
Warsztatownia - cykl całorocznych rodzinnych zajęć
weekendowych odbywających się raz w miesiącu, działania
plenerowe - Siekierkowska Galeria Miejsc Zapomnianych,
cykl Kino na Siekierkach oraz banerowa galeria na płocie
Dorożkarni.

WYZWANIA
Dorożkarnia rozpoczęła swoją działalność przy
ul. Siekierkowskiej 18 lat temu. Osiedle Siekierki liczyło
wtedy ponad 4 tysiące mieszkańców, mieszkających tutaj
nawet od kilku pokoleń. Dzisiaj szacuje się, że mieszka
ok. 18 tysięcy osób, w większości w zamkniętych osiedlach,
jest to ludność napływowa pochodząca z różnych regionów
Polski. Wyzwaniem dla nas jest poznanie ich oczekiwań
w odniesieniu do lokalnego domu kultury i odpowiedź na nie.

NASZE SUKCESY
SUKCESY w liczbach

• 296 uczestników zajęć
• 204 imprezy
• 17364 widzów
• 21 projektów
• 5 festiwali
• 4410 uczestników
festiwali

SUKCESY ORGANIZACYJNE
• Na warsztatach z Mają Branką wspólnie napisaliśmy aktualną misję instytucji
• Wprowadzenie Biletyny - elektronicznego systemu zapisów odpłatności za zajęcia i warsztaty.
• Po przeprowadzeniu badań wśród społeczności lokalnej stworzenie Składu Książek - punktu bibliotecznego.
• Rozpoczęliśmy Program Laboratorium Edukacji Kulturalnej WPEK system warsztatów i szkoleń w ramach Warszawskiego
Programu Edukacji Kulturalnej dla całego zespołu pracowników i współpracowników. Młoda Warszawa, Sieć Adeste, nowe
technologie, ochrona danych osobowych.
• Rozpoczęcie systemowej współpracy ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.
• Założenie w mediach społecznościowych profilu na Twitterze i Instagramie. Powstała aplikacja o Dorożkarni i Galerii Miejsc
Zapomnianych na Siekierkach.
• Wspólnie z Domem Kultury Kadr oraz Białołęckim Ośrodkiem Kultury wspólpraca z firmą Biletyna przy tworzeniu elektronicznego systemu dla rodziców
• Wspólnie z innymi domami kultury stworzyliśmy Platformę www.spoldzielniakultury.waw.pl, gdzie wymieniamy się zasobami artystycznymi i materialnymi.
• Wymiana pieca centralnego ogrzewania w 2017r.

SUKCESY PROGRAMOWE
• Wydanie gry planszowej Korzenie Siekierek jako narzędzia dla animatora kultury.
• W ramach MAL-a Kawiarenki Sąsiedzkiej cykl warsztatów w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców (np. warsztaty
rowerowe).
• Powstanie nowej grupy Gordonek - dla dzieci do lat 3 oraz wznowienie grupy breakdance’owej.
• Powrót przedszkolnych grup tanecznych Puchatki i Paszczaki zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.
• Stworzenie cyklicznego kursu rysunku Rysowisko (po raz pierwszy w historii Dorożkarni).
• Realizacja projektu Kobiety Siekierkowskie jako działanie integrujące starsze mieszkanki Siekierek, którego efektem jest
założenie Klubu Seniora w grudniu 2017 r.

NAGRODY DLA GRUP
DOROŻKARNIOWYCH
• Teatr Fiakier:
I Przegląd TEATRALNE WARIACJE, Warszawa 2017
II nagroda dla spektaklu Uzupełnienie klasyków
16. Mazowiecki Festiwal ASTERIADA, Warszawa 2017
I nagroda za spektakl Uzupełnienie klasyków
• Teatr Tańca Jazz:
Festiwal ASTERIADA 2017
I miejsce w kat IV: spektakl POCZEKALNIA
III miejsce duet Magdalena Rączkowska/Urszula Zawadzka
• Teatr Tańca Test
III miejsce duet Paula Klajnowska /Agnieszka Wereszczyńska
konkurs SoloDuoTrio, DK Śródmieście:
wyróżnienie trio Teresa Rucińska/Aleksandra Kosieradzka/
Ania Wojciechowska,
III miejsce trio Monika Kropidłowska/Maja Gilarowska/Natalia
Neuber,
III miejsce trio Joanna Lach/Eliza Szewczyk/Joanna Rybacka

PROJEKTY
SŁUCHOWISKO RADIOWE
KOBIETY SIEKIERKOWSKIE
Słuchowisko pt. Kobiety siekierkowskie nagrane zostało razem
z mieszkankami Siekierek. W ich opowieściach heroiczne historie
mam i babć z czasów II wojny światowej przeplatają się z nostalgicznymi i osobistymi wspomnieniami na ich temat. Wydobyliśmy
zapomniane i niewypowiedziane, splecione z tragicznymi losami
Siekierek historie, które giną w oficjalnej narracji na temat tamtych
czasów. Nośnikami tych opowieści są kobiety, których rodziny od
pokoleń mieszkają na Siekierkach. Ich spotkanie z dwudziestokilkuletnią animatorką i artystką – przedstawicielką pokolenia, które
wojnę zna tylko z filmów, książek i opowieści – zaowocowało wydobyciem na światło dzienne siekierkowskich herstorii, czyli historii
opowiedzianych z perspektywy kobiet, cichych bohaterek tamtych
czasów.
Historie mam i babć opowiedziały:
Joanna Grzelec, Irena Januszko-Rocka, Regina Madej-Janiszek,
Mieczysława Michoń, Danuta Drewnik
Historie zebrała:
Katarzyna Pągowska
Nagranie zrealizował i zmontował:
Jerzy Frączek.

