
Zgłoszenia odręcznie podpisany formularz  

przyjmujemy do 14 lutego 2014 r.,  

w godz. 9.00-19.00.

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

15 lutego 2014 r.   
– spotkanie z reżyserem.

17-27 lutego 2014 r. – warsztaty.

28 lutego 2014 r.,  
Sala Kongresowa PKiN 

– spektakl finałowy 
„Planeta Ziemia  
czyli podróże Małego Księcia” 

w reżyserii Cezarego Domagały.

Więcej informacji www.scek.pl

FERYJNE  OT WARTE  SPOTK ANIA  ART YST YC ZNE

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej organizuje i realizuje projekt



Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne (FOSA) to finanso-
wany przez Miasto Stołeczne Warszawa projekt polegają-
cy na zorganizowaniu i przeprowadzeniu interdyscyplinar-
nych warsztatów adresowanych do młodzieży pozostającej 
w okresie ferii zimowych w Warszawie. W FOSA mogą wziąć 
udział wszyscy zainteresowani spełniający kryterium wieku. 
Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-19 lat.  
Jedynym ograniczeniem jest liczba uczestników. O przyję-
ciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Po zamknię-
ciu naboru organizowane jest wstępne przesłuchanie, 
w trakcie którego reżyser przydziela uczestników do grup 
warsztatowych, na podstawie ich predyspozycji i zaintere-
sowań. Każda grupa kolejno bierze udział w warsztatach 
teatralnych, muzycznych i choreograficznych, w improwi-
zacjach aktorskich oraz w nagraniach ścieżki dźwiękowej 
w profesjonalnym studio nagrań. Warsztaty odbywają się 
w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuic-
kiej 4 oraz przy ul. Boleść 2 – Stara Prochownia. Uczestnicy 
projektu pracują przez dziesięć dni, po sześć godzin dzien-

nie. Zwieńczeniem projektu jest spektakl wystawiany ostat-
niego dnia ferii zimowych w Sali Kongresowej PKiN dla 2500 
młodych widzów, uczestników akcji „Zima w Mieście”. 

Widowiskowym finałem Feryjnych Otwartych Spotkań Arty-
stycznych 2014 będzie spektakl muzyczny pt. „Planeta Ziemia, 
czyli podróże Małego Księcia”. Widowisko inspirowane opo-
wiadaniem Antoine’a de Saint-Exupéry będzie opowieścią  
o poszukiwaniu miłości, przyjaźni i przyjaciół. Temat stwarza 
młodym wykonawcom wiele możliwości interpretacyjnych 
w kreowaniu „nowych planet” ukazujących prawdę o nas sa-
mych, mieszkańcach Ziemi. Autorem scenariusza, piosenek 
i reżyserem musicalu jest Cezary Domagała, autorem muzyki 
Tomasz Bajerski. Młodzież będzie mogła rozbudować war-
stwę muzyczną musicalu o własne teksty i kompozycje. 
Zapraszamy do Sali Kongresowej PKiN 28 lutego na widowi-
sko muzyczne „Planeta Ziemia, czyli podróże Małego Księcia”,  
w wykonaniu 100 uczestników warsztatów artystycznych 
FOSA 2014.

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w projekcie FOSA 2014!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie FOSA 2014 
Organizatorem i realizatorem projektu FOSA 2014 jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,  

Warszawa-Stare Miasto, ul. Jezuicka 4, tel.: 22 277 06 08-11, www.scek.pl
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