
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

STOWARZYSZENIA KULTURY TEATRALNEJ „PIEŚŃ KOZŁA” 

2019

WSTĘP 

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” w 2019 roku realizowało projekty wzbogacające
ofertę kulturalną Wrocławia wydarzeniami o najwyższym poziomie artystycznym i jednocześnie

promującym Wrocław jako ośrodek tolerancji, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główne działania
Stowarzyszenia obejmowały projekty realizowane przez: 

1. Teatr „Pieśń Kozła”

2. Projekt edukacyjno-artystyczny „Brave Kids”, w tym:

- Brave Kids w róznych miastach polski i za granicą

- Brave Kids Reunion

-Brave Kids Togther

- Brave Together

- Brave Kids Tbilisi

1. TEATR „PIEŚŃ KOZŁA”

Zgodnie  z  założeniami  oferty  na  rok  2019,  Teatr  Pieśń  Kozła  skupił  się  na  wzbogacaniu  oferty
kulturalnej Wrocławia wydarzeniami o najwyższym poziomie artystycznym, zarówno w Polsce, jak i
za granicą. 

Teatr Pieśń Kozła kontynuował rozwijanie unikalnej techniki aktorskiej, współpracując z aktorami z
całego świata i stymulując wymianę międzynarodową artystów. Realizując zaplanowane działania w
zakresie rozwijania pracy artystyczno-badawczej i  wykorzystując podczas prób trening i  warsztat
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aktorski, zespół zaprezentował kolejne, ubogacone odsłony pracy nad spektaklem pt. Return to the
Voice,  opierający  się  na   materiale  muzycznym  zebranym  w  różnych  częściach  Szkocji.  Pieśni
tradycyjnie jednogłosowe, zostały przetworzone przez Macieja Rychłego na muzykę polifoniczną.
Teatr  Pieśń  Kozła  wystawił  również  spektakl   Wielki  Inkwizytor,  zainspirowany  dziełem Fiodora
Dostojewskiego.  Dzieło  mierzy  się  z  trudną  relacją  pomiędzy  człowiekiem  a  Bogiem.  W
przedstawieniu  rolę  Boga obrazują  harmonie  muzyczne,  z  którymi  dialoguje  i  spiera  się  główny
bohater.  Ponadto Teatr Pieśń Kozła wystawiał  spektakl  Raport Kasandry,  stanowiący unikatową
formę  koncertu  eksplorującego  rytualne  korzenie  teatru,  w  którym  muzyczność  współtworzy
teatralność.  W  projekcie  rzeczywistość  mitologiczna  przemawia  do  nas  polifonią  dźwięków.
Kilkanaście  pieśni  śpiewanych  przez  dziewięciu  wokalistów  w towarzystwie  wiolonczeli  formuje
doskonałą  energię.  Zespół  wystąpił  również  ze  spektaklem  Pieśni  Leara,  nagrodzoną  i  uznaną
muzyczną i nie linearną opowieścią, ukazującą świat energii i rytmów rządzących szekspirowskim
dramatem Król Lear.  Teatr Pieśń Kozła zrealizował również nowy spektakl pod tytułem Wojownik.
Reżyserem spektaklu jest Grzegorz Bral,  muzykę skomponował  Maciej Rychły, a za dramaturgię
odpowiada Alicja Bral. Próby aktorskie, warsztaty i przygotowania do realizacji spektaklu rozpoczeły
się w maju 2019 roku. Premiera odbyła się w listopadzie 2019. 

Podstawowym celem projektu jest promocja i wspieranie działalności teatru awangardowego jako
szczególnie  cennego  zjawiska  w  polskiej  kulturze,  a  także  prezentacja  jego  najbardziej
wartościowych  osiągnięć.  W  związku  z  założonym  celem  strategicznym  projektu,  jakim  jest
zwiększenie rozpoznawalności  marek: Teatr  Pieśń Kozła  i  Wrocławia,  szczególny nacisk  w całym
okresie sprawozdawczym położono na promocję kultury Wrocławia. Odbyła się profesjonalna sesja
zdjęciowa promująca spektakle: Return to the Voice, Wojownik, Pieśni Leara. Powstały zapisy video
spektakli  Antygone  –  Tryptyk,   Return  to  the  Voice,  Wojownik,  Pieśni  Leara,  Raport  Kasandry .
Wszystkie materiały rozpowszechniane wśród polskich i  zagranicznych widzów opatrzone zostały
logo Wrocławia.