KORZENIE SIEKIEREK
KORZENIE SIEKIEREK to przygodowa gra planszowa dla grupy
od 2 do 6 graczy powyżej 8 roku życia. Trwająca ok. 120 min.
rozgrywka przybliża wydarzenia i postaci związane z Siekierkami,
częścią dzisiejszego Mokotowa.
Gra związana jest z historią lokalną, którą Dom Kultury
DOROŻKARNIA zgromadził dzięki współpracy z mieszkańcami
w projekcie Korzenie Siekierek. Plansza do gry została oparta na
bazie planu Siekierek sprzed 1945 roku, który powstał w trakcie
spotkań z mieszkańcami. Zaznaczone na niej domy, dworki czy
drogi istniały naprawdę, a gracze dowiedzieć się mogą więcej na
ich temat, korzystając z wirtualnej mapy na stronie
www.korzeniesiekierek.pl.
Edukacja i inspirowanie do samodzielnego poznawania historii
stanowią główny cel gry – oczywiście obok dawania okazji do
dobrej zabawy. Uczestnicy wcielają się w przedstawicieli
tradycyjnych zawodów związanych z Siekierkami, jak piaskarz
wydobywający surowiec z dna rzeki, wikliniarz wyplatający kosze
czy dorożkarz. W trakcie rozgrywki biorą zaś udział w wydarzeniach rozgrywających się na tych terenach. Czasami będą
to drobne epizody związane z życiem codziennym, czasami zaś – kluczowe zdarzenia mające wpływ na bieg historii, jak
np. te związane z powstaniem styczniowym, drugą wojną światową czy… objawieniem Matki Boskiej w 1943 r.
Ilustracje do gry przygotowały malarki: Anna Emalianowa i Aleksandra Iwanowa, oprawę graficzną stworzył Jakub
Różycki, autorem gry jest Wacław Leśniewski. Premiera gry odbyła się 21 października 2017 r. podczas wielkiej
imprezy PLANSZÓWKI na NARODOWYM. Grę stworzyli Dom Kultury DOROŻKARNIA oraz zespół projektantów
z firmy Games Development.

PODRÓŻE ALICJI
Stylizowane na CO ALICJA ZOBACZYŁA PO DRUGIEJ
STRONIE LUSTRA, autor LEWIS CARROL.
Występują: Teatr Tańca TEST, Teatr Tańca JAZZ,
Studio JAZZ, oraz Goście;
Scenariusz i Choreografia: Izabella Borkowska;
Stylizacja: Aleksandra Olszewska;
Reżyseria / Scenografia: Darek Sikorski
OSOBY:
ALICJA LIDDELL – Aleksandra Olszewska
SZALONY KAPELUSZNIK – Agnieszka Senderowska
KOT Z CHESHIRE – Marta Opilska
BIAŁA KRÓLOWA – Paula Klajnowska
CZERWONA KRÓLOWA – Agnieszka Wereszczyńska
BIAŁY KRÓLIK – Katarzyna Gajewska
GĄSIENNICA – Agnieszka Milewska
BLIŻNIAKI – Tomasz Łukawski
CHÓR GRECKI – Teatr Tańca JAZZ / STUDIO JAZZ
Spektakl realizowany z Funduszu Animacji Kultury WPEK.

W ŚPIEWIE, W TAŃCU, W GLINIE
To wspólny projekt według pomysłu Janusza Żabowskiego
– instruktora ceramiki, oraz Izabelli Borkowskiej – choreografa
i Dariusza Sikorskiego – reżysera. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą stworzą performance, jeden wspólny i niepowtarzalny,
bo jednorazowy akt twórczy. Będzie muzyka, światło, rzeźba,
glina i taniec. Ten niezwykły wieczór otworzą wokaliści – podopieczni Łukasza Rynkowskiego.

MAŁE SPOTKANIA TEATRALNE
Małe Spotkania Teatralne to spotkanie najmłodszych grup
teatralnych z Dorożkarni. Zaprezentują publiczności etiudy
teatralne na podstawie utworów Jana Brzechwy.
Zaczarowane Koło zaprezentuje etiudę Pchła Szachrajka.
Teatr Start zaprezentuje mix wierszy Jana Brzechwy.
Studio Start zaprezentuje etiudy Samochwała i Skarżypyta.

NA SKRZYDŁACH
HISTORII LOKALNEJ
Seminarium dla animatorów, nauczycieli, edukatorów
i wszystkich interesujących się historią lokalną.
W programie wykorzystanie historii lokalnych
w budowaniu projektów artystycznych, edukacyjnych
i społecznych, prezentacje najciekawszych realizacji
z Mazowsza, województwa pomorskiego, regionu Krajny
i Krakowa.
Projekt dofinansowany z Funduszu Animacji Kultury
w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej
2015-2020.

PROJEKTY
PARTNERSKIE
GRAFF-i-ty
Graff-i-Ty to projekt realizowany przez Dorożkarnię w partnerstwie z GPAS – Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga
Północ. Podopieczni GPAS – praska młodzież – wzięła udział w dwóch warsztatach. W maju uczestniczyli w plenerowych
warsztatach fotograficznych. Spacerując po naszym mieście fotografowali warszawski street art. W czerwcu rozpoczęliśmy
warsztaty graficiarskie, w czasie których młodzież uczyła się jak robić szablony, jak malować sprayami, poznała też różne
techniki pisania. W trakcie warsztatów uczestnicy wykonali swoje autorskie projekty na fragmentach starych mebli (dnach
szuflad) i właśnie te prace i fotografie zaprezentujemy 6 lipca na praskim podwórku.
Realizatorzy: Wojciech Wiśniewski, Paweł Libera, Adrian Kondraciuk, Aleksandra Antolak
Projekt sfinansowany z Funduszu Animacji Kultury Warszawski Program Edukacji Kulturalnej

ŁĄKA NA SIEKIERKACH
Podczas spaceru dowiedzieliśmy się jak żyją rośliny na łące, co jest
im potrzebne, a co im zagraża i dlaczego do życia potrzebny jest
im człowiek. Porozmawiamy o tym, jak wyglądają pory roku na
łące i co robią rośliny zimą. Poznamy te, które dopiero kiełkują,
te, które właśnie kwitną i te, które już owocują. Poszukamy
nasion, liści i kwiatów, a także dowiemy się, dlaczego koszenie
nie szkodzi im, a pomaga. Była to też okazja do wspomnień
z dzieciństwa i dziecięcych zabaw na łące. Czy współczesne
dzieci wiedzą co to są i jak się robiło „sekrety”? Może wspomnienia zainspirują młode pokolenie do wymyślenia nowych zabaw?
Spacer poprowadziła Paulina Dzierża – botaniczka od lat pracująca na łąkach i bagnach.
Spacer realizowany był w ramach projektu: KOCHA, NIE KOCHA
Izy Rutkowskiej.
Koordynacja projektu: Magdalena Penczonek.

