
"Árnyék mögött fény ragyog,
 Nagyobb mögött még nagyobb,
 S amire nézek, az vagyok." (Gyökössy Endre)

Regionális művészetpedagógiai módszervásár 
Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon 2016. november 12. 

A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft, 
a Kecskeméti Drámapedagógiai Műhely, a  Báron Bábos Műhely és a Kecskeméti Színjátszó Műhely 
közös rendezvénye

9.00 Regisztráció

9.30 Megnyitó

Versmorzsák szerkesztett versek
Előadják a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi Általános Iskolájának 
versmondói 
Szerkesztette, rendezte: Cser Gabriella, Kulcsár Marianna

10.00 Kontrasztok 
"Hol sok a fény, sötétebb ott az árnyék." - gondolatébresztő előadás mentálhigiénés 
szemlélettel.
Előadó: Szécsi Tibor szociálpedagógus, pszichodráma vezető (Szolnok)

Előadásomban találkozásra hívom a konferencia résztvevőit, elsősorban önmagukkal, 
értékeikkel, kulturális gyökereikkel. 

10.45*
Fekete, fehér, igen, nem*  avagy két királyság ellenségeskedése… .. de miért is????
drámajáték foglalkozás óvodás csoporttal 
A foglalkozást vezeti: Kuszmann Nóra drámapedagógus (Budaörs)

Két királyság, akik először csak vetélkednek, aztán ellentmondanak, aztán már túl 
akarják licitálni egymást, s végén egymásra sem akarnak nézni ... mindezt teszik addig, 
míg az "úr" meg nem elégeli, s el nem küldi küldöttét, hogy végre magukba szálljanak
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Én vagy ti = MI*
Befejezetlen történet, foglalkozás 8. osztályosokkal
Vezeti: Harcosné Rab Rita középiskolai drámatanár és szaktanácsadó  (Baja)
 
A történetünk főhőse egy fiatal, életvidám lány, aki életében először komoly döntési 
helyzetbe kerül. Családjával együtt az ország másik felébe, a nagyvárosból egy aprócska
vidéki kisvárosba költözik. Attól retteg, hogy féltve őrzött titka kiderül. Mit tud tenni az
 előítéletesség ellen? Vajon elérheti-e, hogy ne kelljen megfelelnie a  kortársai által 
szabott viselkedési normáknak?

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.45 Egy Világ - Kép - Csarnok ellentétei és átmenetei

Foglalkozás a résztvevők bevonásával
Vezeti: Török László, Dafti drámatanár, gyermekszínjátszó rendező (Szabadszállás)

Egy képzelt Világ-Kép-Csarnok  "Kontrasztok" nevű standjánál különböző 
helyzeteket és formákat kínálok egy örök emberi jelenség: az ellentét ~ szembenállás 
megélésére, dramatikus körüljárására.
A résztvevők bevonására építő foglalkozás tervezésében egyebek mellett egy Spiró-
interjúmondata is inspirált: " Író vagyok, nem az a dolgom, hogy a világot 
megváltoztassam, hanem az, hogy ábrázoljam..."

15.45 Árnyjáték, a lélek játéka
Az árnyjátékos technika alkalmazása a színpadon
Foglalkozás a résztvevők bevonásával
Vezeti: Hajduné Lovas Zsuzsanna, drámatanár, Mészáros Vincéné - díjas 
bábpedagógus (Budapest) 

Az ember önkéntelenül elkezd játszani a fénnyel. Ha a nap süt vagy a gyertya világít, 
már kezeink, ujjacskáink állatkákat formálnak - elbújunk, és előjövünk. Nézzük a nagyra 
nőtt árnyékot, mely mellett kicsiny testünk eltörpül. Ezt a játékosságot szeretném 
"átültetni" a színpadra, hogy megtalálja benne mindenki a saját "formáját". 

18.00 Oltalmazó köpönyeg szertartás játék

Közös játékunkban a sötétségből születő fényes köpönyeget keltjük életre a bennünk 
lévő és az egymástól kapott fény erejével. 
Vezeti: Monzák Péter drámapedagógus (Kecskemét, Tiszasas)

20.30 A módszervásár zárása terített asztal mellett.

A*-gal jelölt programok párhuzamosan kerülnek megrendezésre
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A rendezvényen szakmai kiadványok vásárlását biztosítjuk.

Részvételi díj 1000 Ft
Részvételi díj (ebéddel): 1900 Ft

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges az egyes műhelyfoglalkozások
korlátozott befogadóképessége miatt. 
Regisztráció: www.hirosagora.hu

Információ:
Józsa Kata programvezető (katalin.jozsa@hirosagora.hu)

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
                  Városi Támogatási Program
                  Gyerekekért, Fiatalokért Alapítvány
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