Teatr zaprezentował się na festiwalach artystycznych w innych miastach Polski: Festiwal Between w 
Sopocie – Raport Kasandry, 39 Warszawskie Spotkania Teatralne - Antygone - Tryptyk, Enter Enea 
Festiwal w Poznaniu (występ wspólnie z pianistą Leszkiem Możdżerem) – Raport Kasandry feat. 
Leszek Możdżer. Wspólnie z Leszkiem Możdżerem Teatr wystąpił również w Warszawskiej Operze 
Kameralnej – Raport Kasandry feat. Leszek Możdżer. 

Ponadto Pieśni Leara  oraz Hamlet-komentarz zostały wystawione w Teatrze Szekspirowskim w 
Gdańsku. Teatr zaprezentował pieśni podczas Gali otwarcia sezonu serialu Wikingowie. Za granicą 
Teatr wystąpił podczas: Israel Festival – Jerozolima, Izrael – Pieśni Leara; Cal Performances - Berkley,
USA – Pieśni Leara; The Globe - Londyn, Wielka Brytania – Pieśni Leara; Festiwal Szekspirowski, 
Elsynor, Dania – Pieśni Leara. Teatr Pieśń Kozła odbył również tournée po Chinach, występując ze 
spektaklem Pieśni Leara w Pekinie, Szanghaju, Tianjin.
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2.  PROJEKT BRAVE KIDS

W 2019 ponad 8000 osób miało okazję wziąć udział  w wysokiej jakości wydarzeniach artystycznych
wrocławskiego projektu Brave Kids w woj. dolnośląskim (gmina Wrocław, gmina Oborniki Śląskie,
gmina  Wałbrzych),  woj.  wielkopolskim  (Leszno),  woj.  podkarpackim  (Rzeszów)  i  mazowieckim
(gmina  Grodzisk  Mazowiecki,  gmina  Radziejowice),  Trójmiasto,  Warszawa  a  także  za  granicą  w
Estonii i Gruzji.  Część pokazów była biletowana (dt. wydarzeń we Wrocławiu w Teatrze Polskim),
jednak większość odbywało się bezpłatnie. 

Zorganizowano pokazy we Wrocławiu (w tym dwie premiery - finały Brave Kids oraz Brave Kids

Reunion) unikalnego na skalę światową widowiska z udziałem 100 artystów Brave Kids z kilkunastu

krajów oraz 40 artystów Brave Kids Reunion dla 1400 osób (w tym głównie dzieci i  młodzieży).

Pokazy  odbywały  się  na  profesjonalnej  scenie  wspierane  przez  obsługę  techniczną  na  co  dzień

pracującą w Teatrze Polskim we Wrocławiu,a spektakl wyreżyserowany został przez doświadczoną

grupę reżyserów i artystów z Polski, Hiszpanii, Indii, Iranu i Brazylii od lat związanych z projektem

Brave Kids.

W lipcu i sierpniu projekt Brave Kids odbywał się w Trójmieście oraz Estonii, w październiku odsłona

Brave Kids Together, a w listopadzie i grudniu Brave Kids Tbilisi.

Do projektu w 2019 zaprosiliśmy nasze organizacje PARTNERSKIE,  które koordynowały elementy

składowe projektu w swoich miastach.

Całość projektu była zarządzana i  monitorowana przez  zespół  Stowarzyszenia  Kultury  Teatralnej

Pieśń Kozła.

Fundacja  "EMU"  im.  Elżbiety  Marii  Urbańskiej  była  koordynatorem  Brave  Kids  Reunion  w

Wałbrzychu. Większość działań odbywało się w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury, którego misją jest

wspieranie  społeczności  lokalnej  w  aktywnym  uczestnictwie  w  kulturze,  wychowywanie  przez

sztukę i organizacja wolnego czasu. W Wałbrzychu warsztaty i pokazy Brave Kids Reunion odbędą

się na terenie Centrum Nauki i Sztuki „Stara Kopalnia” przy ul. Wysockiego 29, którzy udostępnili

przestrzenie na próby i spektakle nieodpłatnie.