DŹWIĘCZNOŚĆ
„Dźwięczność vol. 3” to trzecia edycja programu realizowanego wspólnie z Bemowskim Centrum Kultury, który poszerza
dziedzinę nieformalnej edukacji muzycznej w kierunku edukacji do twórczości. Pozwala on uczestnikom poznać narzędzia
twórcze (przełamanie barier technologicznych), zaplanować proces i poznać siebie w procesie grupowym. Zwiększa też
kompetencje wykonawcze w sposób, który angażuje uczestnika, czyniąc go odpowiedzialnym za wytwór (własny lub grupy).
Dotychczasowe edycje, zorientowane na tworzenie własnych etiud dźwiękowych czy piosenek, pokazały, że tego rodzaju
poszerzanie kompetencji ma realne przełożenie na rozwijanie pasji i pchanie ich w kreatywną, nieraz niezwykle oryginalną
stronę..
Warsztaty organizowane są dzięki dofinansowaniu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej

GRA MUZEALNA
„RAZ, DWA, TRZY,
WARSZAWIAKIEM JESTEŚ TY”
Projekt realizowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego wspólnie z 20 instytucjami kultury.

STYLE BATTLE
- SKILL FANTASTIKZ
Projekt Style Battle - Skill Fantastikz polegał na konfrontacji różnych stylów tanecznych. W ramach projektu odbyło się
8 tanecznych pojedynków w stylach: waacking, breaking hip hop, popping, abstract, choreo balet, contemporary, dancehall,
locking. Tancerze przebierali się za postacie z bajek, filmów, superbohaterowie, cosplay, etc.

PROGRAMY
STARTER
Projekt wsparcia młodych artystów na początku ich drogi.
Jeśli chcesz zrobić pierwszy spektakl, koncert, wystawę,
jesteś młodym tancerzem, choreografem, reżyserem, malarzem,
aktorem, wokalistą – przyjdź do Dorożkarni.
W ramach Startera odbyło się
• Siostry Chaosu-Kosmosu;
• Style Battle - Skill Fantastikz
• Wernisaż wystawy Natalii Krasowskiej Podróże w czasie i przestrzeni

ARTYSTYCZNY
INKUBATOR
• Fundacja Bo Warto,
• Teatr PS,
• Teatr Baza,
• Fundacja Art Committed,

PRZYSTANEK
SZTUKA
• coroczny koncert Szkoły Stepowania Tip Tap We
make the rythm
• koncert Agi Zaryan Umiera Piękno.
• Grand Prix de Paris „Let’sDANCE” jest unikalnym
międzynarodowym konkursem, który daje szansę
młodym, profesjonalnym tancerzom w wieku 18-26
lat na wystąpienie przed jury złożonym z choreografów, dyrektorów teatrów, oper i zespołów tanecznych
zarówno o zasięgu narodowym jak i międzynarodowym. Konkurs obejmuje również sekcję dla młodszych, utalentowanych tancerzy w wieku 14-17 lat.

MAL SIEKIERKI
WARSZTAT
ROWEROWY
Na koniec miesiąca zaprosiliśmy do warsztatu rowerowego. Jesień właśnie się rozpoczęła,
miejmy nadzieję, że będzie długa i piękna. Ale po intensywnej letniej eksploatacji naszych
dwóch kółek, warto sprawdzić, czy wszystko dobrze działa. Będzie można dokonać drobnych napraw, a przede wszystkim zasięgnąć fachowej porady, jak dobrze przygotować
nasz pojazd na zimę. Mamy nadzieję, że w plenerowym warsztacie swoje pojazdy zaparkują nie tylko dorośli. Przyjeżdżajcie całymi rodzinami, a młode pokolenie niech już uczy
się dbać o swój sprzęt. Warsztaty prowadzili specjaliści ze skleprowerowy.pl.

KAWIARENKA SĄSIEDZKA

SPÓDZIELNIA KULTURY
Dorożkarnia jest operatorem Programu Spółdzielnia Kultury. Dorożkarnia była współorganizatorem szkoleń wspólnie
z Centrum Komunikacji Społecznej

MOKOTOWSKI
FORMAT SZKOLNY
Stała współpraca ze Szkołą Podstawową nr 3. Merytoryczne opracowanie lekcji artystycznych zgodnych z podstawą
programową na temat historii lokalnej. Przeprowadzenie warsztatów artystycznych w szkołach i przedszkolach
w odpowiedzi na potrzeby uczniów i nauczycieli.

MŁODZIEŻ
• piolotażowy program Urzędu Miasta oraz Szkoły Liderów
Przełącz się na Młodzież, w ramach którego stworzono
strategię współpracy z młodzieżą.
• Dorożkarnia jest partnerem programu Sieć Młodzieżowych
Festiwali Szkolnych - producenci festiwali spotykają się
cyklicznie w naszej instytucji.
• Dorożkarnia realizowała Laboratorium Edukacji Kulturalnej
- system szkoleń dla młodzieży tworzącej festiwale.

LOKALNIE
JAK KIEDYŚ - DANCING
MIĘDZYPOKOLENIOWY
Powrót do siekierkowskich potańcówek. Z okazji DNIA BABCI i DNIA DZIADKA
zorganizowaliśmy międzypokoleniową imprezę taneczną. Główną atrakcją będzie
występ zespołu swingowego The Warsaw Dixielanders. W rytm jazzowych i swingowych
standardów muzycznych goście dancingu będą bawić się i tańczyć. Otworzymy też
„dancingową szafę” z kostiumami i gadżetami. Będzie można przebrać się i zrobić
stylizowane zdjęcie w specjalnie przygotowanej przestrzeni.

POTAŃCÓWKA
ANDRZEJKOWA
Kontynuując tradycję siekierkowskich potańcówek zaprosiliśmy na świąteczne – magiczne
wydanie zabawy tanecznej. Poprowadzili ją znani i lubiani warszawscy didżeje: DJ Kozak
i Dj Myszon, którzy słyną ze swingowego repertuaru granego na czarnych, klasycznych
winylach. Był też profesjonalny iluzjonista z wyjątkowym programem dla gości Potańcówki Andrzejkowej.

