
OPEN CALL

Atelier de Teatru-Ziar „Sancțiuni și jocuri teatrale”
Ce sunt sancțiunile economice? Cum le afectează asta viața celor care trăiesc în țările
sancționate? Cum ne raportăm la știrile pe care le citim/auzim despre sancțiuni?

La atelierul de Teatru-Ziar „Sancțiuni și jocuri teatrale” vom explora tema sancțiunilor
economice prin jocuri și discuții.

Atelierul se adresează tinerilor cu vârstele cuprinse între 15 și 25 de ani din Medgidia și
localitățile învecinate și va avea loc în perioada 13 -18 august 2022.

Participarea la atelier este remunerată.

Dacă ești interesat/ă să participi la atelierele creative de Teatru Ziar, completează
formularul de înscriere până în data de 𝟕 𝐚𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭:

https://forms.gle/2hPQTXWWnE6dUZoh9

𝐂𝐞 𝐯𝐨𝐦 𝐟𝐚𝐜𝐞?
Vom face exerciții și jocuri teatrale, vom citi articole, vom viziona filmulețe și vom dezbate

în cadrul unor ateliere de creație pe tema sancțiunilor economice, timp de cinci zile, câte
patru ore zilnic;

Vom dezvolta împreună un mic spectacol și îl vom prezenta în fața unui public mai larg
din Medgidia.

𝐅𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫:
Ruxandra Simion este dramaturgă și regizoare și a coordonat și facilitat ateliere și piese de
Teatrul Oprimaților în București și Cluj pe teme precum violența domestică și de gen și
soarta datelor personale într-un oraș „smart”.

https://forms.gle/2hPQTXWWnE6dUZoh9?fbclid=IwAR03S9w47tzqxFWm7BAomZV6VEwjMHv2r1IUPI9EWtLt6WbqcZuz8sUUQzc


Locație:

Atelierul se va desfășura în Casa Muncipală de Cultură I.N. Roman din Medgidia (Str.
Republicii, 5, Medgidia, Constanta, 905600, Medgidia 905600)

𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢: Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" din Medgidia, Administrația Canalelor
Navigabile, Administrația Portului Constanța, Pleiades Reseach and Education Cooperative
Belgrad, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, Academia de Studii Economice
București, Arhiva Națională de Film, TLTXT.ro, Kulturvereign Rucksprache

Atelierul de Teatru-Ziar „Sancțiuni și jocuri teatrale” face parte din proiectul „Logistica
Sancțiunilor. Viziuni artistice asupra transportului pe apă”. Proiectul este cofinantat AFCN.
„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național.
AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele
proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Pagina facebook a evenimentului: https://fb.me/e/2G5UugflF

Mai multe detalii pe http://www.alternator.space

https://www.facebook.com/alternatorlacanal

https://www.instagram.com/alternatorlacanal/

https://fb.me/e/2G5UugflF
http://www.alternator.space
https://www.facebook.com/alternatorlacanal
https://www.instagram.com/alternatorlacanal/