Fundację "Kontakt” z Leszna tworzą organizowała Brave Kids w swoim mieście po raz drugi. Wkład

w  projekt:  25000,00  PLN  (Zapewnienie  sal  na  próby,  wyżywienie  artystów,  transport  lokalny,

produkcja spektakli oraz organizacja innych wydarzeń w Lesznie,  przeprowadzenie rekrutacji  rodzin

goszczących w Lesznie oraz promocja projektu w mediach lokalnych)

Gminne  Centrum  Kultury  "Powozownia"  mieści  się  w  małej,  malowniczej  miejscowości  koło

Mszczonowa w Radziejowicach, gdzie Brave Kids odbywał się również po raz drugi. (Zapewnienie sal

na próby, wyżywienie artystów, transport lokalny, przeprowadzenie rekrutacji  rodzin goszczących

w Radziejowicach oraz promocja projektu w mediach ogólnopolskich) - 15 000 PLN wkład w projekt

nieujęty w części finansowej projektu

Stowarzyszenie Kultury Teatralnej Pieśń Kozła Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
Ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Tel. 71 – 3427110 KRS: 0000108979



Stowarzyszenie  "W  Krainie  Źródeł"  współorganizowało  Brave  Kids  w  Rzeszowie  ze  wsparciem

finansowym  szkoły  językowej  Early  Stage,  odział  w  Rzeszowie  oraz  Festiwalu  Wschód  Kultury-

Europejski Stadion Kultury 2019 i Rzeszowski Dom Kultury filia Słocina (zapewnienie sal na próby,

wyżywienie  artystów,  transport  lokalny  przy  Brave  Kids  Rzeszów,  zapewnienie  sal  na  próby,

zapewnienie sceny na występy w czasie Brave Kids w Rzeszowie) - 7 000 PLN kwota nieujęta w

części finansowej sprawozdania.

Stowarzyszenie Educational Challenge z Gdyni, a także partnerów zagranicznych: Caritas Gruzja oraz

Urząd Miasta Märjamaa w Estonii.

W projekcie Brave Kids od czerwca do sierpnia 2019 roku udział  wzięło  32 grupy artystyczne z

całego  świata,  m.in.  z  Peru,  Kenii,  Indii,  Gruzji,  Korei  Południowej,  Salwadoru,  Syrii,  Kolumbii,

Nikaragui. Uczestników ugościło 100 rodzin goszczących.

Liczbowe określenie działań dla Brave Kids i Brave Kids Reunion

11 x przegląd spektakli grup Brave Kids lub Brave Kids Reunion, w sumie 4600 osób

5 x parady, w której udział wzięło udział 1500 osób

50 godzin prób do spektakli finałowych x 7 grupy artystyczne (we Wrocławiu, Rzeszowie, Lesznie,

Radziejowicach, Wałbrzychu) - w sumie 350 godzin

6 x  spektakli finałowych Brave Kids. Widzów 1000 osób

1 x spektakle finałowe Brave Kids Reunion. Widzów 400 osób

1 x przegląd spektakli finałowych Brave Kids (w ramach, którego odbyły się 4 spektakle finałowe) -

300 osób w Obornikach Śląskich

40 godzin prób do Wielkiego Spektaklu Finałowego w Obornikach Śląskich x 1 grupa warsztatowa

(150 artystów)

1 otwarta próba generalna dla publiczności w Obornikach Śląskich (150 widzów).

2 x Wielki Finałowy Spektakl Brave Kids we Wrocławiu, w tym jedno wydarzenie wspólne z Finałem

Brave Kids Reunion (1400 widzów)

200 rodzin goszczących
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Brave Kids Together (październik 2019)

Brave Kids Together - inkluzyjny projekt artystyczno-edukacyjny dla dzieci i młodzieży w 2019 roku

realizowany na Dolnym Śląsku odbył się  we Wrocławiu, w Wałbrzychu oraz Zagórzu Śląskim. W

ramach projektu odbyły się następujące działania:

• Wymiana młodzieżowa Brave Kids Together (październik 2019).

