
Otwarty nabór do grup warszatowych!

Jesteś osobą niewidomą bądź niedowidzącą? 
Piszesz, muzykujesz, śpiewasz, interesujesz się 
fotografią, filmem, aktorstwem, grafiką? Jeśli 
tak, zapraszamy do wspólnych działań w 
ramach projektu "Piąty Element"

Projekt "Piąty Element" realizowany jest w 
ramach obszaru "Zwalczanie dyskryminacji" 
programu Obywatele dla Demokracji, 
finansowanego z Funduszy EOG
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OTWARTY NABÓR NA WARSZTATY!

"Świałta, kamera, akcja!" Grupa twórców teatru ITAN nie pierwszy raz pokaże, że 
niewidomi i niedowidzący mogą współtworzyć profesjonale kino. Powyżej zdjęcie 
z planu "Promieniowania ojcostwa"(2013).

Jeśli jesteś osobą niewidomą bądź 
niedowidzącą, piszesz, muzykujesz, 
śpiewasz, interesujesz się fotografią 
filmem, grafiką lub chciałbyś zagrać w 
filmie, jako aktor i poznać tajniki pracy nad 
rolą, zapraszamy do wspólnego działania!

Podobnie jak bohaterowie kinowej 
produkcji "Piąty element" Luca Bessona, 
także my – uczestnicy projektu, spróbujemy 
znaleźć piąty element układanki, która 
dopełni zrozumienie ważnej zagadki. 
Różnica jednak polega na tym, że nasza 
zagadka nie ma miejsca w świecie sciene-
fiction, ale w codziennej rzeczywistości.

Naszą misją jest odnaleźć to, co dodatkowo 
potrzebne jest niewidomym i 
niedowidzącym prócz zmysłu słuchu, 
dotyku, smaku i węchu by mogli poznawać 
świat poprzez… "piąty element". Brakujący 
fragment układanki zmysłów, który pozwoli 
niepełnosprawnym wzrokowo pełniej 
uczestniczyć w codzienności. 

Udział w cyklu warsztatów muzycznych, 
aktorskich, scenopisarskich, operatorskich i 
fotograficznych dla osób niewidomych i 
niedowidzących w ramach projektu "Piąty 
element" jest darmowy. Warsztaty 
przeprowadzą profesjonaliści ze świata 
filmu, teatru i muzyki. Razem stworzymy 
cykl pięciu etiud filmowych, których 
współtwórcami będą niewidomi i 
niedowidzący. Ogłaszamy także nabór 
wolontariuszy, chętnych wesprzeć nas 
swoim czasem i umiejętnościami. Jeśli 
chcesz wziąć udział w warsztatach lub 
zostać wolontariuszem podczas projektu 
zadzwoń do nas lub napisz:

SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE DOSTOSUJEMY SIĘ DO
TWOICH MOŻLIWOŚCIPoszukujemy osób 

zdeterminowanych do 
działania lub dopiero 
szukających motywacji. 
Gotowych na poznanie 
nowych ludzi i zdobycie 
(lub rozwijanie) ciekawych 
umiejętności. W działaniach 
projektowych 
doprowadzimy do 
spotkania ludzi o 
podobnych marzeniach i 
problemach. Wspólnie 
rozwiniemy pasje i 
zaprezentujemy talenty.

Projekt "Piąty Element" realizowany jest w ramach obszaru 
"Zwalczanie dyskryminacji" programu Obywatele dla 
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG
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Członkowie Teatru ITAN od 
ponad dziesięciu lat 
rozwijają swoje zdolności 
aktorskie, muzyczne i 
pisarskie. Swoją 
działalnością pokazujemy, 
że potrafimy stworzyć 
dogodne warunki rozwoju 
dla niewidomych i 
niedowidzących twórców, 
którzy próbują swoich sił 
jako aktorzy, wokaliści, 
instrumentaliści czy 
tancerze.


