OBÓZ ARTYSTYCZNY DLA MŁODZIEŻY
Chcesz poczuć się jak prawdziwy cyrkowiec, aktor, tancerz z
ogniem? Zapraszamy!
To będzie niezwykła przygoda, która przeniesie cię w świat bębnów
Afrykańskich, szczudeł plenerowych, tańca z ogniem, łucznictwa i
teatru. Przez siedem lub jedenaście dni poznasz tajniki warsztatów
artystycznych oraz rozwojowych, weźmiesz udział w spływie
kajakowym po pięknej rzece Drwęca oraz zwiedzisz okolice.
Nauczysz się piec chleb oraz lepić w glinie. Doświadczysz również
pracy w grupie, nauczysz się wyrażać emocje ciałem i głosem a
także kreatywnie tworzyć. Odwiedzisz Toruń lub Olsztyn, poznasz
nie tylko historię miasta, ale i pouczysz się o obrocie ciał niebieskich
w planetarium, a może nawet upieczesz własne pierniki. Weźmiesz
również udział w grze terenowej oraz będziesz miał przestrzeń do
inicjowania własnych pozytywnych pomysłów. Gwarantujemy
świetną zabawę i integrację pod okiem wykwalifikowanej kadry
instruktorskiej i trenerskiej.
PROGRAM
- pierwszy dzień zaczniemy od wspólnej integracji, warsztatów
bębniarskich i własnoręcznie upieczonego chleba, który potem
zjemy na kolację przy ognisku. Wieczorem obejrzycie profesjonalny
występ tańca z ogniem w wykonaniu grupy teatru ognia Czarne
Perły, który będzie zapowiedzią warsztatów następnego dnia.
- warsztaty rozwojowo-integracyjne, warsztaty tańca z ogniem oraz
chodzenia na szczudłach, ćwiczenie celnego oka podczas zajęć z
łucznictwa oraz warsztaty teatralno-animacyjne lub ceramiczne.
- w następnych dniach kontynuacja warsztatów rozwojowych i
artystycznych, zajęcia w podgrupach tematycznych oraz praca nad
pomysłem na wspólny spektakl/ prezentację/ występ.
- spływ kajakowy rzeką Drwęca na trasie Bratian - Nowe Miasto
Lubawskie – Kurzętnik, zwiedzanie zabytków Nowego Miasta i
okolicy, obiad w plenerze.
- warsztaty filmowe i teatralne.
- wycieczka do Olsztyna lub Torunia, podczas której grupa zwiedzi
zamek, starówkę, odwiedzi Planetarium, Muzeum Piernika, pozna
historię miasta i jego najciekawsze zakątki itp.
- gra terenowa oraz ognisko, karaoke, dyskoteka
- finałowe prezentacje nowych talentów i umiejętności przez
uczestników, pierwszy występ tańca z ogniem, koncert bębniarski,
spektakl, nagrany film lub teledysk.
CENA

Każdego klienta traktujemy indywidualnie dlatego zadzwoń:
tel. 603 789 146 lub napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl

DLA MŁODZIEŻY W WIEKU 10-12 lat oraz 13-15 lat
w systemie 7 dniowym (6 noclegów)
oraz 11 dniowym (10 noclegów)
Zakwaterowanie:
Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych to niezależny ośrodek
edukacji i animacji znajdujący się niedaleko Nowego Miasta
Lubawskiego. Jest to modelowy ośrodek specjalizujący się w pracy z
grupami młodzieżowymi i dorosłymi w oparciu o proces grupowy, a
także realizujący szereg warsztatów artystycznych poprzez pracę z
ciałem, głosem, rytmem oraz techniki kreatywne. Posiada on pełne
zaplecze noclegowo – cateringowe usytuowane na Warmii w okolicy
pól, lasów i łąk. Zapewniamy kameralność, przyjmując jednorazowo
grupy do 30 osób. Jednocześnie w ośrodku przebywa tylko jedna grupa.
Wspólna sala noclegowa (na wzór kubryku na żaglowcu), sprzyjająca
integracji, z pełnym węzłem sanitarnym: 5 łazienek z prysznicami osobno dla kobiet i mężczyzn. Na terenie obiektu znajdują się: kuchnia,
stołówka, miejsce na ognisko, 3 duże werandy z widokiem na
malowniczą okolicę, sala warsztatowa, pracownia ceramiczna, kafeteria
– chillout room, 3,5ha terenów zielonych do realizacji zajęć
artystycznych, oraz do wyłącznej dyspozycji dla uczestników - przytulna
piwnica z kominkiem. Teren jest ogrodzony i bezpieczny. To prawdziwe
Miejsce Inicjatyw Pozytywnych.
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie, w dniu przyjazdu zaczynamy obiadem
(dwudaniowym), w dniu wyjazdu kończymy obiadem, serwis kawowy.
Stały dostęp dla uczestników do w pełni wyposażonej kuchni. Posiłki
przygotowywane są ze świeżych produktów od lokalnych dostawców.
Transport:
We własnym zakresie
Świadczenia w cenie:
6 lub 10 noclegów, wyżywienie, ubezpieczenie, pomieszczenia do
warsztatów,
zatrudnienie
wykwalifikowanych
instruktorów
(animatorów i pedagogów), socjoterapeutów i psychoterapeutę,
koordynację zajęć, sprzęt i materiały (bębny, szczudła, kaski,
ochraniacze, kevlarowy sprzęt do tańca z ogniem, sprzęt treningowy,
pokaz tańca z ogniem, parafinę do tańca z ogniem, łuki, strzały, tarcze,
rekwizyty teatralne, garderobę ze strojami, glinę i materiały do
ceramiki, koła garncarskie, piec do wypału itp.).
Uwagi:
Uczestnicy powinni posiadać: śpiwór, ręcznik, sportowe obuwie na
zmianę, wygodną odzież, też taką, którą można pobrudzić i dobry
humor. Mile widziane instrumenty.