Młodzież z Polski (Kamienna Góra, Wałbrzych i Wrocław), Hiszpanii, Iranu, Brazylii i Palestyny wzięła

udział w Brave Kids Together w Zagórzu Śląskim w terminie 13 -23.10.2019. Prezentacje spektakli

poszczególnych grup odbyły się na początku projektu we Wrocławiu. Następnie w Zagórzu Śląskim

w  terminie  14-22  października  codziennie  odbywały  się  warsztaty  oparte  na  metodzie  pracy

artystycznej  „dzieci  uczą  dzieci”,  które  poprowadziła  trójka  doświadczonych  instruktorów

artystycznych Brave Kids oraz nauczyciele pracujący na co dzień z młodzieżą z niepełnosprawnością.

Uczestnicy byli pod stałą opieką swoich nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz liderów grup.

Instruktorzy artystyczni wraz z koordynatorami projektu oraz pedagogami każdego dnia analizowali

realne potrzeby grupy beneficjentów w kontekście zdobywanych umiejętności oraz doboru narzędzi

edukacyjnych w pracy artystycznej.

• Program artystyczno - edukacyjny:

a) Przegląd spektakli  grup otwarty dla publiczności w Ukraińskim Centrum Kultury i  Rozwoju we

Wrocławiu (13.10.2018). W ramach wydarzenia zaprezentowały się grupy z Hiszpanii, Polski, Iranu,

Palestyny i  Brazylii.  Na wydarzenie zaproszona została m.in. młodzież z okolicznych szkół, w tym

szkół specjalnych.

b) Spotkanie artystów i ich opiekunów artystycznych z lokalną społecznością

Prezentacje  miały  charakter  informacyjno-edukacyjny.  Miały  przede  wszystkim  przedstawić

sylwetkę inspirujących młodych ludzi,  którzy poświęcają się swojej  pasji.  Był  to również czas na

poszerzenie kontekstu odwiedzin  grup przedstawiających różne kultury w Polsce.  Młodzież  i  ich

opiekunowie artystyczni opowiedzieli szerokiej publiczności o swojej grupie, historii swojego kraju,

tradycji, kulturze i o organizacjach, w których pracują. Podzielili się również swoim doświadczeniem,

metodami  pracy  związanym  ze  specyfiką  pracy  artystycznej  z  dziećmi  i  młodzieżą  z  różnych

środowisk. Wstęp na wydarzenia był bezpłatny.

c) Warsztaty i próby do spektaklu finałowego

W  procesie  przygotowania  spektaklu  instruktorzy  artystyczni  poprowadzili  aktywne  zajęcia

pozwalające uczestnikom bliżej się poznać, przełamać barierę nieśmiałości i zbudować zaufanie w

grupie.  Na  pierwszym  warsztacie  ustalone  zostały  zasady  tzw.  „kontrakt”  między  wszystkimi

twórcami spektaklu. Jedne z podstawowych zasad to: szacunek i otwartość na innych. Instruktorzy

pracowali przy użyciu elementów komunikacji bez przemocy (wg Marshalla Rosenberga), starali się
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wykorzystać potencjał  twórczy każdego artysty. Jednym z najważniejszych elementów prób było

przeprowadzenie przez każdą grupę warsztatów metodą pracy artystycznej Brave Kids “dzieci uczą

dzieci”. To artyści samodzielnie decydowali, których elementów swojej tradycji i sztuki chcą nauczyć

pozostałych uczestników i  uczestniczki  warsztatów. Wszyscy artyści  byli  zaangażowani w proces

kreowania spektaklu finałowego w równym stopniu. Instruktorzy artystyczni, sami będąc artystami,

również przekazywali  wiedzę i  umiejętności  w zakresie konkretnych zainteresowań uczestników.

