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OFERTA
INNE IMPREZY
(bale, festyny, warsztaty, prowadzenie imprez)
na sezon 2016/2017
Witamy serdecznie w teatrze objazdowym „Pomarańczowy Cylinder”!
Teatr Objazdowy „Pomarańczowy Cylinder”, oprócz spektakli teatralnych przygotował
dodatkowe atrakcje. Największą popularnością cieszą się nasze „bale”, czyli propozycja idealna na
wyjątkowy dzień w przedszkolu i szkole, na wspaniały festyn lub piknik na dworze podczas
cieplejszych miesięcy. Oprócz bali, proponujemy także warsztaty teatralne i prowadzenie imprez.
Każdy nasz bal:
– przewidziany jest na 2 godziny. Istnieje jednak możliwość zmiany czasu jego trwania,
w zależności od potrzeb organizatora, czas ten można wydłużyć lub skrócić.
– przeznaczony jest dla grupy maksymalnie do 50 dzieci.
– przewidziany jest dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych (klasy 0-6)
– stworzony jest w dwóch wersjach, dla dzieci starszych i młodszych. Dotyczy to zarówno
sposobu gry aktorów, jak i proponowanych zabaw.
– prowadzony jest przez naszych 2 sprawdzonych animatorów.
Z naszej strony zapewniamy przyjazd we wskazane przez Państwa miejsce, odpowiednie
nagłośnienie oraz własną scenografię.
Wszelkie szczegóły dotyczące terminów, treści imprez i jakichkolwiek wątpliwości z chęcią
ustali nasza menadżerka Marta Rogalska. Na naszej stronie www znajdą Państwo także zdjęcia ze
spektakli i imprez, ulotki oraz plakaty.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do współpracy.
Marta Rogalska – biuro teatru
telefon: 535-99-69-01
e-mail: PomaranczowyCylinder@gmail.com
www.PomaranczowyCylinder.pl
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OFERTA INNYCH IMPREZ (bale, festyny, warsztaty)
NA SEZON 2016/2017, SPIS IMPREZ
Szerszy
opis

Nazwa imprezy i krótki opis

1 „Bal z podróżnikami: Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem”
Wyprawa dookoła świata razem z charyzmatycznymi podróżnikami.
Konkursy, zabawy i tańce.

Zobacz
strona 3

Czas trwania: 1-2 godziny; Wiek: 3-13 lat; Tematyka: umiejętność pracy w zespole i
rozwiązywania problemów, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni, poszerzanie wiedzy geograficznej
o kontynentach, zabawy integracyjne i ruchowe.

Zobacz
strona
3
Edukacyjna i integracyjna podróż po naszym kraju. Konkursy, zabawy i tańce.

2 „Podróż po Polsce z Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem”

Czas trwania: 2 godziny; Wiek: 3-13 lat; Tematyka: bezstresowe zabawy związane z podróżą,
odkrywanie pięknych regionów i miast Polski, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni, impreza stawia
duży nacisk na kreatywność uczestników oraz rozwijanie chęci pomagania sobie nawzajem.

Zobacz
strona
4
Edukacja w kosmicznym klimacie i świetna zabawa z dwójką poszukiwaczy przygód.
Konkursy, zabawy i tańce przy dobrej muzyce.

3 „Kosmo Bal z astronautami” (Komandor Laser i Kapitan Meteor)

Czas trwania: 2 godziny; Wiek: 3-13 lat; Tematyka: poznanie wszystkich planet układu
słonecznego, autorskie zabawy edukacyjne, integracyjne i ruchowe. Rozwijanie kreatywności,
umiejętność pracy w zespole.

Zobacz
Miś Witold i Zając - znani z naszego spektaklu „Leśne Opowieści” strona 4
zaprezentują swoje ulubione zabawy związane ze zwierzętami.

4 „Bal ze zwierzętami” – zabawy prosto z naszego lasu

Czas trwania: 2 godziny; Wiek: 3-13 lat; Tematyka: proponujemy jako osobną imprezę lub
uzupełnienie spektaklu „Leśne Opowieści”. Zabawy zręcznościowe, logiczne, taneczne, integracyjne,
uczące współpracy i zdrowego współzawodnictwa.

Zobacz
Zabawy i konkursy związane ze świętami. Prowadzą sympatyczni Renifer i Elf. strona 5

5 „Zabawy z Reniferem Ryszardem”

Czas trwania: 1 godzina; Tematyka: proponujemy jako uzupełnienie spektakli świątecznych,
wprowadzenie w radosny świąteczny nastrój. Autorskie zabawy oraz konkursy ruchowe i
integracyjne.

Zobacz
strona
5
Dwójka pogodnych konferansjerów poprowadzi imprezę, rozweselając publiczność.

6 Prowadzenie imprez - konferansjerka

Ofertę ustalamy indywidualnie w zależności od rozmiarów i rodzaju imprezy. Tworzymy oryginalny
scenariusz prowadzenia. W zależności od potrzeb, przygotowujemy zabawy lub inne atrakcje.

Zobacz
Kreatywne warsztaty, które przybliżają zawód aktora. Zabawy i gry teatralne. strona 6

7 „Czy łatwo być aktorem?” - warsztaty teatralne

WERSJA 1: Przyspieszony kurs teatralny, z końcowym pokazem mini-etiud przygotowanych
przez uczestników; 3-5 spotkań po 2-3 godziny; Liczba uczestników: grupa do 20 osób.
WERSJA 2: Piknik teatralny / stanowisko teatralne; 2-6 godzin jednego dnia; przez całe
warsztaty może się przewinąć niezliczona liczba dzieci, jednorazowo idealna grupa: od 1 do 40 osób.
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„Bal z podróżnikami: Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem”
Wyprawa dookoła świata razem z charyzmatycznymi podróżnikami.
Konkursy, zabawy i tańce.
Czas trwania: 2 godziny;
Wiek: 3-13 lat;
Tematyka: umiejętność pracy w zespole, rozwiązywania problemów, rozwijanie pomysłowości
i wyobraźni, poszerzanie wiedzy geograficznej o kontynentach, zabawy integracyjne i ruchowe.
„Bal z Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem” to wspaniała impreza, podczas której dwaj
sympatyczni podróżnicy nie dadzą się nudzić żadnemu dzieciakowi. Zabawa przygotowana jest w
żartobliwy sposób. Dzieci będą miały okazję odbyć podróż dookoła świata, poznać wszystkie
kontynenty, a wszystko z przymrużeniem oka. Nauka przez zabawę ma spowodować, że już nikt nie
pomyli Ameryki Południowej z Afryką. Podróżnicy podczas imprezy opowiedzą o swoich licznych
przygodach. Dzieci zostaną wciągnięte w opowiadaną historię i będą brały w niej czynny udział.
Całość poprowadzona jest w konwencji licznych i zabawnych zadań, konkursów i zawodów.
Oprócz autorskich zabaw, zaprezentujemy to, w co bawią się dzieci na innych kontynentach.
Impreza jest kreatywna, a zabawy często inspirują do rozwinięcia ich zasad. Ma to na celu
pokazanie dzieciakom, że do każdego pomysłu można coś dodać, zmienić, aby było jeszcze weselej
i bardziej kolorowo. Bal wspaniale integruje dzieciaki które muszą często rozwiązywać wspólnie
problemy, pomagać sobie i współpracować.
Bal z podróżnikami jest świetnym pomysłem na luźny dzień w szkole. To także znakomity
sposób na umilenie czasu przedszkolakom. Prezentowane podczas balu zabawy są integracyjne
i przygotowane tak, aby jak największa liczba dzieci mogła brać w nich udział. Mimo obecności
karalucha czy mumii, impreza jest bezstresowa i edukacyjna. Polecamy tą propozycję także firmom
i instytucjom, które chcą zintegrować dzieci swoich pracowników.

