
Urząd Miejski w Łomiankach
https://lomianki.pl/pl/kalendarium-wydarzen/13873,Spektakl-quotDzialkaquot.html
2023-05-23, 03:47

W rolach głównych: Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak
Reżyseria: Barbara Wiśniewska; Muzyka: Damian „Łapa” Chmielewski

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

Spektakl "Działka"
Centrum Kultury w Łomiankach

18.05.2022 19:00

Dla dzieci: Tak

Bilety: Tak

Organizator:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Scenariusz: Marcin Graff i Marzanna Graff

Przedstawienie teatralne w trzech aktach pt. „Działka” pokazuje w niezwykle realny sposób co dzieje
się z rodziną gdy ktoś w niej zaczyna swoje eksperymenty z dopalaczami, narkotykami, alkoholem.
Dodatkowo syn żyje w świecie komputerów i komórek.

„Zwykła” współczesna rodzina w której każdy żyje własnym życiem a kontakt często jest sms-owy, w
biegu. Rodzice sami utwierdzają się w przeświadczeniu „przecież ma wszystko czego chce młody
człowiek: nie kontrolujemy go, dajemy mu mnóstwo wolności…” i w imię źle rozumianej miłości nie
zauważają problemu. A koledzy… wolą nie widzieć co się dzieje bo przecież „To nie moja sprawa”,
„Lepiej się nie wtrącać”. Czy w takich warunkach rodzina da radę przetrwać? Każdy ma szansę zadać
sobie pytania „co się z nami dzieje?”, „Czy potrafię rozmawiać szczerze o swoich problemach?”, „Czy
mam mocne wsparcie w kimś bliskim?”, i wreszcie to tak ważne pytanie „Może jest alternatywa…”

Na spektakl zaprasza Urząd Miejski w Łomiankach.

Liczba miejsc ograniczona. Bilety są bezpłatne, do nabycia w recepcji CK oraz za pośrednictwem
strony:  https://biletyna.pl/event/index/?q=dzia%C5%82ka

_________________

Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy organizowanej przez Centrum Kultury
w Łomiankach:
Każdy uczestnik biorący udział w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury w Łomiankach /
CK wyraża zgodę na rozpowszechnianie, w celach promocji CK, swojego wizerunku w filmach i
zdjęciach zrealizowanych podczas wydarzeń, w których dobrowolnie uczestniczył zgodnie z art. 81
ustawy z dnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr
90,poz. 631,z późniejszymi zmianami). W przypadku braku takiej zgody uczestnik imprezy
organizowanej przez CK informuje organizatora przed rozpoczęciem imprezy, w której dobrowolnie
uczestniczy.
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