ŚWIĘTO
SIEKIEREK
W programie m. in.:
• mecz piłki nożnej Urzędnicy Dzielnicy Mokotów kontra
Mieszkańcy Siekierek
• gry, zabawy i warsztaty artystyczne
• konkurencje i zawody rekreacyjno-sportowe
• siekierkowska kulturalna wyprzedaż garażowa
• loteria fantowa
• siekierkowska akcja badawcza
• wystawa „Siekierki osada nad Wisłą”
• wspólne śpiewanie
• zaczytane Siekierki
• potańcówka z Teatrem Pijana Sypialnia
• przysmaki z grilla
ŚWIĘTO SIEKIEREK zostało zorganizowane po raz szósty
przez Dorożkarnię, Fundację “Bo Warto” i Szkołę Podstawową nr 3.

MAJÓWKA SIEKIERKOWSKA
Nasze osiedle Siekierki wciąż się rozrasta. Dlatego doskonałym
sposobem na wzajemne poznanie mieszkańców jest wspólna
zabawa na Siekierkowskiej Majówce. Z pewnością każdy znajdzie
coś dla siebie. W programie m.in.: warsztaty ceramiczne
z Januszem Żabowskim, warsztat plastyczny Kwitnący maj
z Magdaleną Penczonek, Formy i kształty – malowanie na sztalugach
pod kierunkiem Katarzyny Krasowskiej, Klockologia – warsztaty
architektoniczne, Muzyczny Uniwersytet Zaangażowany czyli
rodzinne tworzenie muzyki pod kierunkiem Łukasza Rynkowskiego,
kulturalna wyprzedaż garażowa, Komunikujemy się – warsztaty
z trenerem Mariuszem Maciukiewiczem, mecz piłkarski: Reprezentacja
Osiedla Siekierki contra Reprezentacja Osiedla Kamionek,
Tylko tańcz! – rodzinne warsztaty taneczne z Pauliną Jóźwicką,
występy grup Musical, D.O.M. i Pracowni Wokalnej, wystawa
Teleport Fotograficzny, zabawa fantowa, familijne potyczki sportowe
i zabawy integracyjne, wspólne grillowanie, pokaz chemiczny,
rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego “Wiosna na Siekierkach”,
oraz potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.

GALERIA DOROŻKARNI
• Maria Danielak - Zmory i Widziadła
• Katarzyna Krasowska - Przestrzenie

KINO NA
SIEKIERKACH

DZIAŁANIA
DZIELNICOWE
FESTIWAL ART MOKOTÓW
Art Mokotów to widowisko, w którym młodzi artyści i animatorzy życia
kulturalnego mają możliwość szerokiej prezentacji swoich osiągnięć,
publiczność zaś ma okazję poznania życia kulturalnego naszej dzielnicy.
W widowisku wystąpili aktorzy, tancerze i wokaliści z mokotowskich
domów kultury: Domu Kultury Kadr, Służewskiego Dom Kultury,
Dorożkarni, Młodzieżowego Domu Kultury i Centrum Łowicka. W tym roku
galę Art Mokotów wyreżyserował Bartosz Figurski – choreograf, tancerz.
Wystąpiły grupy:
• Zespół Wokalny Decybele,
• Pracownia Wokalna
• Zespół Muzyczny - Laboratorium Dźwięku
• Grupa Musicalowa Orfeusz
• Teatr Tańca Test
• Hip-Hop Akademia
• Beatboxter Boby
• Fly High Breakdance School
• Grupa Taneczna Step
• Teatr Tańca Afera/Kontra
• Sekcja Nauki Piosenki i Emisji Głosu

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI
ARTYSTYCZNEJ DZIECI
I MŁODZIEŻY MOKOTOWA
Festiwal jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych na Mokotowie. Podzielony jest na dwa
etapy. Etap pierwszy to nieodpłatne dwudniowe warsztaty
z zakresu scenopisarstwa, operatorki, nagrania dźwięku, montażu
i obsługi sprzętu. Warsztaty finansowane są przez Dom Kultury
Dorożkarnia. Etap drugi to przegląd konkursowy nadesłanych
prac z krótkim omówieniem przez jury. Główną nagrodą jest realizacja autorskiego filmu przy użyciu zaplecza technicznego i merytorycznego Domu Kultury Dorożkarnia, w ciągu trzech miesięcy.

WIDELCEM PO SZTUCE
Mokotowski Festiwal Edukacji Kulturalnej „Widelcem po sztuce” to inicjatywa współtworzona od 2016 roku przez
reprezentujące dzielnicę placówki kulturalne i oświatowe. Tegoroczna, druga odsłona obejmuje prezentacje dużych
i małych adeptów sztuk scenicznych, a także warsztaty artystyczne dla mieszkańców, gości, uczestników pobliskiego
Targu Śniadaniowego – wszystkich, którzy mają ochotę na zarówno ambitny, jak i niezobowiązujący relaks na świeżym
powietrzu!

DZIELNICA KULTURY MOKOTÓW

DZIAŁANIA
MIEJSKIE
FESTIWAL ENERGII KULTURALNEJ
Festiwal zorganizowany był w ramach Warszawskiego Programu Edukacji
Kulturalnej. Organizatorami Festiwalu są Biuro Kultury i Biuro Edukacji
m.st Warszawy oraz Ośrodek Edukacji Muzealnej Muzeum Łazienki Królewskie.
Festiwal Energii Kulturalnej odbywa się w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej. Program jest pierwszym w Polsce środowiskowym
programem kultury i edukacji. Integruje środowiska zajmujące się edukacją
kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe i nieformalne.
W ramach programu działa portal www.edukacjakulturalna.pl.
VI Festiwal Energii Kulturalnej rozpoczął BRASS FEDERACJA przed Pałacem
na Wodzie. Muzycy poprowadzili w korowodzie festiwalowych gości do
amfiteatru, gdzie przez cały dzień prezentowaliśmy ruch amatorski. Pokazaliśmy najważniejsze produkcje i widowiska tegorocznego sezonu artystycznego, które powstały w dzielnicowych domach kultury, prywatnych szkołach
artystycznych i fundacjach.

Gala WPEK i Giełda
projektów Edukacji
Kulturalnej
(współorganizacja)
Giełda Projektów i Programów Edukacji Kulturalnej prezentuje
laureatów ósmej edycji konkursu Warszawska Nagroda Edukacji
Kulturalnej. Podczas spotkania zobaczymy i poznamy najlepszych
animatorów, edukatorów i nauczycieli, którzy realizowali swoje
projekty i programy w organizacjach pozarządowych, domach kultury,
bibliotekach, szkołach, teatrach, muzeach, uczelniach. Giełda odbędzie
się w konwencji „stolikowej”, a więc będzie to okazja do bezpośredniej
rozmowy z nagrodzonymi twórcami projektów.

