
Duet Kalina Grupa/ Marek Zadłużny
       „Goniąc kormorany” – chor. Kalina Grupa/Marek Zadłużny, czas: 15 min. muz. Piotr Szczepanik, Sigur Ros
Duet „Goniąc kormorany” jest apoteozą dwóch pierwiastków. Męskość i kobiecość, kobiecość i męskość, męsko 
męski, żeńsko żeńska, męsko żeński, żeńsko męska,… męska ona, żeński on… androgynia….
Dzień gaśnie w szarej mgle.
Wiatr strąca krople z drzew.
Sznur kormoranów w locie splątał się,
Pożegnał ciepły dzień,….”
Marek Zadłużny – doktor nauk humanistycznych, dyplomowany artysta tancerz (tytuł nadany przez Związek Artystów 
Scen Polskich), wykładowca w zakresie współczesnych form tańca na Uniwersytecie Zielonogórskim, choreograf w 
Pracowni Teatru Tańca MCKiE „Dom Harcerza”. Reżyser ruchu scenicznego. Pedagog tańca współczesnego na 
międzynarodowych warsztatach organizowanych w Berlinie, Luksemburgu, Talinie i Cottbus. Stypendysta Programu 
Erasmus w Oslo University College. Twórca ogólnopolskiego festiwalu sztuki tańca współczesnego SPACE ZG, a 
także prezes Lubuskiego Stowarzyszenia Tańca Współczesnego „Elestewe”.

Teatr Tańca „AKRO” 
      „Jak robi koń?”
reżyseria i choreografia - Irad Mazliah-Doberski
I dream of horses 
at time of change
at the foot step 
at the entrance to the cave
I forget if I am the one exiting towards a voyage
or the one tied down to the cave wall
watching the dancing figures
in the dark. 
     Tańczą: Joanna Miś-Fudali, Marta Pańka, Magdalena Bujalska, Katarzyna Szczotkowska, Natalia Lewna, 
Małgorzata Pośpiech, Katarzyna Rasiewicz, Radosław Kubiak.
Teatr Tańca Akro - formacja artystyczna i jednocześnie laboratorium ruchu. Od 20 lat penetruje materię choreografii, 
wciąż poszukując kompromisu pomiędzy tym co taneczne a tym co teatralne. Każda z tych dziedzin sztuki posługuje 
się własnym językiem i znalezienie owego kompromisu nie jest rzeczą łatwą. W przedstawieniach Akro, widz 
odnajduje zarówno taneczną narrację, jak i teatralną dramaturgię. Jedno przenika się z drugim tworząc swoisty i 
charakterystyczny styl.
Joanna Miś– Fudali – tancerka, pedagog, twórczyni koncepcji artystycznej Teatru Tańca AKRO, metody pracy z 
zespołem oraz reżyser i choreograf tanecznych spektakli zespołu. Ukończyła Pedagogikę kulturalno-oświatową, 
specjalność: taniec oraz Podyplomowe Studia w zakresie fizjoprofilaktyki i korektywy.

