Kedves Diákok, Szülők és Tanárok!
Az Ökopszichológiai Egyesület Playback Színház Társulata (ÖPSZ) nyitó előadására hívunk:

Klímaszorongás generációk párbeszédében
Göllner 2. előadó Drámaterem 2019.12.16-án 17-18.30 óra között

Ha érted mi a klímaszorongás, ha érted mitől van, ha tudod, mire terjed ki, ha
mindebből keveset értesz, vagy szinte semmit, ha esetleg azzal szólít meg, hogy ki akarod
zárni az életedből, akkor ajánlunk egy közös munkát a playback színház eszközeivel. A
téma egy felütés lehet arra, hogyan keresd meg a felelősséged és a lehetőséged közötti aktív teret,
hogyan kaphatsz magadra és a körülötted lévő világ rendszerére új rálátást. Teret kívánunk adni
annak is, hogy generációk, akik vagy a múltból hoznak információkat, vagy a jövőbe igyekeznek,
átadhassák egymásnak saját megéléseiket, adva ezzel kapcsolódást másoknak, hogy nézőpontjukat
újragondolják. MESÉLJÜNK EGYMÁSNAK!

Nemcsak témát ajánlunk, de módszert is, amivel magadra és a világhoz való kapcsolatod
értelmezésére ráláthatsz! Lehetőséget az érzelmeinkhez való tudatosabb viszonyulásra,
érzelmi állapotaink megdolgozására.
Az útkeresés eszköze szabad színházi játék a playback színház módszertani
keretei között, zene kíséretével. Ebben a színházban a néző is résztvevő, a
témát a néző adja érzések, történetek elmesélésével, ezért a résztvevők
nyitottsága, gondolkodási és érzelmi gazdagsága része az előadásnak. A
Playback színház alapja, az „itt és most” helyzetei, azaz csak valós témával
tudunk dolgozni, valós érzésekkel
Az előadást egy évad nyitásának tervezzük. Ha a Regionális Gimnáziumban
a téma iránti érzékenység valóban az általunk megélt jelzések szerinti és
megérkezik a színházba a nézőkkel, akkor itt tervezzük folytatni.
A színészek, zenészek a társulat tagjai, akik különböző más társulatokban
játszanak és az Ökopszichológiai Egyesület munkájához kapcsolódnak. Az
ökopszichológia új tudomány, rákereshettek természetesen, mitől más,
mint a környezetvédelem vagy a globális felmelegedés, vagy a tudatos
életmód, vagy… de a színházi előadás felvezetésében is igény szerint
rámelegítünk.
FIGYELEM! A DRÁMATEREMBE CIPŐVEL NEM LEHET BEJÖNNI! HOZZATOK
VASTAG ZOKNIT, PAPUCSOT MAGATOKKAL!

Várunk Benneteket! Pontosan kezdünk!
Ökopszichológiai Playback Szinház Társulat tagjai