RODZINNIE
WARSZTATOWNIA

• Weekendowe Warsztaty Rodzinne
Cykl całorocznych rodzinnych zajęć weekendowych odbywających się
raz w miesiącu. Uczymy się niezwykle przydatnych i praktycznych rzeczy,
np. budowania latawców, tworzenia niepowtarzalnych przedmiotów
z gliny, zakładania balkonowych ogródków czy zdrowego gotowania.
Przy okazji świąt tworzymy okolicznościowe ozdoby i dekoracje, a także
w oryginalny sposób pakujemy prezenty. Uczestnicy zgłębią tajniki różnych
profesji: konstruktora, wikliniarza, dizajnera czy stolarza. Wysoką jakość
każdych zajęć zagwarantują profesjonalni instruktorzy. Będziemy rozwijać
naszą WARSZTATOWNIĘ uważnie wsłuchując się w Wasze potrzeby
i zainteresowania.

WAKACYJNIE
SZTUK-MIX
Dla dzieci ze szkół podstawowych
spędzających ferie lub wakacje w domu
Dorożkarnia przygotowuje propozycję
zajęć artystycznych.
W programie: warsztaty taneczne,
teatralne, plastyczne, wokalne,
ceramiczne, filmowe i fotograficzne.

ZAJĘCIA
• SŁONIE NA SPADOCHRONIE (1-3 lata)
prowadzą: Agnieszka Hakizimana - choreograf, tancerka, animator i Magdalena Penczonek - plastyk, pedagog
Ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci, które nie chodzą jeszcze do żłobka, lub przedszkola. W zajęciach uczestniczą dzieci
wraz z rodzicami/opiekunami. Przez zabawy paluszkowe i kolankowe, proste piosenki, masaże i wierszyki będziemy
uczyć się siebie nawzajem, poznawać przestrzeń, rytm i możliwości naszego ciała. Działania plastyczne (kolory, faktury,
formaty) będą doznaniem sensorycznym wspierającym rozwój zmysłów i pracę dłoni. Wzmocniony rozwój motoryczny pomoże kształtować mowę, ekspresję twórczą i samodzielność maluszków. Wspólne aktywności pomogą pogłębić
więzi dziecka z dorosłym, a także zainspirują do zabawy w domu. W programie: ćwiczenia ruchowe, elementy teatralne,
sportowe i plastyczne.

• PUCHATKI (4-5,5 lat) i PASZCZAKI (5,5-7 lat)
prowadzą: Aleksandra Antolak - animator, pedagog, Agnieszka Hakizimana - choreograf,
tancerka, animator dziecięcy i młodzieżowy, Magdalena Penczonek - plastyk, pedagog
Dzięki urozmaiconemu programowi zajęć tanecznych, zabaw muzycznych i plastycznych dajemy dzieciom przestrzeń
do kształtowania i wyrażania swojego dziecięcego świata. Na specjalne okazje w zajęciach tematycznych udział mogą
brać także rodzice przedszkolaków.

• Studio Teatralne START (5-6 lat)
prowadzi: Aleksandra Antolak - animator, pedagog

Dzięki tym zajęciom dzieci staną się artystami.
Zabawa w teatr pomaga rozładować emocje,
uczy kreatywnego myślenia. Dzieci rozwijają swoją
fantazję, wyobraźnię, nauczą się tworzyć i odgrywać
różne role - postacie, zapoznają się z literaturą
dziecięcą, a także wzbogacą swoje słownictwo.
Nauczą się mówić głośno i wyraźnie, nabiorą
pewności siebie, przełamią swoją nieśmiałość,
ale przede wszystkim będą się dobrze bawić.

• Teatr START (7-8 lat)
prowadzi: Aleksandra Antolak - animator, pedagog

Zajęcia teatralne to rodzaj zabawy twórczej,
dzięki której dzieci stają się artystami. Rozwiną
swoją fantazję, wyobraźnię, nauczą sie tworzyć
i odgrywać różne role - postacie, zapoznają się
z literaturą dziecięcą, a także wzbogacą swoje
słownictwo. Nauczą się mówić głośno i wyraźnie, nabiorą pewności siebie, przełamią swoją
nieśmiałość, ale przede wszystkim fajnie spędzą
czas w gronie rówieśników.

• Teatr ZACZAROWANE KOŁO (9-11 lat)
prowadzą: Aleksandra Antolak - animator, pedagog i Stanisław Dembski – aktor, reżyser
Teatr jest magią, tu wszystko może się zdarzyć.
Przede wszystkim zdarzy się to, że dzięki
ćwiczeniom dykcyjnym dzieci nauczą się
mówić poprawnie, głośno i wyraźnie. Będą
poznawać literaturę dziecięcą, będą tworzyć
etiudy teatralne, budować postaci sceniczne,
odgrywać role. Poznają ruch sceniczny, nauczą
się pokonywać stres, wyrażać i panować nad
swoimi emocjami.

• Teatr FIAKIER (od 14 lat)
prowadzi: Stanisław Dembski – aktor, reżyser

Zajęcia otwierają i pomagają radzić sobie z nieśmiałością.
Uczestnicy kształcą umiejętność pracy zespołowej
przygotowując etiudy sceniczne oraz spektakle.
Oswajają się ze sceną, uczą podstaw warsztatu
aktorskiego. Młodzież poznaje elementy gry
aktorskiej, rozwija umiejętność improwizacji,
poznaje zasady mowy scenicznej.

• Teatr ZAKAZ (15-17 lat)
prowadzi: Dariusz Sikorski – aktor, reżyser

Grupa tworzy przedstawienia teatralne, a podczas pracy poznaje wszystkie elementy pracy aktora,
kostiumologa, scenografa, charakteryzatora, choreografa i reżysera. To pozwala na rozwijanie wyobraźni,
pomysłowości, kreatywności, wyrobienie samodzielności, wytrwałości, rzetelności i obowiązkowości.
Praca w grupach i zajęcia indywidualne, gry i zabawy dramatyczne, działania improwizacyjne i inscenizacyjne,
okołoteatralne rozmowy podczas prób kształtują intelekt i wzbogacają osobowość młodego człowieka.
Młodzież uczy się wypowiadać za pomocą własnego ciała, ruchu, gestu, mimiki i słowa.

