Zaproszenie na niemiecko-polskie musical
teatralny „...generation...”
od 27.09. do 4.10.2013 na Zamku w Bröllinie
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach teatralno-wokalno-tanecznych,
zakończonych prezentacją powarsztatowego spektaklu na scenie Zamku w
Schloss Broellin. Uczestnicy projektu to 30 osobowa grupa młodych ludzi z Polski
i Niemiec.
Prowadzący:
zajęcie teatralno - wokalne: Bibianna Chimiak
- aktorka i wokalistka pracująca w Teatrze Kana
zajęcia taneczne: Ewelina Tołyż i Agnieszka Firląg
- tancerki z grupy Ego Vou

Kiedy:

przyjazd: piątek 27.09. ok. 18.00
wyjazd: piątek 4.10., ok. 11.00

Gdzie:

Zamek w Bröllinie, Dorfstr.3, 17309 Bröllin
7 km na południe od Pasewalku, w kierunku Fahrenwalde

Uwaga:
Do prób teatralnych będziecie potrzebować wygodnych i luźnych ubrań oraz
grubych skarpet, a także:
- jedną małą poduszeczkę
- białe i czarne ubrania (góra-dół)
- prosimy zabrać ze sobą śpiwory lub kołdry –ważne!
Potrzebne będzie 1 zdjęcie Ciebie wraz z rodzicami i / lub dziadkami,
1 zdjęcie portretowe rodzica lub dziadka/babci oraz 1 zdjęcie Ciebie obecnie
i sprzed kilku lat (przykład na dole dokumentu – zdjęcia proszę przesłać jak
najszybciej w wersji elektronicznej na adres bibi.chimiak@gmail.com
Weźcie też ze sobą swoją ulubioną muzykę na płytach CD albo na mp3 lub
pendrivie, przybory do pisania, latarki, jedna osobista ważną dla was rzecz (np.
zdjęcie, książkę, kamień itp. ) oraz jakieś śmieszne rzeczy – kostiumy.
Dziewczyny weźcie ze sobą buty na obcasie.
Udział w naszych warsztatach kosztuje 40,00 Euro (w cenę wliczone jest
wyżywienie i noclegi). Opłatę należy uiścić zaraz na konto:
Konto Bröllin :
schloss bröllin e.V.
Sparkasse Uecker-Randow
BLZ: 150 504 00
Konto-Nr. 311 000 3723

Przedstawienie odbędzie się w czwartek, 3.10. 19°° w Zamku w Bröllinie!

Prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub listowne na poniższy adres. Prosimy o
podanie swojego nazwiska i telefonu, abyśmy mogli odpowiedzieć na wasze
zgłoszenia.
Christine Lauenstein
E-Mail: c.lauenstein@broellin.de
Schloss Bröllin
Dorfstr. 3
17309 Bröllin
tel. 0049 (0)39747-565025
(jeśli nikt nie odbierze telefonu prosimy o pozostawienie
zgłoszenia na automatycznej sekretarce)
w razie pytań można się również skontaktować z Bibianną Chimiak na adres:
bibi.chimiak@gmail.com

Serdecznie zapraszamy

przykładowe zdjęcia:

