Atelierul de Arta Teatrala

-

Haideti LA TEATRU!

-

Grupa 1: 6-9 ani

Cand: in fiecare JOI, din 12 Septembrie 2019 pana la 25 Iunie 2020

18:00-19:00 - Atelierul de Arta Teatrala cu Anca Manolescu (6-9 ani)
-

Cost: 180 ron / abonament 4 sedinte / luna

Grupa 2: 10-12 ani
-

19:00-20:00 - Atelierul de Arta Teatrala cu Anca Manolescu (10-12 ani)
Cost: 180 ron abonament 4 sedinte/ luna

-

Cursul de actorie este o modalitate de a introduce copiilor beneficiile pe termen lung ale
artei dramatice care dezvolta abilitatile de vorbire, intaresc incerderea, si creaza o constii
nta sociala
prin procese de
invatare creativa
, dar si satisfactia de
a juca in fata unui public
un
spectacol de teatru
si de a fi apreciati ca
actori
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Activitatile de la curs se centreaza pe incurajarea si pretuirea ficerui copil in parte. Acesta este
incurajat sa-si foloseasca propriul tip de comportament, personalitatea si farmecul in orice
situatie, sa fie natural in fata publicului de teatru sau in fata camerei de fotografiat sau de filmat.
Acesta capata o puternica incredere in sine, pe care o poate folosi in orice aspect al vietii.

In acelasi timp, copilul se distreaza si invata sa aprecieze rezultatul muncii sale.

Cursul este adresat tuturor copiilor, de la cei mai timizi la cei mai energici. Cu sustinere din
partea coordonatorului nostru, o actrita cu experienta de peste 10 ani in lucrul cu copiii, cu
multa incurajare si pozitivism, fiecare copil este lasat sa se dezvolte in ritmul sau propriu.

Scopul nostru este de a-i concentra pe sarcina pe copiii mai temperamentali si de a-i trage in
afara pe cei mai retrasi, de a-i ajuta se caute in interiorul lor si de a le descoperi adevaratul
potential.

Actoria este o forma de arta care necesita o tehnica specifica. Cursul nostru introduce copilul
in aceasta lume prin metoda jocului si a improvizatiei. Astfel, el are libertate si in acelasi timp
invata.

Participarea la acest curs ajuta copiii sa-si si gestioneze usor emotiile in orice situatie de
viata, cu o buna imagine de sine si cu o imaginatie bogata.
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Abilitatile dobandite din exercitiile de Arta Teatrala si Arta Actorului le vor fi de folos copiiilor
de-a lungul intregii vieti, iar printre beneficiile exercitiilor de actorie amintim:
-

Cresc increderea in sine
Dezvolta memoria
Inlaturarea tracului de a comunica in fata unui public nou
Dezvolta atentia distributiva
Ajuta la cunoasterea de sine si a celuilalt
Imbunatatesc dictia
Dezvolta expresivitatea corporala si autocontrolul
Stimuleaza creativitatatea si inventivitatea

Copiii participa cu mare bucurie, deoarece metoda consta in jocuri ce solicita spiritul de
competitie, dar si lucrul in echipa, de aceea asimilarea se produce intr-un mod natural si
distractiv. Multe dintre aceste jocuri sunt universal folosite in lucrul cu actori profesionisti.

Pe parcursul anului scolar vom pune in scena 2 piese de teatru, care vor fi jucate de
copii la sediul nostru sau pe scena Teatrului de Arta din Bucuresti (Februarie/Iunie
2020).
Pe parcursul anului scolar
trupa va putea participa la diverse competitii si spectacole de gen.
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