Na wszystkie spektakle konkursowe Festiwalu WIGRASZEK – WSTĘP WOLNY
Rezerwacje – tel. 87 563 85 44

16.06.2021 (ŚRODA)
godz.10.30, Sala im A. Wajdy, spektakl familijny (7+)

PĘKNIĘCIE
połączone Teatry Bel Etage, Form Niewielkich, Żółtodziób Białystok
reżyseria: Małgorzata Sienkiewicz
czas trwania: 80 minut
Spektakl Pęknięcie pokazuje z jakimi problemami
i wyzwaniami zmagali się przez ostatnie miesiące aktorzy
i twórcy spektaklu, próbując mimo wszystko realizować
proces twórczy z dziećmi i młodzieżą. To połączenie
wielu różnych fragmentów przedstawień, przerywanych
symbolicznym pęknięciem ściany, które odwraca naszą
uwagę, zmienia sens wydarzeń, przeszkadza w dotarciu
do celu, niszczy wartość artystyczną. Mimo to 40
młodych ludzi wspólnie staje na scenie, aby podzielić się
tym, co udało im się zrealizować.

17.06.2021 (CZWARTEK)
godz. 10.00, Sala im A. Wajdy, spektakl familijny (7+)

TRZEPOT
Teatr Debiucik, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Wilamowice
reżyseria: Urszula Kucharska
chańskaczas trwania: 40 minut

Trzepot to spektakl inspirowany kulturą japońską. Pragnienie
miłości, ulotność pragnień i uczuć, wolność i jej kruchość to
główne tematy spektaklu. Spektakl po raz pierwszy
wystawiany był dwanaście lat temu. Obecnie z okazji 10-lecia
teatru został ponownie zrealizowany w nowym składzie,
uzupełniony o nowe choreografie i rozbudowaną fabułę,
jednak temat pozostał niezmienny.

godz. 16.00, Sala im A. Wajdy, spektakl dla młodzieży (12+)

ZIELONY GIL
Teatr The M.A.S.K. Stowarzyszenie Kreatywny Bielsk Podlaski, Bielsk Podlaski
reżyseria: Mateusz Sacharzewski
czas trwania: 60 minut

Dona Diana na moście Anzures w Valladolid poznaje pięknego
młodzieńca don Martina de Ortegę. Młodzi zakochują się
w sobie, a don Martin obiecuje dziewczynie ślub. Jego ojciec
nie wyraża jednak zgody na związek syna ze zubożałą
szlachcianką i wysyła go do Madrytu jako don Gila de
Albornoz w celu poślubienia bogatej Doni Inez. Zraniona
i porzucona Diana za cel stawia sobie zemstę na ukochanym.
Przywdziewa strój Don Gila i wyrusza za Martinem. W drodze
towarzyszy jej służka Quintana i roztrzepany Caramanchel.

godz. 17.30, Sala Kameralna, spektakl dla młodzieży (12+)

CIAŁA
Teatr NOTOCO Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
reżyseria: Monika Nitkiewicz
czas trwania: 25 minut
Co mówi do ciebie odbicie w lustrze? Czy widzisz swoje ciało
takim, jakie jest naprawdę? A ten głos w twojej głowie, jak
często mówi, że cię nienawidzi? Dlaczego twoje ciało i umysł
nie mówią tego samego? Dlaczego w to, co przychodzi
z zewnątrz, wierzymy bardziej? Pytania można mnożyć,
a spektakl Ciała, stara się na nie chociaż częściowo
odpowiedzieć. Bohaterki zabiorą nas w podróż w głąb siebie.
W podróż do źródeł swojej cielesności, kobiecości, mrocznych
zakamarków duszy, w których mieszka niejeden potwór. Czy
jesteśmy w stanie tego potwora oswoić, żeby jadł nam z ręki
jak wierny pies? I czy tak naprawdę o to w tym chodzi?

18.06.2021 (PIĄTEK)
godz. 10.00, Sala im. A. Wajdy, spektakl familijny (7+)

KLUCZ
Teatr NA DŁONI Cieszyn
reżyseria: Sebastian Chmiel
czas trwania: 90 minut
Klucz
to
pełna
przygód
musicalowa
opowieść
o marzeniach dwójki młodych odkrywców – Andzi
i Florka, których pewnego dnia rozdziela nieodwzajemniona
miłość do dziewczyny. Kiedy tej dwójce udaje się wynaleźć
machinę, która pozwala przenosić się w czasie, Florek
decyduje się powiedzieć swojej ukochanej o od dawna
skrywanym uczuciu. Zaskoczona Andzia słów przyjaciela nie
traktuje zbyt poważnie, nie jest gotowa, przecież przed nią
jeszcze tyle przygód, za wcześnie na zobowiązania (…).
Zrozpaczony Florek postanawia wejść do wehikułu
i przenosząc się w czasie wyrzuca klucz, nie mając świadomości, że być może widzą się po raz ostatni (…).
Kogo na swojej drodze spotkają nasi bohaterowie? Jaki będzie finał tej przygody?