Wsparciem dla młodych artystów byli również ich opiekunowie artystyczni obecni przez cały czas

trwania  projektu.  Stanowili  oni  wsparcie  w  razie  problemów  komunikacyjnych  i  pomoc  w

porozumiewaniu się między grupami.

d) Spektakl Finałowy Brave Kids Together (Wałbrzych i Wrocław)

Spektakl  finałowy  to  zwieńczenie  projektu,  w  czasie  którego  młodzież  brała  udział  w  próbach,

będący  wynikiem wymiany i  współistnienia  tradycji  i  kultur  reprezentowanych  przez  wszystkich

uczestników.  Przed  spektaklem  dystrybuowano  ulotkę  z  opisem  projektu  Brave  Kids  Together.

Odbyły  się  trzy  pokazy  spektaklu  finałowego Brave  Kids  Together  na  Dolnym Śląsku  -  jeden  w

Wałbrzychu oraz dwa we Wrocławiu. Nad całością czuwała Producent Wykonawcza Brave Kids -

Iwona Frydryszak oraz Dyrektor Artystyczny - Grzegorz Bral.

Spektakl w Wałbrzychu odbył się w Starej Kopalni Centrum Nauki i Sztuki i zgromadził ok. 200 osób

(młodzież, dzieci wraz z rodzicami i dziadkami). We Wrocławiu spektakl finałowy zaprezentowano

dwukrotnie  w  Teatrze  Polskim.  Spektakl  zgromadził  około  1000  osób  (młodzież,  dzieci  wraz  z

rodzicami i dziadkami).

e)  Opiekunowie/liderzy  grup  dziecięcych  mieli  przygotowaną  własną  ścieżkę  warsztatową,

nadzorowaną przez wyznaczonego w tym celu koordynatora. Czas spotkań wykorzystany został na

głębsze zapoznanie się ze sposobami funkcjonowania organizacji dziecięcych i młodzieżowych oraz z

problemami jakie one napotykają w danych rejonach świata. Była to również okazja do poznania

innowacyjnych  metod  pracy  z  dziećmi.  Brave  Kids  stał  się  platformą  spotkania  motywując  do

współpracy  przy  wspólnych  projektach.  Przeprowadzono  warsztaty  z  komunikacji  i  prezentacji.

Warsztaty  miały  przygotować  liderów  do  charyzmatycznego  prezentowania  grupy  dziecięcej  i

organizacji.  Warsztaty  obejmowały:  opracowanie  SWOT  własnej  organizacji,  przemówienia

publiczne, warsztat głosu, ale także metody walki ze stresem. Warsztaty dla liderów odbywały się w

obok sali, gdzie miały miejsce próby z udziałem dzieci. Dzięki temu w razie sytuacji kryzysowej byli

dostępni i pomocni w jej rozwiązaniu.

-  Przegląd  spektakli  grupowych  tradycyjnego  Brave  Kids  w  Zespole  Szkół  Specjalnych  nr  10  w

Wałbrzychu oraz  w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 (czerwiec

2019).

-  Warsztaty  integracyjne  pomiędzy  uczestnikami  Brave  Kids  oraz  uczniami  szkół  specjalnych  po

prezentacji spektakli.
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- Cykl warsztatów dla dzieci z niepełnosprawnością w Wałbrzychu i Kamiennej Górze (wrzesień -

październik 2019).

- Przegląd spektakli grup Brave Kids Together we Wrocławiu (6 grup).

- Spotkanie otwarte dla publiczności w wałbrzyskim liceum.

- Próby do spektakli finałowych (13-22.10.2019).

- Warsztaty dla liderów/opiekunów grup ( 4 godziny dziennie)

- Prezentacja spektaklu finałowego Brave Kids Together w Wałbrzychu i Wrocławiu. Liczba widzów

1200 osób.

Brave Kids Tbilisi (listopad 2019)

Projekt  Brave  Kids  w  Tbilisi  odbywał  się  w  ramach  10.  jubileuszowej  edycji  artystyczno-

edukacyjnego programu Brave Kids, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej

Pieśń  Kozła  od  2009  roku.  Do projektu  Brave  Kids  w Tbilisi  zaprosiliśmy  naszego długoletniego

partnera  z  Gruzji  -  Caritas  Gruzja  (organizator  Brave  Kids  w  Tbilisi  w  2018  roku,  jako  grupa

artystyczna organizacja uczestniczyła w Brave Kids w Polsce od 2013 roku), która zdecydowała się

zorganizować Brave Kids ponownie.

