Młodzi dla młodszych
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,,Książkowa wróżka Agata
Zaprasza Was do swego
świata
Tutaj mądrość, radość,
śmiech
Wszystko dla Ciebie
Chcesz? – to bierz!...”

Baśniowy świat wróżki
Agaty odkrywa przed Wami
piękno kultowych, znanych
wszystkim–bajek. Przesłanie?
Niesienie
uśmiechu,
propagowanie
czytania
książek wśród najmłodszych,
ale
przede
wszystkim
dawanie dobra i dużo
zabawy.
Wróżka Agata wraz ze
swoimi pomocnikami tworzą
grupę teatralną działającą
przy bibliotece Zespołu Szkół
nr 5 w Szczecinie. Grupa ta
bierze udział w programie
unijnym
,,Młodzież
w
działaniu”, pracując nad
projektem
zatytułowanym
,,W
krainie
książkowej
wróżki”. Sama postać wróżki
odgrywa tutaj znaczącą rolę.
Jest ona symbolem baśni,
fantazji, opieki i dobroci. Jej
zadaniem jest wprowadzenie
młodego widza w świat
książek, czuwania nad miłą

atmosferą spotkań. A propos
spotkań…
16 grudnia książkowa
wróżka Agata wspólnie ze
swoimi przyjaciółmi wybrała
się do Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla dzieci
niepełnosprawnych
umysłowo w Tanowie. Tam,
przed około 50- osobową
publicznością odegrali swoją
interpretację bajki ,,Jaś i
Małgosia”. Wstępem do
przedstawienia
było
odczytanie
oryginalnego
tekstu
przez
książkową
wróżkę Agatę. Następnie na
scenę wkroczyli dziarsko
tytułowi bohaterowie bajki.
Od
samego
początku
przedstawienie
utrzymane
było w nastroju żartobliwym.
Każdy starał się pomimo
skupienia dobrze się bawić,
co
przecież
też
jest
zauważalne przez
widza.
Duże wrażenie zrobiły także
stroje
–
kolorowe,
przemyślane,
idealnie
odwzorowujące
charakter
odgrywanej postaci.
Wśród opiekunów naszych
widzów
przeprowadzona
została ankieta, z której
wynikło, iż przedstawienie
wywarło pozytywne wrażenie
na
każdym
widzu.
Każdy z aktorów zagrał
profesjonalnie. Scenografia
oraz stroje były baśniowe i
bardzo trafione tematycznie.
Wszystko to było dobre i
właściwie
takie,
jakie
powinno być. Jest jednak

jedna rzecz, która wyróżniła
widownię spośród wszystkich
innych, jakie do tej pory
widziałem, a mianowicie…
cisza.
Dobrze wszyscy wiemy,
jak
ludzie
w
wieku
nastoletnim są hałaśliwi, nie
potrafią
wysiedzieć
na
miejscu. Co dopiero osoby
niepełnosprawne umysłowo?
Przecież one tak naprawdę
nie rozumieją, że aktor
potrzebuje
ciszy
wśród
widowni, by dobrze wszystko
odegrać, a jednak. Książkowa
wróżka Agata i jej aktorzy
tak zaczarowali widzów, że
wszyscy z szeroko otwartymi
oczami śledzili każdą kolejną
scenę. Na twarzach dzieci
widać było radość, tę szczerą,
prawdziwą radość, mówiącą
,, jak miło się Was ogląda”.
Myślę,
że
kolejne
występy tej grupy będą
równie dobrze odebrane
przez publikę. Jak wiadomo,
dla
aktora
największą
nagrodą jest zadowolony
widz, w związku z tym życzę
wróżce
Agacie
i
jej
gromadzie wesołych aktorów
samych
wdzięcznych
i
radosnych widzów oraz tego,
aby ich występy wzbudzały
tyle radości, co odegrany już
,,Jaś i Małgosia”.

