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"Kultura nad Motławą - organizacja plenerowych przedstawień teatralnych w Wiślinie w
Gminie Pruszcz Gdański”
Nazwa instytucji realizującej projekt:
Gmina Pruszcz Gdański
Wartość projektu: 52 100,00zł
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 33 151,00zł
Termin realizacji projektu:
30.06.2018
Opis projektu:

W dniu 30.06.2018 roku w Wiślinie odbyła się impreza plenerowa o charakterze
kulturalnym zatytułowana "Kultura nad Motławą - organizacja plenerowych przedstawień
teatralnych w Wiślinie w Gminie Pruszcz Gdański”. Wydarzenie było współfinansowane z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Główną atrakcją imprezy były dwa ciekawe przedstawienia teatralne skierowane do
dzieci i młodzieży (Bajka z żuławskiej skrzyni, czyli „Awanturka z leśnego podwórka”) oraz do
dorosłych („Historia z żuławskiej skrzyni”, czyli „Lecz się śmiechem”). Przedstawienia odbyły
się na terenie boiska szkoły podstawowej w Wiślinie, w pobliżu rzeki Motława, w otoczeniu
zieleni parkowej otaczającej obiekt. Na potrzeby spektaklu ustawiono zadaszona trybunę z
krzesłami na 150 miejsc. Zadbano również o profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie
spektakli.
Spektakl „Awanturka z leśnego podwórka” to pełna przygód i humoru muzyczna bajka
dla najmłodszych rozgrywająca się w planie aktora z lalką. Dramaturgia spektaklu oparta była
na interakcji z dziećmi, które brały czynny udział w przygodach leśnych bohaterów.
Przedstawienie w którym udział wzięło 3 aktorów trwało ok. 50 minut.
Spektakl „Lecz się śmiechem” to przedstawienie o charakterze kabaretowym
zawierające dowcipne teksty, świetną muzykę graną na żywo, dużo piosenek. Temat zawsze
aktualny - służba zdrowia. Czterech zawodowych aktorów w trakcie 2,5 godzinnego
przedstawienia nawiązało doskonały kontakt z publicznością.
Celem imprezy była promocja atrakcji turystycznych i historycznych obszaru Żuław
Wiślanych. W trakcie imprezy Pani Wójt Gminy Pruszcz Gdański Magdalena Kołodziejczak

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

poinformowała zebranych o kolejnych inwestycjach Gminy mających na celu wzrost
atrakcyjności turystycznej obszaru. Wymieniła budowę szlaku kajakowego Motławy oraz
Raduni jak również powstanie kolejnych odcinków tras rowerowych.
Promocja imprezy odbyła się zarówno przed jak i po wydarzeniu. Informacje zostały
zamieszczone w lokalnej prasie, radiu, stronach internetowych, portalach społecznościowych
oraz plakatach umieszczonych w miejscach publicznych. Impreza została również zapisana w
fotorelacji, filmie promocyjnym oraz fotoreportażu prasowym.
Patronem medialnym imprezy było Radio Gdańsk oraz Dziennik Bałtycki.