„Podróż po Polsce z Indianą Pląsem i Tonym Szalikiem”
Edukacyjna i integracyjna podróż po naszym kraju. Konkursy, zabawy i tańce.
Czas trwania: 2 godziny;
Wiek: 3-13 lat; rodzaj i poziom zabaw dostosowany jest do wieku uczestników;
Tematyka: bezstresowe zabawy związane z podróżą, odkrywanie pięknych regionów i miast
Polski, rozwijanie pomysłowości i wyobraźni, impreza stawia duży nacisk na kreatywność
uczestników oraz rozwijanie chęci pomagania sobie nawzajem.
Każdy kto poznał już dwójkę zwariowanych wędrowców i odbył z nimi podróż dookoła
świata, z chęcią wyruszy z nimi w poszukiwaniu kolejnych przygód. A tych będzie co niemiara,
bowiem zwiedzać będziemy naszą wspaniałą ojczyznę. Uczestnicy przekonają się, że wcale nie
trzeba jechać daleko, by poznać wspaniałe krainy, miejscowości i zwierzęta.
Podczas imprezy wykorzystujemy scenariusz stworzony przez doświadczoną animatorkę i
pedagoga współpracującą z teatrem. Są to zabawy ruchowe, taneczne, logiczne i sprawdzające
wiedzę. Duży nacisk postawiony został na wyobraźnię dzieci oraz wykorzystanie umiejętności
empatii.
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„Kosmo Bal – zabawa z astronautami”
Komandor Laser i Kapitan Meteor
Edukacja w kosmicznym klimacie i świetna zabawa z dwójką poszukiwaczy przygód.
Konkursy, zabawy i tańce przy dobrej muzyce.
Czas trwania: 2 godziny;
Wiek: 3-13 lat;
Tematyka: poznanie wszystkich planet układu słonecznego, autorskie zabawy edukacyjne,
integracyjne i ruchowe. Rozwijanie kreatywności, umiejętność pracy w zespole.
„Kosmo Bal” - zabawa z astronautami, to wspaniała podróż po Układzie Słonecznym.
Wybierzemy się w nią razem z Komandorem Laserem oraz Kapitanem Meteorem, którzy
zaproponują nam wiele zabaw i opowiedzą niesamowite historie, jakie przytrafiły im się podczas
kosmicznych wojaży. Będzie nam także towarzyszyć Komputer Pokładowy Stefan, który opisze
każdą planetę. Podczas balu pokolorujemy ciemną energię, pokonamy grawitację, będziemy zbierać
do wiaderka antymaterię i przekroczymy prędkość światła.
Bal składa się z autorskich zabaw edukacyjnych, zręcznościowych i integracyjnych oraz
zabaw tanecznych przy dobrej kosmicznej muzyce. Wszystkie konkursy przygotowaliśmy w taki
sposób, aby jak największa liczba uczestników mogła brać w nich udział. Wykorzystujemy także
klasyczne zabawy, dodając im pozaziemskiego klimatu. Zaproponujemy również bardzo oryginalną
grę zespołową.
Impreza ma charakter bezstresowy. „Kosmo Bal” jest świetnym pomysłem na luźny
i wyjątkowy dzień w szkole lub przedszkolu. Idealnie pasuje jako impreza na dworze (piknik lub
festyn). Polecamy tą propozycję także firmom i instytucjom, które chcą zintegrować dzieci swoich
pracowników.

