
Zgłoszenia do udziału w projekcie  

przyjmujemy od 2 stycznia 2013 r.  

do wyczerpania miejsc.

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkanie z reżyserem  

– 20 stycznia 2013 r. 

Warsztaty od 28 stycznia  

do 7 lutego 2013 r. 

Widowisko muzyczne „Tropem Białego Królika”  

w reżyserii Cezarego Domagały  

– Teatr Dramatyczny, 8 lutego 2013 r.

FERYJNE  OT WARTE  SPOTK ANIA  ART YST YC ZNE



Feryjne Otwarte Spotkania Artystyczne (FOSA) to finansowany 
przez Miasto Stołeczne Warszawa projekt polegający na zorga-
nizowaniu i przeprowadzeniu interdyscyplinarnych warsztatów 
adresowanych do młodzieży pozostającej w okresie ferii zimo-
wych w Warszawie. W FOSA mogą wziąć udział wszyscy zain-
teresowani spełniający kryterium wieku. Projekt skierowany 
jest do młodzieży w wieku 13-19 lat. Jedynym ograniczeniem 
jest liczba uczestników. O przyjęciu na warsztaty decyduje 
kolejność zgłoszeń. Po zamknięciu naboru organizowane jest 
wstępne przesłuchanie, w trakcie którego reżyser  przydziela 
uczestników do grup warsztatowych, na podstawie ich pre-
dyspozycji i zainteresowań. Każda grupa kolejno bierze udział 
w warsztatach teatralnych, muzycznych i choreograficznych, 
w improwizacjach aktorskich oraz w nagraniach ścieżki dźwię-
kowej w profesjonalnym studio nagrań. Warsztaty odbywają 
się w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezu-
ickiej 4 oraz przy ul. Boleść 2 – Stara Prochownia. Uczestnicy 
projektu pracują przez dziesięć dni, po sześć godzin dziennie. 
Zwieńczeniem projektu jest spektakl wystawiany ostatniego 
dnia ferii zimowych dla młodych widzów, uczestników akcji 
„Zima w Mieście”. Feryjne Otwarte Spotkania Artystycz-
ne 2013 będą jubileuszową, dziesiątą edycją projektu. Widowi-
sko kończące pierwsze Spotkania wystawione zostało w Starej 

Prochowni SCEK. Od 2005 roku spektakl finałowy wieńczący 
projekt ze względu na ogromną popularność wydarzenia pre-
zentowany był w Sali Kongresowej PKiN, gromadząc liczną, 
dwu i pół tysięczną widownię. Dziesiąta edycja projektu przy-
nosi kolejną zmianę. W 2013 roku widowisko przygotowane 
w ramach Spotkań wystawione zostanie dwukrotnie na scenie 
Teatru Dramatycznego w Warszawie. W widowisku wystąpi 
ponad 100 uczestników.

Widowiskowym finałem FOSA 2013 będzie spektakl „Tropem 
Białego Królika”, który zabierze widzów w niezapomnianą 
podróż po zaczarowanym świecie zamieszkanym przez po-
staci z rozmaitych bajek. Alicja, Biały Królik, Kapelusznik, 
Pinokio, Jacek i Placek, Mały Książę oraz Mary Lennox za-
proszą młodych widzów do wspólnej zabawy, podczas któ-
rej razem wykreują baśniową historię. Młodzi uczestnicy 
wezmą na warsztat utwory muzyczne ze spektakli przygoto-
wanych przez reżysera, Cezarego Domagałę, oraz kompozy-
tora, Tomasza Bajerskiego. Dziesięciolecie Feryjnych Otwar-
tych Spotkań Artystycznych będzie także doskonałą okazją 
do spojrzenia w przeszłość. W spektaklu pojawią się bajkowe 
motywy i zaczarowane postaci z przedstawień przygotowa-
nych podczas poprzednich edycji FOSA. 

Serdecznie zapraszamy do udziału  
w projekcie FOSA 2013!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie FOSA 2013  

zaczarujmy razem Zimę!
Organizatorem i realizatorem projektu FOSA 2013 jest Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej,  

Warszawa-Stare Miasto, ul. Jezuicka 4, Tel. 22/831-53-93, www.scek.pl
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