
XXIV Dębnowska Triada Teatralna – „Zielarska”!

Triada Teatralna to festiwal, który od blisko ćwierćwiecza gromadzi rzesze pasjonatów sztuki
teatralnej.  Podczas  trzech  dni  imprezy  zarówno  amatorzy  jak  i  profesjonaliści  wymieniają  się
doświadczeniami, inspirują się nawzajem, a także prezentują spektakle, które są głównym punktem
programu całego wydarzenia. 

Tradycją  Triady  są  warsztaty.  Również  w  tym  roku  chcielibyśmy  serdecznie  zaprosić  wszystkich
zainteresowanych do wzięcia w nich udziału. 

Tematem  przewodnim  festiwalu  będą  zioła,  ich  właściwości,  zaklęta  w  nich  magia,  „powrót  do
korzeni”- stąd nazwa- „XXIV Triada Teatralna- Zielarska”. Zapraszamy zatem w pierwszy weekend
lipca (02-04.07.2021 r.)  do Dębnowskiego Ośrodka Kultury oraz do zapisywania się na warsztaty. 

Warsztaty:

Spotkania - pieśni na pograniczach kultur. Warsztat śpiewu i muzyki tradycyjnej ( 15 osób) 

W kulturach tradycyjnych muzyka była wyrazem odrębności konkretnych grup a zarazem elementem
spajającym społeczności  zamieszkujące  blisko  siebie.  Żydzi  grali  na  polskich  weselach,  rusińscy
dziadowie  odwiedzali  polskie  wsie  a  chłopi  podsłuchiwali  z  dworu  muzykę  francuską,  włoską
i niemiecką. W tych spotkaniach tworzyły się nowe utwory łączące w sobie elementy wielu kultur. 
Podczas warsztatu poznamy rożne pieśni, tańce i melodie w których zawarta jest różnorodność kultur
muzycznych z terenu dawnej i dzisiejszej Polski. 

Warsztat prowadzi Witold Roy Zalewski. Animator kultury, dokumentalista muzyki tradycyjnej, śpiewak
i muzykant, skrzypek, akordeonista, tancerz. Uczy się od wiejskich muzykantów, śpiewaczek oraz od
etnomuzykologów  i  ze  źródeł  archiwalnych.  Prowadzi  fundację  Mały  Kolberg,  która  wspiera
nauczycieli w wykorzystaniu kultury tradycyjnej w pracy z dziećmi. Jest również autorem projektu Białe
Bzy komponując muzykę do tekstów ludowych poetek i poetów.

WarsztaTY medialne  ( 12 osób) 

Każde duże wydarzenie, jakim jest bez wątpienia Triada Teatralna, powinno mieć swoją oprawę 
medialną.

Zróbmy to wspólnie!

Zapraszam do stworzenia Centrum Medialnego, w którym będziemy poznawać tajniki dziennikarstwa,
pracować nad tekstem, reportażem, prowadzić rozmowy i wywiady, nagrywać relacje i  zapowiedzi
poszczególnych  punktów programu Triady.  Zajmiemy  się  również  wystąpieniami  publicznymi  oraz
konferansjerką.

Duże wyzwanie? Spore, ale i satysfakcja wielka i taka też zabawa!!!

I jak sama nazwa wskazuje, to TY będziesz tworzyć nasze Centrum, przy mojej oczywiście pomocy -
Wojtek Szymański.

Wojciech  Szymański  -  dziennikarz,  prezenter  radiowy,  konferansjer.  Z  wykształcenia  instruktor
teatralny oraz pedagog czasu wolnego i teatru.

1. Warsztaty Zielarskie „Kulinarno- kosmetyczne” ( 2 grupy po 7 osób- 2h warsztaty)   

Zapraszamy Państwa na Warsztaty Zielarskie „Kulinarno- kosmetyczne”



Podczas  warsztatów  poznacie  dziko  rosnące  wokół  nas  zioła,  ich  właściwości  i  zastosowanie.
Będziecie samodzielnie zbierać rośliny, które z powodzeniem  można wykorzystywać do domowego
wytwarzania kosmetyków i do tworzenia ozdób. Takie, które można zjeść i  te, które przysłużą się
Waszemu zdrowiu.  Wszystkie  produkty  wykonane na warsztatach uczestnicy  zabiorą ze  sobą do
domu. 

Warsztaty  poprowadzi  Bogusława Sługocka,  która  prowadzi  pracownię rzemiosła  artystycznego w
Dębnowskim Ośrodku Kultury, zajmuje się ceramiki, a także zielarstwem               i fitoterapią. 

1. "Dzikie rośliny  źródłem diety"  ( liczba osób - słuchaczy  10)
 
Prowadzący warsztaty: Jolanta Sikorska  i Mariusz Karpowicz
Oboje  od  kilku  lat  zajmują  się  dzikimi  jadalnymi  roślinami  rosnącymi  w  Polsce,  ich  sposobem
przyrządzania i zastosowania w kuchni. Prowadzą prelekcje, pokazy, oraz warsztaty w plenerze dla
młodzieży i dorosłych z wiedzy o dzikich roślinach.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH?
WEJDŹ NA www.dok.org.pl LUB NA NASZĄ STRONĘ FB, ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM,

POBIERZ I WYPEŁNIJ KARTĘ UCZESTNICTWA, A NASTĘPNIE PRZEŚLIJ JĄ NA ADRES
MAILOWY: kulturadebno@gmail.com

AKREDYTACJA DLA UCZESTNIKÓW NIE BĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI MIASTA I GMINY
DĘBNO WYNOSI 50 PLN.

Zapraszamy również wzorem lat ubiegłych zespoły teatralne do udziału w naszej Triadzie
jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną noclegi i wyżywienie w tym roku nie mogę

odbywać się w Dębnowskim Ośrodku Kultury 
(więcej informacji pod numerem 95 760 23 00)

mailto:kulturadebno@gmail.com
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