godz. 12.05, Sala Kameralna, spektakl familijny (7+)

RZECZ O WIOŚNIE I WIELKIEJ NOCY
Teatr STOP KLATKA Młodzieżowy Dom Kultury, Białystok
reżyseria: Magdalena Kiszko-Dojlidko
czas trwania: 25 minut
Spektakl jest montażem poetycko-teatralno-filmowym. Idea
powstała na skutek sytuacji pandemicznej, która
uniemożliwiała systematyczne spotykanie się uczestników.
Niemożność prezentacji w tradycyjnych, teatralnych
warunkach, wpłynęła na strukturę widowiska, która zakłada
rozpowszechnianie spektaklu online. Scenariusz łączy
w sobie elementy narracji teatralnej, przeplatanej scenami
filmowymi autorstwa uczestników projektu. Punktem wyjścia
był pomysł na realizację przedstawienia o tematyce związanej
ze świętami wielkanocnymi oraz obrzędami i zwyczajami
ludowymi osadzonymi w czasie wiosennym. Narracja
widowiska opiera się na tekstach poetów z różnych epok, na-wiązujących w swej twórczości do tej
tematyki.

godz. 13.10, Sala im. A. Wajdy, spektakl dla młodzieży (12+)

OGIEŃ
Teatr Chmur Studio Teatralne Julii Kotarskiej, Warszawa
reżyseria: Julia Kotarska
czas trwania: 60 minut
Ogień nie jest opowieścią o Powstaniu Warszawskim, choć
został napisany na podstawie prawdziwych wspomnień
powstańców. Jest opowieścią o młodych ludziach, którzy nie
mając broni i doświadczenia, ale mając determinację,
postanowili walczyć z niemieckim najeźdźcą. W powstaniu
walczyli najmłodsi w historii wojen – grupa jedyna i niepowtarzalna, piękne dziewczęta i radośni chłopcy, ludzie
pełni wewnętrznego ognia. Teatr Chmur – młode dziewczęta
i młodzi chłopcy, pełni energii i żaru, w tym roku mierzą się
z opowieścią o swoich rówieśnikach z roku 1944. Tamci
młodzi ludzie niczym nie różnili się od tych z dziś. Chcieli kochać, marzyć, bawić się, śmiać – żyć.

PROGRAM FESTIWALU
16 czerwca 2021 (środa)


PREZENTACJE KONKURSOWE wstęp wolny
10.30 | Pęknięcie, Teatry Bel Etage, Form Niewielkich, Żółtodziób, Białystok
Sala im. A. Wajdy, spektakl familijny (7+)



16.00 | PLAC TEATRALNY prezentacje zespołów konkursowych
plac przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury, wstęp wolny



17.00 | UROCZYSTA INAUGURACJA FESTIWALU
MAGICZNY SKLEP Teatru Lalki i Aktora z Łomży
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, spektakl familijny (7+), spektakl biletowany >>

17 czerwca 2021 (czwartek)


PREZENTACJE KONKURSOWE wstęp wolny
10.00 | Trzepot, Teatr Debiucik, Wilamowice
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, spektakl familijny (7+)

16.00 | Zielony Gil, Teatr The M.A.S.K., Bielsk Podlaski
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, spektakl familijny (12+)

17.30 | Ciała, Teatr Notoco, Kraśnik
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, spektakl familijny (12+)


21.00 | CAN’T ESCAPE [Nie mogę uciec] Teatru 3.5 z Dzierzgonia
park Konstytucji 3 Maja, wstęp wolny, spektakl familijny (7+), wstęp wolny

18 czerwca 2021 (piątek)


PREZENTACJE KONKURSOWE wstęp wolny
10.00 | Klucz, Teatr Na Dłoni, Cieszyn
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, spektakl familijny (7+)

12.05 | Rzecz o Wiośnie i Wielkiej Nocy, Teatr Stop Klatka, Białystok
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5, spektakl familijny (7+)

13.10 | Ogień, Teatr Chmur, Warszawa
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, spektakl familijny (12+)


17.00 | UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE FESTIWALU
wręczenie nagród
prezentacja spektaklu laureata Grand Prix – Nagrody Prezydenta Miasta Suwałk
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5, wstęp wolny

Rezerwacje grup zorganizowanych – Grażyna Filipowicz-Karp, tel. 87 563 85 44.