• BREAKDANCE (7-14 lat)
prowadzi: Marek Konopka – tancerz, choreograf, b-boy

Breakdance jest jednym z podstawowych
elementów kultury hip-hopu.
To efektowny taniec z dużą ilością
elementów siłowo-sprawnościowych
oraz kroków wykonywanych w „parterze”,
czyli rękami i nogami, a nawet całym
ciałem na ziemi. Na początek tancerze
poznawać będą i ćwiczyć pięć
podstawowych elementów: toprocki,
dropy, power movesy, freeze’y
i footworki. Taniec ten rozwija
wszystkie grupy mięśni i znacznie
wpływa na poprawę kondycji, siły
i gibkości. Breakdance, choć przez
chłopców zdominowany, jest także
dla dziewcząt.

• Studio Taneczne MUSICAL (7-9 lat)
• Pracownia Taneczna MUSICAL (10-13 lat)
prowadzi: Paulina Jóźwicka – tancerka, choreograf

Zajęcia łączą naukę tańca oraz sceniczną i aktorską
ekspresję. Rozwijając wyobraźnię i kreatywność
pracujemy jednocześnie nad zdrową sylwetką, koordynacją
i poczuciem rytmu. Uczestnicy poznają podstawy
techniki tańca jazzowego, modern jazz, street jazz.

• Studio Tańca JAZZ (12-16 lat)
prowadzą: Izabella Borkowska – choreograf i Dariusz Sikorski – aktor, reżyser

Uczestnicy zgłębiają techniki tańca jazzowego:
musical, lyrical, modern. Pracują w grupie,
usprawnią swoją motorykę i poprawią
kondycję fizyczną. Nie trzeba mieć szczególnych umiejętności, wystarczy chęć do pracy.

• Teatr Tańca JAZZ (od lat 17)
prowadzą: Izabella Borkowska – choreograf i Dariusz Sikorski – aktor, reżyser

Młodzież doskonali techniki tańca jazzowego
we wszystkich jego odmianach, od musicalu, lyrical
po modern i contemporary jazz. We współpracy
z Teatrem Tańca TEST grupa zrealizowała projekt
Razem więcej finansowany z Funduszu Animacji Kultury.
Projekt przekształcił się w widowisko plenerowe
Podróże Alicji. Teatr ma też w repertuarze spektakl
taneczny pt. Poczekalnia.

• Teatr Tańca TEST (od lat 18)
prowadzą: Izabella Borkowska – choreograf
i Dariusz Sikorski – aktor, reżyser

W 2017 roku teatr obchodził jubileusz 10-lecia pracy tanecznej. Tworzą go
dorośli pasjonaci tańca. W pracy nad kolejnymi choreografiami i spektaklami
wykorzystują różne style: jazz, taniec nowoczesny, współczesny, phisical, musical
dance. Doskonalą także klasykę, ćwiczą stretching, power yogę, technikę Lestera
Hortona i Pilates. Teatr prezentuje się na konkursach, eventach i festiwalach
w Polsce i za granicą, każdego roku zespół tworzy spektakle taneczne i widowiska,
które wystawiane są nie tylko na scenie Dorożkarni. W 2017 r. grupa zrealizowała widowisko plenerowe pt. Podróże Alicji finansowane z Funduszu Animacji
Kultury. TEST jest laureatem festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych
m. in. New Prague Dance Festival 2010 i 2011 (Czechy), Barcelona Dance
Award 2009 (Hiszpania), GEF (Włochy) oraz konkursów i festiwali w kraju.
Członkowie i absolwenci teatru studiują taniec, dla niektórych stał się
zawodem wykonywanym w kraju i za granicą.

• KOLORAMA
- Pracownia plastyczna (7-8 lat)
prowadzi: Magdalena Penczonek – plastyk, pedagog
W Koloramie sztuka plastyczna to zabawa, eksperyment,
nowe doświadczenie. Dzieci będą rysować, malować na
papierze, na szkle, na substancjach oleistych, nauczą się
wydrapywanek i takich technik jak linoryt, collage, mozaika.
Będą przy tym korzystać z kredek ołówkowych,
pasteli tłustych i suchych, kredek świecowych,
akwarelowych, węgla, flamastrów i różnego
rodzaju farb.

• FABRYKA WYOBRAŹNI
– Pracownia Malarstwa i Rysunku (8-12 lat)
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog
Na zajęciach dzieci poznają różne techniki rysunkowe i malarskie, nauczą się
posługiwania rozmaitymi narzędziami i materiałami wykorzystywanymi w tych
dziedzinach sztuki. Zajęcia mają na celu rozpalenie pasji rysowania i malowania
poprzez ciekawe ćwiczenia oraz doskonalenie warsztatu. Zapoznają się z
klasycznymi technikami rysunkowymi i malarskimi, takimi jak: pastel sucha,
lawowanie, piórko i tusz, węgiel rysunkowy, akwarela, tempera, akryl itp.
Będą miały możliwość rysowania i malowania na różnych podłożach
rysunkowych i malarskich, czasem nietypowych, dających możliwość
eksperymentowania, a także klasycznych, jak np. płótno czy papier.

• RYSOWISKO
– kurs dla początkujących
i średniozaawansowanych (od 11 lat)
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog
Rysowanie to umiejętność, której może nauczyć się każdy.
Kurs składa się z ćwiczeń praktycznych popartych wiedzą teoretyczną.
Ćwiczenia mają na celu naukę podstawowych technik rysunkowych
i sposobów ich wykorzystania w praktyce. W programie m.in.:
zasady rysowania brył na płaszczyźnie, tworzenie światłocieni
w różnych technikach rysunkowych, faktura i sposoby na jej
przedstawienie na płaszczyźnie, rysowanie pejzaży, proporcje
i elementy ciała człowieka.

• RYSUJEMY
warsztaty dla dzieci i młodzieży
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog
Celem warsztatów jest nie tylko nauka rysunku, ale także zabawa rysunkiem, poznawanie różnych technik rysunkowych oraz przede wszystkim wyrobienie w sobie gotowości
do rysowania w każdej sytuacji życiowej. Ćwiczenia rysunkowe na warsztatach odbywają
się z użyciem odpowiednich materiałów i narzędzi rysunkowych: tusze, węgiel, ołówki,
pędzle, stalówki, cienkopisy, flamastry, pisaki, ale także akwarele, pastele, kredki i patyki.
Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z tradycyjnymi technikami rysunkowymi, ale także z eksperymentem rysunkowym.

