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Serdecznie zapraszamy na 12. LEKCJĘ NIEGRZECZNOŚCI, która odbędzie się w najbliższą niedzielę
o godzinie 13.00 na Scenie Kameralnej w Sopocie.
Tematem 12. LEKCJI NIEGRZECZNOŚCI będzie SPOSÓB NA ALCYBIADESA Edmunda Niziurskiego.
Lekcję poprowadzą: Piotr Chys, Michał Jaros, Michał Kowalski, Piotr Łukawski, Krzysztof
Matuszewski i Marek Tynda. Czytanie wyreżyseruje Michał Derlatka.
Po Lekcji odbędą się warsztaty teatralne nawiązujące do tematyki czytanego tekstu. Ilość miejsc jest
ograniczona. Konieczne są wcześniejsze zapisy pod adresem: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl
O 12. LEKCJI NIEGRZECZNOŚCI
Bardzo łatwo jest kogoś zaszufladkować, opatrzyć szybko rozpoznawalną etykietką: uczeń dobry lub
zły, dziecko grzeczne lub nie, ba - łobuz, urwis, leń, mądrala. Każdy, chcąc nie chcąc, pakuje rzesze
swoich znajomych, kolegów, współpracowników, nauczycieli, uczniów i krewnych do szufladek i
trzyma ich tam pod kluczem, w więzieniu własnych dobrych lub złych przeświadczeń o nim lub o
niej. Etykietka czy reputacja zwalnia z obowiązku walki o zdefiniowanie siebie: "uczeń piątkowy"
dostaje piątki, "kłamczuchom" się nie wierzy, a "artystycznej duszy" można wybaczyć skarpetki
pozostawione na noc w lodówce. Czasem też etykietujemy się sami i z własnej nieprzymuszonej woli
pakujemy się do szufladki, zatrzaskujemy się w środku i gubimy klucz. A potem grzecznie
rezydujemy wewnątrz poddając się prawom szufladowej etykiety. Jestem taki a taki i już. Tak właśnie
było z grupą uczniów pewnej szkoły, którzy wspomagani przez pedagogiczne ciało samouznali się za
"niegrzecznych", kupili SPONĘ czyli tytułowy "sposób" na Alcybiadesa i... poważnie się zdziwili...
O LEKCJACH NIEGRZECZNOŚCI

LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI to przegląd literatury starszej i nowszej w formie udramatyzowanych
czytań z domieszką magii teatru, których wspólnym mianownikiem jest różnorako pojmowany,
obecny w literaturze dziecięcej od zawsze, „bohater niepokorny".
LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI przeznaczone są dla widzów od 6 roku życia. Koszt jednej Lekcji wynosi
11 zł (konieczne wcześniejsze rezerwacje w kasach biletowych).
PROMOCJA
Dla posiadaczy wejściówek oraz karnetów na LEKCJE NIEGRZECZNOŚCI Teatr Wybrzeże
przygotował atrakcyjne zniżki - 5 zł rabatu na bilety na spektakle z repertuaru Teatru Wybrzeże
(warunkiem skorzystania z promocji jest okazanie wejściówki lub karnetu).
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