Do Tbilisi przyjechały trzy artystyczne grup dziecięce i młodzieżowe z Polski, dołączyły do nich trzy

grupy z Gruzji: Caritas Gruzja, Pherkhisa oraz Zahessi 5.Dzieci i młodzież uczestniczyli w warsztatach

artystycznych w godzinach 10 - 17:30 (w tym godzinna przerwa obiadowa), które prowadzone były

przez Agnieszkę Ćwieląg i  Gabriela Almagro (Hiszpan mieszkający i  pracujący w Polsce) z Polski,

Liako Gogidze i Pasha Zandi (Irańczyk, wolontariusz w Gruzji, były uczestnik Brave Kids w Polsce) z

Gruzji.  Celem  warsztatów  było  stworzenie  wspólnego  spektaklu,  który  został  zaprezentowany

szerszej publiczności.

Wydarzenia w ramach Brave Kids w Tbilisi:

13.11.2019 - trzykrotnie zaprezentowano spektakle grup Brave Kids w Teatrze Caritas Gruzja,  w

sumie pokazy obejrzało 500 osób. Każda z grup zaprezentowała swój specjalnie przygotowany na tę

okazję pokaz, w sumie 6 przedstawień

 14.11.2019 - odbył się otwarte dla publiczności spotkanie z polskimi grupami w Teatrze Caritas, w

którym uczestniczyło 80 osób, drugie spotkanie odbyło się w wiosce Udabno, niedaleko od Tbilisi

(15.11.2019). W sumie w spotkaniach uczestniczyło 100 osób.

16.11.2019 odbyła się parada ulicami miasta Tbilisi. Trasa: stacja metra Avlabari, park Rike, most

Rike, maidan oraz stare miasto. Artyści w barwnych strojach wystąpili  w kolejce metra. Podczas
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wydarzenia  dystrybuowane  były  ulotki.  Artyści  nieśli  ze  sobą  transparent.  1  x  parada,  którą

zobaczyło 500 osób.

Obyło się w sumie 50 godzin prób do spektakli finałowych prowadzonych przez reżyserów.

19.11.2019 - artyści wystąpili w centrum w Mcchecie.

Odbyły się 3 pokazy finałowe Brave Kids Tbilisi:

21.11.2019 w Teatrze Caritas / próba generalna otwarta dla publiczności - 100 osób

22.11.2019 w Tbilisi Concert Hall / premiera spektaklu - 100 osób

24.11.2019 w Tbilisi  Concert Hall  w ramach INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL "RHYTHMS OF

FALL" - 300 osób

W czasie Brave Kids Tbilisi  odbyło się szkolenie dla animatorów kultury, artystów i nauczycieli  z

modelu Brave Kids - pracy edukacyjno - artystycznej z dziećmi i młodzieżą w dniach 21 - 22.11.2019.

Bazując na publikacji  “Praktyczny przewodnik Brave Kids"  w czasie dwudniowych, intensywnych

warsztatów uczestnicy  poznali  model  pracy  z  młodymi  artystami  zgodnie  z  zasadą  "dzieci  uczą

dzieci". Model pracy Brave Kids opiera się na ćwiczeniach aktywizujących uczestników w oparciu o

ich indywidualny potencjał, symuluje przyjmowanie różnych ról  grupowych (np. lidera). Ważnym

aspektem szkolenia są różne sposoby komunikacji, w tym niewerbalnej, ponadto zwrócenie uwagi

na rolę sztuki jako uniwersalnego języka oraz na rytuały w pracy z dziećmi. Szkolenie poprowadziła

Dr Kamila Kamińska-Sztark, która opracowała przewodnik o modelu pracy Brave Kids. W szkoleniu

udział wzięło 20 osób z Gruzji oraz opiekunowie polskich grup Brave Kids - Jessika Kaczmarek, Sylwia