„Bal ze zwierzakami”
Miś Witold i Zając - znani ze spektaklu „Leśne Opowieści” zaprezentują swoje
ulubione zabawy związane ze zwierzętami.
Czas trwania: 1-2 godziny (do wyboru);
Tematyka: proponujemy jako osobną imprezę lub uzupełnienie spektaklu „Leśne Opowieści”.
Zabawy zręcznościowe, logiczne, taneczne, integracyjne, uczące współpracy i zdrowego
współzawodnictwa.
Jest to nasza najnowsza propozycja na rok 2014. Proponujemy jak zwykle imprezę
w naszym stylu, z przymrużeniem oka, w wesołym i zupełnie bezstresowym klimacie. Zwierzaki
zaproponują radosną imprezę, podczas której zaprezentują swoje ulubione zabawy i tańce prosto
z ich lasu. Przykładowe zabawy to: Odgłosy lasu, Magiczna gałązka, Rodziny zwierząt, Niedźwiedź
grasuje.
Podczas balu dużą uwagę przywiązujemy do kreatywności dzieci, szczególnie w trakcie
zabaw tanecznych. Wszystkie zabawy mają za zadanie integrować grupę i uczyć zdrowego
współzawodnictwa oraz tego, że od zwycięstwa dużo bardziej liczy się świetna zabawa. Zabawy są
przygotowane w taki sposób, aby jak największa liczba uczestników mogła brać w nim udział.
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„Zabawy z Reniferem Ryszardem”.
Zabawy i konkursy związane ze świętami. Prowadzą sympatyczny Renifer i Elf.
Czas trwania: 1 godzina;
Tematyka: proponujemy głównie jako uzupełnienie spektaklu świątecznego “Pierwsza Gwiazdka”,
wprowadzenie w radosny, świąteczny nastrój. Autorskie zabawy oraz konkursy ruchowe
i integracyjne.
Specjalnie dla spragnionych większych wrażeń po spektaklu świątecznym, którym mało
jeszcze przygód z udziałem Renifera Ryszarda, proponujemy wesołe konkursy. Ryszard ponad
wszystko uwielbia zabawę i w tym temacie jest niedoścignionym specjalistą. Może zaproponować
takie konkursy jak: Wyścigi zaprzęgów reniferów, Bombowe zawody elfów, czyli ubieranie choinki
na czas, Roztańczony łańcuch choinkowy, Zwariowany quiz z wiedzy na temat fabryki zabawek
Świętego Mikołaja i wiele innych.
Większość wykorzystywanych zabaw podczas tej dodatkowej imprezy to nasze autorskie
konkursy. Przygotowaliśmy do wielu z nich oryginalne rekwizyty, wykorzystywane przez
uczestników. Całość prowadzi dwójka naszych sprawdzonych animatorów, którzy postarają się
stworzyć niezapomniany nastrój i pogodną atmosferę, pełną dobrego humoru.

Prowadzenie imprez – konferansjerka.
Dwójka pogodnych konferansjerów poprowadzi imprezę rozweselając publiczność.
Czas trwania: 1-2 godziny (do wyboru);
Tematyka: prowadzenie różnego rodzaju imprez: przeglądy i konkursy artystyczne, festyny.
Jeżeli mieli już Państwo okazję zobaczyć nasz styl tworzenia przedstawień i prowadzenia
różnych imprez, to znacie Państwo nasze pełne dowcipu, ironii, dystansu do samych siebie,
podejście. Taka forma doskonale sprawdza się podczas prowadzenia konkursów artystycznych
na dużych salach z publicznością, różnego rodzaju imprez, czy festynów. Często do organizacji tego
typu przedsięwzięć potrzebne są osoby z zewnątrz, z dystansem, które poprowadzą show,
jednocześnie zabawią publiczność i sprawią, że cała uroczystość przebiegnie płynnie, bez tak
zwanych „dziur” i zbędnej nudy.
W takiej formie mamy doświadczenie między innymi przy prowadzeniu konkursów
muzycznych, tanecznych, festiwali kulturalnych i ludowych. Przykładowo współpracowaliśmy przy
organizacji Krotoszyńskich Talentów 2014 (czas trwania: ok. 6 godzin, prowadzenie przeglądu
utalentowanych artystów z regionu, wzorowane na telewizyjnym show Mam Talent), Cztery Strony
Krotoszyna (czas trwania: 4 godziny, impreza integrująca lokalną społeczność miejscowości i gmin
znajdujących się w sąsiedztwie, przegląd grup tanecznych, muzycznych i innych dziedzin
artystycznych), Złota Nutka w Lubinie (czas trwania: ok. 4 godziny, konkurs muzyczny dla dzieci
i młodzieży, przegląd talentów wokalnych regionu, w przerwie potrzebnej na obrady jury
mini-etiuda (15 minut) przygotowana przez naszą grupę, specjalnie na tą okoliczność).
Ofertę ustalamy indywidualnie w zależności od rozmiarów i rodzaju imprezy. Tworzymy
oryginalny scenariusz prowadzenia na podstawie przesłanych przez klienta materiałów,
z uwzględnieniem wymagań organizatora. W zależności od potrzeb oraz możliwości
przygotowujemy zabawy lub inne atrakcje.
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„Czy łatwo być aktorem?” - Warsztaty teatralne
Kreatywne warsztaty, które przybliżają zawód aktora. Zabawy i gry teatralne.
Warsztaty teatralne “Czy łatwo być aktorem?” to coś wyjątkowego - sposób na świetne
spędzenie czasu przez dzieciaki i wypracowanie nowych umiejętności, zdobycie nowej wiedzy.
Warsztaty integrują, uczą działać w grupie i rozwiązywać problemy, rozwijają wyobraźnię,
empatię i kreatywność.
Czas trwania: 2 - 10 godzin lub więcej. (w zależności od organizatorów i dobranego wariantu).
Dedykowany wiek uczestników: 4-15 lat.
Proponujemy kilka sprawdzonych wariantów przeprowadzenia warsztatów. Ich przebieg
możemy oczywiście dowolnie dostosować do oczekiwań organizatora, jeśli tylko to możliwe.
Podczas warsztatów będziemy zarażać młodzież naszą miłością do teatru. Warsztaty prowadzą
tylko doświadczeni animatorzy

