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Warsztaty taneczne dla artystek i artystów 

 

Kto jest organizatorem warsztatów? 

Organizatorem warsztatów jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. 

 

Kto może wziąć udział w warsztatach? 

Warsztaty są dla osób z doświadczeniem tanecznym, 

na przykład tancerzy, choreografów. 

 

W warsztatach mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnościami. 

 

Warsztaty są dla osób pełnoletnich.
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Kto poprowadzi warsztaty? 

Tatiana Cholewa tańczy od 20 lat. 

Występuje w teatrze i bierze udział w performansach. 

Performans to rodzaj występu artysty lub artystów. 

 

 

 

Alicja Czyczel jest tancerką i choreografką. 

Współpracuje z różnymi instytucjami kultury. 
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Co się wydarzy podczas warsztatów? 

Uczestnicy będą pracować i uczyć się w przestrzeni miasta, 

na przykład w parkach i budynkach. 

 

Tatiana Cholewa i Alicja Czyczel będą: 

• wspierać uczestników 

• dzielić się swoim doświadczeniem 

• pomagać w poznaniu swojego ciała.  

 

Uczestnicy przygotują wspólny występ. 

Pokażą go 7 lipca podczas  

Międzynarodowego Festiwalu Tańca imienia Olgi Sawickiej.  
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Gdzie i kiedy będą warsztaty? 

Kiedy: od 28 czerwca do 8 lipca 2022 roku 

Gdzie: Lądek Zdrój 

Na zdjęciu widzisz park w Lądku Zdroju. 

 

 

Dokładny plan 

28 czerwca - przyjazd do Lądka Zdroju 

od 29 czerwca do 6 lipca - praca z Tatianą Cholewą i Alicją Czyczel 

7 lipca - występ podczas festiwalu 

8 lipca - wyjazd z Lądka Zdroju 
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Jakie są opłaty za udział w warsztatach? 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

 

 

 

Organizatorzy płacą za nocleg i 2 posiłki dziennie. 

 

 

 

Uczestnicy sami płacą za podróż do Lądka Zdroju.  
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Dostępność 

Miejsce warsztatów jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

 

 

Organizatorzy zapewnią pomoc w tłumaczeniu na polski język migowy. 
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Jak się zgłosić? 

Żeby wziąć udział w warsztatach trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy. 

Formularz jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. 

 

Link do formularza zgłoszeniowego. 

 

W formularzu trzeba opisać: 

• Swoje doświadczenia taneczne. 

• Dlaczego udział w warsztatach jest dla ciebie ważny? 

• Czy po warsztatach będziesz dzielić się zdobytą wiedzą? 

https://forms.office.com/r/Kv3GyYw0u2
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Ważne daty 

5 czerwca – ostatni dzień zbierania zgłoszeń 

12 czerwca – ogłoszenie informacji, kto weźmie udział w warsztatach 

 

Do udziału w warsztatach będzie wybranych 10 osób. 

 

Odpowiedzialność 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje  

lub zarażenie się wirusem COVID-19 podczas warsztatów. 

 

Organizatorzy będą starali się zapewnić bezpieczeństwo  

wszystkim uczestnikom warsztatów. 
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Kontakt 

Karolina Dziełak-Żakowska pracuje w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca. 

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza możesz: 

• zadzwonić i porozmawiać 

numery telefonów to 22 829 20 05 lub 785 180 000. 

 

 

• wysłać maila na adres karolina.zakowska@nimit.pl. 

  

mailto:karolina.zakowska@nimit.pl
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Organizatorzy: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 

Partnerzy:  British Council, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju, 

Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej w Lądku Zdroju 

Stowarzyszenie Kultura u Źródeł, Uzdrowisko Lądek Długopole SA 

Projekt „Kontynuacja i rozwój programu „Taniec i niepełnosprawność: przekraczanie 

granic”” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zdjęcia: Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, 

Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej. 

W tekście użyto piktogramów stworzonych przez Sergio Palao dla ARASAAC. 

Link do strony ARASAAC. 

 

Ich właścicielem jest rząd Aragonii. 

Piktogramy są na licencji 

Creative Commons BY-NC-SA. Link do treści licencji. 

http://www.arasaac.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