Sałamaj oraz Weronika Wadowska. Grupa przygotowała swój występ, który zaprezentowany został

w czasie premierowego pokazu finałowego Brave Kids Tbilisi. Podczas warsztatu zaprezentowano

wersję gruzińską przewodnika, który jest dostępny: www.bravekids.pl

1 x warsztat dla animatorów kultury, artystów (w sumie 12 godzin)

3 x przegląd spektakli grup Brave Kids w ramach INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL "RHYTHMS

OF FALL" i w Teatrze Caritas Gruzja, w sumie 500 osób

2 x spotkania otwarte dla publiczności promujący wrocławski projekt Brave Kids Prezentacje (100

osób)

1 x parada z udziałem polskich artystów, którą zobaczyło 500 osób

50 godzin prób do spektakli finałowych

3 x spektakle finałowe Brave Kids Tbilisi. Widzów 500 osób

W grudniu 2019 zaprosiliśmy wszystkich artystów Brave Kids Tbilisi do Wrocławia by zaprezentowali

swój  finałowy  spektakl  ponownie,  tym  razem  w  Teatrze  Polskim  we  Wrocławiu.  Wydarzenie

połączone było z Galą 10. - lecia projektu Brave Kids.
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2 x spektale finałowe Brave Kids Tbilisi. Widzów 800 osób

Brave Cinema

Na  program  13.  Przeglądu  Filmowego  Brave  Cinema  –  Kids  In  Danger  2019,  który  został

zaprezentowany w przestrzeni Strefy Kultury Wrocław w dniach 12 października - 26 października

2019 r.  oraz pokazy dodatkowe listopadzie  w Lesznie,  Wałbrzychu oraz w Rzeszowie złożyły  się

następujące tytuły:

- “Idol z ulicy” (“Ya Tayr El Tayer”), reż. Hany Abu-Assad, Egipt 2015

Po filmie spotkanie z Naji Owda - dyrektor Laylac Centre, Dheishe Camp, Betlehem, Palestyna

-„Jak ukraść psa” („Gae-leul hoom-chi-neun wan-byeok-han bang-beob”), reż. Kim Sung-ho, Korea

Południowa 2014

- „Chłopiec i świat”, reż. Alê Abreu, Brazylia 2013

po filmie spotkanie z Manuela de Souza, z Afro Raiz, Brazylia

- „Klątwa obfitości”, reż. Ewa Ewart / Polska 2018

Po filmie spotkanie z Danem Baron Cohenem / Brazylia, Amazonia  

- „Lato 1993”, reż. Carla Simon / Hiszpania 2017

- „Sonita” (2015), reż. Rokhsareh Ghaemmaghami / Iran, Niemcy, Szwajcaria  po filmie spotkanie z

gośćmi z Afganistanu:

Rabią  Salihi  Hadim Marifat  z  AHRDO (Afghanistan Human Rights  and Democracy  Organization)

prowadzenie: Zbyszek Pawlak

10 x projekcje filmowe, które zobaczyło 500 osób

Brave Together

Projekt składał się z kilku etapów i był prowadzony równolegle w dwóch miastach: we Wrocławiu i

w Rzeszowie.  We Wrocławiu odbyła  się  już  4.edycja  –  tu  projekt  jest  już  rozpoznawalny.  Idea

projektu rozwija się niezależnie również poza naszym Stowarzyszeniem dzięki doświadczeniom jakie

nabyły  osoby  z  nim  związane  zaspokajając  ogromną  potrzebę  podejmowania  podobnych

inkluzyjnych projektów. Dzięki  partnerom i  przyjaciołom Stowarzyszenia zainicjowaliśmy również

Brave Together w Rzeszowie - tu odbyła się pierwsza, pilotażowa edycja. W tym mieście już od 2 lat
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rozwija  się  inny z  naszych projektów – międzynarodowy Brave Kids – zatem i  rozpoznawalność

naszych działań jest coraz większa. Stanowi to również okazję do wzmacniania dobrych praktyk,

podejmowania wspólnych działań dzięki sprawdzonej i praktykowanej przez nas idei organizowania

działań  inkluzyjnych  opartych  na  empatii  i  wspólnych  działaniach  wykorzystujących  kulturę  i

sztukę.  

- 40 warsztatów z udziałem 40 osób z niepełnosprawnościami
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