WARIANT 1. Przyspieszony kurs teatralny, kończący się mini-etiudami.
Dla kogo? Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Czas trwania: 3 spotkania po 2 godziny (razem 6 godzin - 5,5 godziny zajęć plus 30 minut pokaz
etiud).
Ilość uczestników: Grupa do 20 osób.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami teatralnymi oraz
metodami stosowanymi przez aktorów podczas przygotowań do roli i występu. Podczas warsztatów
poruszymy takie elementy sztuki teatralnej jak improwizacja sceniczna, dykcja, teatr przedmiotu,
reżyseria teatralna, odpowiednie zachowanie na scenie. Całość warsztatów zakończona będzie
pokazem dla rodziny i przyjaciół, gdzie uczestnicy zaprezentują tworzone podczas zajęć minietiudy! Każdy uczestnik warsztatów na koniec otrzyma dyplom.
Takie warsztaty odbyły się w Centrum Kultury Muza w Lubinie. Referencje na naszej stronie www.

WARIANT 2. Piknik teatralny / stanowisko teatralne “Czy łatwo być aktorem”.
Dla kogo? Uczniowie szkół podstawowych i dzieci w wieku przedszkolnym.
Czas trwania: 2-6 godzin jednego dnia. (W zależności od organizatorów).
Ilość uczestników: Przez całe warsztaty może się przewinąć niezliczona liczba dzieci.
Jednorazowo idealna grupa to od 1 do 40 osób.
To idealna propozycja na urozmaicenie różnego rodzaju imprez - pikników, pokazów,
targów, pokazów rzemiosła i sztuki. Proponujemy organizację otwartego stanowiska typu “przyjdź i
dołącz się”, na którym zaprezentujemy podstawowe techniki teatralne, zabawy z wykorzystaniem
dramy i improwizacji scenicznej, zabawy dykcyjne, elementy teatru przedmiotu. Do każdej zabawy
i ćwiczenia można się dołączyć w każdym momencie i opuścić zajęcia w każdej chwili. Celem
warsztatów jest zainteresowanie młodych ludzi teatrem i pokazanie, że sztuka to wspaniała zabawa!
Podczas imprezy możemy zaprezentować jeden z naszych spektakli, co będzie dodatkową atrakcją.
Warsztaty tego wariantu odbyły się w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
Referencje po imprezie można zobaczyć na naszej stronie internetowej.
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