Майстерня вихідного дня «Найдосконаліша тварина у Всесвіті» у ТеатріФАБРИК
Багато українських дітей живуть у Гері зі своїми родинами через війну росії проти України.
На вихідні ми запрошуємо їх зайнятися творчістю разом з іншими дітьми у двомовних
мистецьких та театральних майстернях (німецька/українська).
Родзинка: спільне відвідування театру, де також раді сім‘ям учасників і учасниць майстер-класу.
П’єса Лізи Зоммерфельдт „Найдосконаліша тварина у Всесвіт“ ставить такі запитання: Хто я? Як
я ставлюся до свого тіла?
Під час семінару сім’ї мають можливість обмінятися думками за кавою, чаєм та вафлями у
невимушеній атмосфері.
П'ятниця, 18.11.22
Субота, 19.11.22

15:00-18:00
11:00-15:00

Неділя, 20.11.22

12:30
16:00
11:00

Творча майстерня для дітей від 6 років від
Театральна майстерня для дітей від 8 років
зустріч кафе для сімей
спільний обі
Відвідування театру «Найдосконаліша тварина у Всесвіті»
Музичний бранч з Kyiv Symphony Orchestra

Творча майстерня для дітей 6-12 років з Паулем Мельцером
П’ятниця, 18 листопада, 15:00-18:00
Чи хотіли б ви знову змахнути пензлем, дозволити танцювати крейді або швидко покрутити
кольорові олівці? Ми разом намалюємо та розфарбуємо зграю диких дивних тварин і все, що з
цим пов’язано! Час від часу ми замислюємося, чи існує така річ, як найдосконаліша тварина у
Всесвіті для нас. Давайте разом створимо світ, сповнений різнокольорових тварин, які співають,
кричать, хрюкають і ревуть або розповідають про себе, непомітно для людей!
Пауль Мельцер – художник і дизайнер. Вивчав живопис і графіку в Дрезденському університеті
образотворчих мистецтв. У своїй професійній діяльності він багато малює. Йому подобається, коли
олівець танцюєна папері від скрипучого до м’якогота показує йому нові світи. Час від часу він також бере
у руки свою камеру та знімає те, чим люди хотіли б поділитися про життя.
Семінар проходитиме німецькою, українською та російською мовами.
Театральна майстерня для дітей 8-12 років від української режисерки Анни Моті
Субота, 19 листопада, 11:00-15:00
Майстерня буде присвячена тому,аби весело провести час під час театральних ігор. Тут діти зможуть
прожити власні емоції, експериментувати та відкрити для себе багато нового разом.Ми будемо
працювати із тіломта голосом–ну, і в першу чергу, звичайно ж, із нашою уявою. Режисерка Анна Мотика
грайливо передає різноманітні театральні прийоми, за допомогою яких діти можуть виразитивласні
думки, почуття та ідеї. Центральна тема – наше тіло. «Як я почуваю себе у власному тілі? Як мене бачать
інші? Як я можу прийняти себе?» У цих та подібних питаннях основна увага буде приділена тому, щоусі
ми є певною мірою досконалими – саме такими якими ми є.
Анна Мотика вивчала режисуру в Києві. Вона має досвід участіу міжнародних фестиваляхта регулярно
організовує театральні майстер-класи. Анна має сертифікацію травма-терапевтки по роботі із дітьми та
працює, зокрема, у сфері танцювальної терапії, а також посттравматичного театру.
Семінар проходитиме українською мовою із перекладом на німецьку. Ми запрошємодо участі дітей всіх
національностей.
Найдосконаліша тварина у Всесвіті • Твір Лізи Зоммерфельдт • Світова прем'єра • З 6 років
Субота 19 листопада, 16:00
Карлотті сняться кошмари, тому що однокласники займають її плітками. А все тому, що вона
нібито не відповідає тому ідеалу краси, який поставили собі інші. Вона довіряє своєму м’якому
бегемоту Нільджаміну, тому що Нільджамін теж не схожий на бегемота. Раптом дзеркало в
кімнаті Карлотти говорить до неї і запрошує її прийти в дзеркальний світ, щоб взяти участь у
конкурсі «Найдосконаліша тварина у Всесвіті». Це сон чи реальність?
Карлотта і Нільджамін стають учасниками абсурдного конкурсу краси. Все частіше виникає
питання про те, чи може взагалі існувати ідеальна тварина - і перш за все: якою вона має бути,
будьте ласкавi...
У рамках п’єси на замовлення, драматург Ліза Зоммерфельдт (*1976), лауреат багатьох
нагород, досліджує питання ганьби тіла, різноманітності та ідей норми ідеального фізичного
стану разом із театром Альтенбург Гера.
Музичний бранч з Kyiv Symphony Orchestra
Неділя, 20 листопада, 11:00
Музика об'єднує! З початком війни росії проти України це твердження набуло особливої актуальності.
Тимчасом, в середині липня Kyiv Symphony Orchestra знайшов тимчасову домівку в Гері. Завдяки щедрій
підтримці міста, різноманітних установ та театру Альтенбург Гера, понад 80 українських музикантів і
музиканток мають змогу виступати, гастролювати Німеччиною та іншими країнами Європи, і таким
чином представляти свою країну, свою ідентичність, а також показувати нерозривний зв‘язок своєї
культури з європейським контекстом. Деякі з них також мають можливість будувати побут зі своїми
родинами, які проживають із ними у Східній Тюрингії.

Kyiv Symphony Orchestra представляє музичний бранч з сімейним концертом, де діти
зможуть познайомитися з музичними інструментами зблизька, послухати твори українських і світових
композиторів, пограти разом з музикантами й музикантками.

