Napközis SZÍNHÁZI és FILMES TÁBOR
a DIVADLO THÁLIA SZÍNHÁZban
Varga Anikó színésznő vezetésével,
az „1890“ című filmsorozat főszereplőjével.
Szárnyaló képzeletednek ne szabj határt, gyere velünk a mesék végtelen birodalmába, írj jelenetet, fess
díszletet, bújj jelmezbe és lépj fel a világot jelentő deszkákra, vagy forgass filmet egy héten át, a kamera forog, csapó,
tessék!
A táborban lehetőség nyílik bekukkantani a színházi munka és filmkészítés kulisszái mögé. A résztvevők lehetnek
színészek, rendezők, díszlettervezők, jelmezkészítők, operatőrök, sminkesek és részt vehetnek a filmkészítés utómunkáiban.
A foglalkozásokat tapasztalt színházi és filmes szakemberek segítik – színészek, operatőrök, rendezők, akik segítenek abban,
hogy a tábor végére a színház és a film összekapcsolásával a gyermekek egy saját, egyedülálló produkcióval rukkoljanak elő!

Helyszín: Divadlo Thália Szinház, Márai stúdió, Timonova č. 3, Košice.
Árak:

1 gyermek jelentkezése esetén 		
2 gyermek jelentkezése esetén 		
3 és több jelentkező esetén 		

80 eur/hét
75 eur/hét/fő
70 eur/hét/fő

Időpontok:
		
		

2017. július 3-7.
2017. augusztus 14-18.
2017. augusztus 21-25.

• A tábor kétnyelvű, magyar és szlovák csoportokba lehet jelentkezni
• A napközis tábor 6- 14 éves korig ajánlott
• A gyerekeket reggel 8:00 - tól a pedagógusaink várják, a Márai stúdió, Timonova 3 sz. alatt
• A programok 9:00 - kor kezdődnek, délután 16:00 -ig tartanak, ebéd és frissítő a szünetekben
• A gyerekek ellátásáról a szervezők gondoskodnak (tízórai, ebéd, uzsonna)

Szeretettel várunk benneteket!
További információk: tel. sz. +421 905 530 321, +421 905 445 704, e-mail: v.h.aniko@gmail.com
Jelentkezési ív a szórólap hátoldalán, illetve a www.thaliaszinhaz.sk, és a Divadlo Thália Színház FACEBOOK oldalán.

Denný DIVADELNÝ a FILMOVÝ tábor
v DIVADLE THÁLIA SZÍNHÁZ
pod vedením Anikó Varga,
hlavnej protagonistky seriálu „1890“.
Daj krídla svojej fantázii, neklaď jej hranice, poď s nami za dobrodružstvom naprieč príbehmi ... buď
divadelníkom, buď filmárom, buď autorom. Tvor s nami scenár, namaľuj kulisy, obleč si kostým a postav sa na dosky
čo znamenajú svet, alebo vezmi kameru, zakrič „klapka” a so štábom natočte za týždeň film!
Tábor dáva možnosť nazrieť do zákulisia divadla a filmu. Deti sa stanú hercami, režisérmi, scénografmi, kostýmovými
výtvarníkmi, ale aj kameramanmi, zvukármi či maskérmi. Kreatívnu tvorbu v skupinách povedú skúsení filmoví a divadelní
odborníci – herci, kameramani a režiséri. Budú im pomáhať pri tvorbe spoločnej produkcie, ich jedinečného táborového diela,
spájajúceho film a divadlo.

Miesto konania: Divadlo Thália Színház, Máraiho štúdio, Timonova č. 3, Košice
Cena:

pri záväznom prihlásení
1 dieťa 		
80€/ týždeň
2 deti 		
75€/ týždeň/ osoba
3 a viac detí
70€/ týždeň/ osoba

Termíny:
		
		

3-7 júl 2017
14-18. august 2017
21-25. august 2017

• Deti majú možnosť sa prihlásiť do skupín vedených v slovenskom alebo v maďarskom jazyku, podľa ich výberu
• Odporúčaný vek dieťaťa: 6-14 rokov
• Príchod detí do Máraiho štúdia, na Timonovu ulicu č. 3 je v čase od 8:00, kde deti preberá pedagogický dozor
• Umelecké aktivity začínajú denne od 9:00, predpokladané ukončenie do 16:00, s prestávkami na občerstvenie a obed
• Organizátor zabezpečuje deťom okrem odborného personálu, pedagogický dozor, pitným režim a stravu
(desiata, obed, olovrant)

Tešíme sa na Vás!
Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na: tel. č. +421 905 530 321, +421 905 445 704, e-mail: v.h.aniko@gmail.com
Prihlášku nájdete : na tomto letáku, na www.thaliaszinhaz.sk, FACEBOOK Divadla Thália Színház