• PO PROSTU RYSUJ
warsztaty dla młodzieży i dorosłych
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog
Na warsztatach uczestnicy zajmują się rysunkiem jako formą komunikacji. Nie tylko
uczą się rysunku, ale także nim bawią, poznając różne jego techniki. Uczestnicy używają materiałów i narzędzi rysunkowych: tuszu, węgla, ołówka, pędzla, stalówki, cienkopisu, flamastra, akwareli, pasteli, kredki i patyka. Podczas warsztatów można zapoznać
się z tradycyjnymi technikami rysunkowymi, ale także z eksperymentem rysunkowym.

• GLINIARNIA
– pracownia ceramiki (7-17 lat)
prowadzi: Janusz Żabowski – instruktor ceramiki
Uczestnicy nauczą się pracy na kole garncarskim, techniki
szkliwienia, zdobędą umiejętności wypalania wyrobów
z gliny w piecu ceramicznym. Wykonają swoje pierwsze
rzeźby, oryginalne naczynia, biżuterię czy przedmioty
użytkowe na przykład zegary.

• MYSZY SZALONE – Pracownia
Grafiki Komputerowej (od 11 lat)
prowadzi: Katarzyna Krasowska – plastyk, grafik, pedagog
To zajęcia dla początkujących i zaawansowanych.
Uczestnicy nauczą się obróbki zdjęć cyfrowych,
tworzenia własnych grafik - ilustracji lub plakatów,
animacji komputerowych, będą też doskonalić gotowe
projekty graficzne. Poznają zasady kompozycji i różne
programy graficzne, szczególnie te darmowe, które
z powodzeniem mogą wykorzystać w domu. Nauczą
się także posługiwania tabletem graficznym. Umiejętności
zaowocują i w szkole i zwyczajnie w życiu. W szkole,
bo młody człowiek w niekonwencjonalny i nowatorski
sposób może rozwiązywać zadania. W życiu, bo zajęcia
kształtują gust i wrażliwośc na rzeczy wartościowe i wzrasta
chęć, by to, co się tworzy tworzyć na dobrym poziomie.

• PARASOL
Studio Filmowe (od lat 16)
prowadzenie: Mateusz Ciągło - fotograf, operator, animator,
oraz Jacek Burban - reżyser, operator, montażysta
Specjalistyczne zajęcia dla młodzieży interesującej się filmem.
W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję stworzyć własne fabuły
krótkometrażowe, dokumenty czy teledyski. Na drodze
do otrzymania gotowego materiału pokonywane są wszystkie
kolejne etapy produkcyjne: narodziny pomysłu, scenariusz,
storyboard, zdjęcia, montaż i udźwiękowienie. Dodatkowo
mogą swoją świeżo nabytą wiedzę operatorską i montażową
przećwiczyć w trakcie dużej ilości wydarzeń w ciągu całego roku.
Studio Filmowe pracuje na profesjonalnym sprzęcie do rejestracji
audio i video, korzysta z systemu oświetlenia filmowego,
a także stanowisk montażowych (Windows i Mac).

• DOM - Dziecięcy Odjazd Muzyczny (7-11 lat)
prowadzienie: Łukasz Rynkowski oraz Adam Bień

Zajęcia dla dzieci lubiących muzykę, piosenkę i zabawę.
Młodzi wokaliści w toku indywidualnie dobranych ćwiczeń
oraz repertuaru uczą się emisji głosu, pracy z mikrofonem,
ruchu scenicznego, interpretacji, opanowania emocji i stresu.
Przygotowują się do występów na scenie, uczestniczą
w koncertach, festiwalach i konkursach.

• PRACOWNIA WOKALNA (od 10 lat)
prowadzi: Łukasz Rynkowski oraz Adam Bień

Na zajęcia zapraszamy nastolatków, którzy chcą śpiewać.
Dowiedzą się na czym polega interpretacja piosenki
i jakie piosenki wybierać. Uczestnicy nauczą się jak poprawnie
śpiewać do mikrofonu, popracują nad ruchem scenicznym,
by nie był on sztuczny i wyuczony. Stopniowo młodzi wokaliści
będą przygotowywać się do występów na scenie.

PROJEKTY TEATRÓW TAŃCA: JAZZ I TEST
Teatr Tańca Jazz
• udział w teledysku zespołu CEREUS,
• WIDELCEM PO SZTUCE, Skwer AK Granat,
Teatr Tańca Test/Teatr Tańca Jazz
• udział w projekcie NELKEN LINE (Pina Bausch/Ciało i Umysł),
Teatr Tańca Test
• X Festiwal Szaloma Asza,
• koncert galowy ZAPROŚCIE MNIE DO STOŁU, CMTiT Kutno,
• Letnie Spotkania Artystyczne, KDK Kutno

SPEKTAKLE
Teatr Tańca JAZZ
Poczekalnia
reżyseria: Darek Sikorski.
choreografia: Izabella Borkowska
występują: Monika Kropidłowska,
Joanna Lach, Eliza Szewczyk, Anna Tułodziecka,
Joanna Rybacka, Aleksandra Wojciechowska

Teatr ZAKAZ
Bolero

scenariusz: Grzegorz Reszka
muzyka: Maurice Ravel
ruch sceniczny: Izabella Borkowska
reżyseria: Darek Sikorski
występują: Mela Kupis, Sebastian Leśniak,
Ania Orłowska, Zofia Sochaczewska,
Hanna Stacewicz, Ewelina Wiśniewska

Teatr Tańca TEST
Punkt Widzenia

reżyseria, scenografia: Darek Sikorski
choreografia, kostiumy, charakteryzacja:
Izabella Borkowska i zespół.
tancerze: Łukasz Broniak, Katarzyna Gajewska,
Aleksandra Hofman, Debora Łojko, Tomasz Łukawski,
Paula Klajnowska, Maciej Oficjalski, Daniela
Okuniewska, Aleksandra Olszewska, Marta Opilska,
Agnieszka Senderowska

Teatr PO BALU
Kredens

scenariusz, scenografia i reżyseria:
Aleksandra Olszewska, Darek Sikorski.
występują: Magdalena Bauer, Izabella Borkowska,
Joanna Radecka, Olaf Rojecki.

