Urząd Miasta Rzeszowa

Data wydruku: 17-01-2022 00:58
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Spektakl Teatrzyku Bambino

Spektakl patriotycznego przedstawienia "Ojczyzno ma"

Spektakl Teatrzyku Bambino
Teatrzyk BAMBINO rozpoczął swoją działalność na początku stycznia 2018 roku, przyjmując
pierwotnie nazwę „Osiedlowe Kwiatki”. Skupiał dzieci w wieku 5-6 lat, które chciały realizować
swoje zainteresowania teatralne w Osiedlowym Klubie „Krak” pod kierownictwem pani Niny Opic,
która godziła swoje obowiązki wykładowcy akademickiego z zajęciami teatrzyku.
Pierwszy publiczny występ miał miejsce w maju 2018 podczas Dni Osiedla Krakowska-Południe i było
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to przedstawienie pt. „Osiedlowe Kwiatki”. Już w czerwcu 2018 teatrzyk wystawił przedstawienie pt.
„Wesoły Statek”. Z okazji 100 rocznicy Niepodległości „Osiedlowe Kwiatki” wystawiły spektakl pt.
„Śpiew i kwiaty dla Niepodległej”. Również w tym samym roku, w grudniu wystawiono
przedstawienie pt. „Mikołaj i Krasnoludki”, który był prezentowany również w okolicznych
przedszkolach, ciesząc się ogromnym uznaniem.
2019 rok
- zmiana nazwy teatrzyku na „Bambino” (dziecko w j. włoskim),
- maj - wystawienie przedstawienia pt. „Zagubiony uśmiech”,
- listopad - patriotyczne przedstawienie pt. „Ojczyzno ma”, które było transmitowane na antenie
Polskiego Radia Rzeszów i nazwane przez dziennikarzy radia jako swoisty ewenement teatralny w
wykonaniu dziecięcych aktorów (uczestniczyły też dzieci w wieku 3-4 latka),
- grudzień – spektakl pt. „List do Mikołaja”- prezentowany w Wojewódzkim Domu Kultury w
Rzeszowie.
Rok 2020 z uwagi na pandemię przyczynił się do wstrzymania zajęć teatrzyku, niemniej jednak
prowadzone były zajęcia poprzez telekonferencję, aby w czerwcu w pełnym reżimie sanitarnym
wystawić przedstawienie tematycznie związane w koronawirusem pt. „Zły gość”. Przedstawienie to
było również zaprezentowane przedstawicielowi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
który wręczył dzieciom cenne upominki. Równocześnie zaznaczył, że teatrzyk „Bambino” jako jedyny
na Podkarpaciu, a później okazało się, że jedyny w Polsce wystawił na żywo przedstawienie,
korzystając z chwilowego poluzowania obostrzeń sanitarnych. Od listopada ponownie wrócono do
zajęć zdalnych i pomimo tak młodego wieku aktorów – prowadzono wspólne kolędowanie i pracę nad
nowym scenariuszem. Po możliwości prowadzenia zajęć na żywo - w czerwcu 2021 r. przedstawiono
spektakl pt. „Na zamku śpiącej królewny” wywołując ogromne wzruszenie rodziców i zaproszonych
gości.
Obecnie zespół rozpoczyna kolejny teatralny rok pracą nad nowymi scenariuszami autorstwa Niny
Opic, która nie tylko reżyseruje, ale również opracowuje ruch sceniczny, choreografię i scenografię.
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