ФОТОГАЛЕРЕЯ ГУРТКА

Зaпрошуємо Вас
відвідати заняття гуртка
та взяти активну участь!

.

Централізована бібліотечна
система Деснянського району
м.Києва

Бібліотека-філія №1

Місце зустрічі –

БІБЛІОТЕКА!!!

Контактна інформація:
м. Київ, Броварський проспект, 89-А
(044) 543-37-77
e-mail:bikivnabib1@ukr.net
веб-сторінка: http;//desnabib.kiev.ua
http;//www.facebook.com/desnabib

«Театральний»
(гурток для дітей старшого
шкільного віку)

******
Графік роботи бібліотеки:
Понеділок – Четвер : 11.00 – 17.00
Неділя : 11.00-17.00
П’ятниця – Субота : вихідний
Остання середа місяця –
Санітарний день

Програма
роботи гуртка
на 2019 р.

Київ, 2019

«Мистецтво шліфуєш. І так рік за роком:
Красиво ходити, правильним кроком…

І щирості більше, щоби пройняло,
Відвертості, щедрості, усміх – і
браво!»

ПРОГРАМА ГУРТКА
НА 2019 р.
Дата

Марія Новогроцька

04.01

ШАНОВНІ ДРУЗІ!
Гурток «Театральний» працює з
2019 року для дітей старшого шкільного
віку.
Мета:
–
ознайомити
учнів
з
історією
театрального
мистецтва,
розвивати
інтерес
до
драматичного
театру,
допомогти засвоїти основні складові
театрального мистецтва;
–
вивчити
елементарні
принципи
акторського аналізу драматичного твору
та постановочної роботи а також
познайомити їх з особливостями різних
театральних жанрів, життям і творчою
діяльністю видатних драматургів різних
епох.
Завдання гуртка:
– розвивати у молоді здатність проявляти
творчу
ініціативу
та
вміння
застосовувати отримані знання на
практиці;
- сприяти оволодінню практичними
навичками гри на сцені, освоїти основи
акторської майстерності, сценічної мови,
сценічного руху, гриму та інше.
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«Хай Новий рік у вишиванці
розбудить вас щасливим
вранці!»
Літературно–мистецьке свято
до свята Нового року (01.01)
«Вона в віки майбутні йти
повинна»
Інценізація твору
«Лісова пісня»
до 148-річчя від дня народження
Лесі Українки (25.02)
Будинок–музей
Марії Заньковецької
Екскурсія
до Міжнародного дня театру
(27.03)
Поетеса М. М. Морозенко
Літературна зустріч
(до дня дитячої книги)
«Коли ще звіри говорили.
Казки для дітей»
Інсценізація твору
до 120- річчя збірки І. Франка
(1899) (02.04)).
«Як тебе не любити, Києве мій!»
Голосні читання
до Дня Києва (26.05)
«Веселкова наша мова»
Інтерв‘ю: «Наша дикція»
до Дня журналіста (06.06)
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«Ой, на Івана, та й на Купала…»
Майстер-клас
до свята Різдва Святого Пророка
Предтечі і Хрестителя Господнього
Іоанна (07.07)
«Хай квітне щаслива моя
Україна!»
Пісенно–поетичне свято
до Дня Незалежності України
(24.08)
«Легенди українського кіно»
Зустріч з актрисою
Катериною Брондуковою
до Дня українського кіно (14.09)
«Сорочку мати
вишила мені»
Музикальний салон
до 90-річчя від дня народження
Дмитра Павличка,
до Міжнародного дня музики
(01.10)
«Майстер гумору,
чародій сміху»
Конкурс
на кращого гумориста
до 130-річчя від дня народження
Остапа Вишні,українського
сатирика (13.11)
«Святий Миколаю,
прийди до нас з раю!»
Літературно–мистецьке свято
до Дня Святого Миколая (19.12)