PRACOWNIA
MUSICAL
Tylko Tańcz
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca tancerze
z grup MUSICAL prowadzonych przez Paulinę Jóźwicką
zaprosili na pokazy choreografii, do udziału w których
zaproszona została także publiczność.

Teatr FIAKIER
Uzupełnienie klasyków
reżyseria: Stanisław Dembski i Sebastian Słomiński
• Teatralna scena talentów, Warszawa, Dom Kultury Włochy,
• Dzień dziecka z Radiem dla Ciebie w warszawskim zoo,
• Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa

Zaczarowane Koło
etiuda Pchła Szachrajka - w ramach II Małych Spotkań Teatralnych

Studio Teatralne Start
etiudy Samochwała i Skarżypyta - w ramach II Małych Spotkań Teatralnych

KONKURSY
I FESTIWALE
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PLASTYCZNY ANIOŁ
Do konkursu zakwalifikowano 2080 prac z 374 placówek:
27 przedszkoli, 39 zespołów szkół, 94 szkół podstawowych,
22 gimnazjów, 3 szkół ponad gimnazjalnych, 53 ośrodków kultury,
31 klubów, pracowni oraz różnego typu placówek pozaszkolnych,
23 ośrodków specjalnych oraz z 3 innych placówek, a także indywidualnie od 109 osób z całej Polski.
Jury przyznało 8 nagród:
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 4 - 6 lat
3 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 7 - 11 lat
2 równorzędne nagrody w kategorii wiekowej 12 - 15 lat
Przyznano róznież wyróznienia w kategoriach wiekowych:
4-6 lat: 5 wyróżnień
7-11 lat: 7 wyróżnień
12-15 lat: 4 wyróżnienia
Jury: Zofia Bisiak – historyk sztuki, specjalista w dziedzinie ART BRUT,
Elwira Sztetner – artystka malarka, autorka prac z pogranicza
rysunku, rzeźby i tkaniny artystycznej,
Edyta Bystroń - artystka malarka, ilustratorka i rysowniczka,
Katarzyna Krasowska – plastyk z DK Dorożkarnia, grafik i pedagog,
Magdalena Penczonek – DK Dorożkarnia, pedagog i plastyk
Koordynatorka konkursu: Katarzyna Krasowska.

BEST OFF FESTIWAL

Nauka, reż. Emi Buchwald, 19’, 2016
Oczy mojego ojca, reż. Bartosz Blaschke, 26’, 2015
Więzi, reż. Zofia Kowalewska, 19’, 2016
Zaczyn, reż. Artur Hanaj, 5’, 2015
Apokalipsa, reż. Justyna Mytnik, 13’, 2015
Ślimaki, reż. Grzegorz Szczepaniak, 29’, 2015
prowadząca: Kaja Klimek,
producenci: Joanna Kocon i Mateusz Ciągło
Decyzją publiczności zgromadzonej w dniu
28 kwietnia 2017r. w kinie Luna Grand Prix 2016
zdobyła Zofia Kowalewska za film Więzi.

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA
TANECZNE SPONTAN
Jury 14. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych SPONTAN 2017
przyznało następujące wyróżnienia i nagrody:
w kategorii ETIUDA TANECZNA
Wyróżnienie: FENOMEN
Wyróżnienie: ZA MGŁĄ
III miejsce: ALUZJA GRUPA 1
II miejsce: TEATR TAŃCA ALE TO NIC
I miejsce: ARABESKA
w kategorii TANIEC JAZZOWY
Wyróżnienie: HAND TO HAND JAZZ
Wyróżnienie: LAFLACA FAMILY
III miejsce: CAMBAMIENTO
II miejsce: PUENTA
I miejsce: FOCUS
w kategorii INNE PROPOZYCJE TANECZNE
Wyróżnienie: YATEY QUEST
Wyróżnienie: AKCENT
III miejsce: CREEPIES
II miejsce: ATOM 4FUN
I miejsce: ATOM
GRAND PRIX 14. Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych
SPONTAN 2017 Jury przyznało zespołowi:
TEATR TAŃCA ALACARTE
Jury: Anna Jujka, Michał Adam Góral i Bartosz Figurski
oraz jury młodzieżowe - Teatr Tańca TEST.

WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA
POLSKO-BIAŁORUSKIE
WARSZTATY TANECZNE
Warsztaty taneczne dla zespołu EGOZA Olega Saprończyka z Białorusi
(Teatr Tańca Test/Teatr Tańca Jazz/Studio Jazz).
prowadzenie - Iza Borkowska

SIECI MAZOWIECKIE
FORUM KULTURY MAZOWSZE
- Mazowiecki Konwent

Animatorów w Kozienicach

CYFROWA
OBECNOŚĆ

• strona www.dorozkarnia.pl
liczba unikalnych użytkowników: 4,6 tys
liczba sesji: 7,4 tys
• Facebook: https://www.facebook.com/dorozkarnia/
2600 fanów
• Twitter
ok. 3500 wyświetleń w miesiącu
• Flickr: https://www.flickr.com/photos
/152381796@N05/albums
4000 zdjęć
• YouTube: https://www.youtube.com/user/dorozkarniadk
144 000 wyświetleń
• aplikacja:
50 instalacji

WIZYTY STUDYJNE
• Młodzi z Centrum Europy Wschodniej
• Studentki wydziału Wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej
• Uczestnicy Projektu „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum Kultury
• Uczestnicy projekty „Koalicja Kulturotwórców” z Bydgoszczy i Torumia
• Fundacja Bartka Włodkowskiego

PROGRAMY
MIEJSKIE
• Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
• Program „Warszawa Lokalnie”
• Program Rozwoju Edukacji
• Program Młoda Warszawa
• Program Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej 2015 - 2020
• Program „Warszawa Przyjazna Seniorom” na lata 2013-2020
• Program współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami pozarządowymi
• Warszawski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020
• Program rewitalizacji prawobrzeżnej Warszawy do 2022 roku

SZKOLENIA Fundacji
Kultura bez Barier
Szkolenia dla wszystkich pracowników Dorożkarni przeprowadzone przez Fundację Kultura bez Barier dotyczące osób
z niepełnosprawnością ruchową, słuchu oraz wzroku.

LABORATORIUM EDUKACJI
KULTURALNEJ

styczeń

KALENDARIUM

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

wrzesień

październik

listopad

grudzień