Marcin Bilenda- studio tańca „Balance”
       Ukończył Historię Kultury ze specjalnością pedagogiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
oraz studia podyplomowe na AWF w Poznaniu z zakresu form tanecznych i gimnastycznych. Jest także 
legitymowanym instruktorem tańca sportowego.
Marcin Swoją przygodę z tańcem rozpoczął w wieku 8 lat od tańca towarzyskiego, przechodząc przez kolejne techniki 
i rodzaje tańca występował między innymi: w zespole tańca współczesnego „Rytm”, „Metaxa”, „Scenie Tańca 
Współczesnego” w Poznaniu. Największy wpływ na jego dalsze artystyczne życie wywarła jednak kultura hip-hopowa 
oraz street dance. Szkoląc się w tej dziedzinie na różnego rodzaju szkoleniach i warsztatach wypracował swój własny 
styl, który jest połączeniem wielu dziedzin tego rodzaju tańca. Jest choreografem grupy Freaky Steps, która mimo 
krótkiego stażu, posiada już na swoim koncie wiele nagród i jest rozpoznawalna na polskiej scenie street dance. 
Freaky Steps oprócz typowych showcase'ów tworzą projekty oraz spektakle taneczne, które poprzez połączenie teatru 
tańca i street dance, wprowadzą nową jakość w tej dziedzinie sztuki. W dorobku artystycznym grupy znajdują się takie 
spektakle jak: Freaky Train Station, Freaky Dreams, Hip Hop Soap Battle, LOST. Spektakl„Sounds in the dark room” 
to pesymistyczna wizja przyszłości. Jest to opowieść o alienacji człowieka oraz zagubieniu w nowym systemie 
wartości jakie niesie XXI wiek i jego technologie. Życie jednostki sprowadza się do wykonywania poleceń i powielania 
schematów jakie wcześniej zostały dla niej przygotowane. Jedyną ucieczką jest tutaj świat fantazji sennych, 
reminiscencji dawnych przeżyć i pragnień. Jednak to świat alternatywny, który jest tylko sennym marzeniem, nie 
mającym wpływu na prawdziwą rzeczywistość ... czy aby na pewno???

Grupa ProForma
      Spektakle Pracowni Teatru Tańca z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” w Zielonej Górze.
"Adolescent" – muz. Sigur Ros, Katarzyna Nosowska, czas: 20 min., chor. Marek Zadłużny
Grupa ProForma jest zderzeniem osobowości, płci i „prawie” pokoleń - gimnazjum- liceum- studentka jedna. Spektakl 
jest próbą ustosunkowania się młodych osób do problematyki dojrzewania. Powstały obraz jest ruchowym kolażem 
idei i myśli pojawiających się w trakcie twórczej pracy zespołu. Zatańczą: Martyna Blachowska, Natalia Dziadek, Sonia 
Januszewicz, Paulina Niemiec, Paulina Nowak, Martyna Wilcząb, Agata Kierońska.

Program
I Ogólnopolskiego Festiwalu 

Alternatywnych Teatrów Tańca w 
Słupsku



1 Dzień Festiwalu- 28 czerwca
godz.12.00  warsztaty teatralne- Igor Chmielnik (Teatr Rondo)                
godz.14.00  warsztaty tańca współczesnego- Anna Piotrowska(Teatr Rondo) 
godz.16.00  warsztaty contact improvisation- Marek Zadłużny (Teatr Rondo) 
godz.18.00 (SOK):  

 pokaz mody Aleksandry Chrzan 

 Teatr Tańca “Effort”  w spektaklu „Sny”

 gość specjalny festiwalu- Anna Piotrowska w spektaklu “Gigi Mangia”

2 Dzień Festiwalu- 29 czerwca
godz.12.00  warsztaty tańca nowoczesnego- Marcin Bilenda (Teatr Rondo)
godz.14.00  warsztaty tańca współczesnego-  Joanna Miś- Fudali (Teatr Rondo)
godz.15.30  warsztaty tańca współczesnego- Gabriela Keller- Janus (Teatr Rondo)
godz.17.00 (SOK):

 Teatr Tańca ENZA w spektaklu “Ciało ciału ciało dało”
 Duet Kalina Grupa i Marek Zadłużny w spektaklu “Goniąc kormorany”
 Teatr Tańca AKRO w spektaklu “Jak robi koń?”

 Studio Tańca BALANCE w spektaklu “Sounds in the dark room”

 Grupa ProForma w spektaklu “Adolescent”

Imprezy Towarzyszące
wystawa malarstwa Grzegorza Kamińskiego (SOK) 
wystawa fotograficzna “Kobieta w tańcu” Arkadiusz Ciupek (SOK)
wystawa fotograficzna “Przemijanie, ekspresja ruchu, rzeźba” Patrycja Kalczyńska (SOK)     
29.06.2013r.- sobota, godz.21.00- koncerty rockowe (Keller Pub):

 zespoły Hospitalized, Glarepoint i Grupa Rosjan                   
…………………………………………………………………………………………………………

Gabriela Keller-Janus- Teatr Tańca „Enza”
       Pomysłodawca i organizator festiwalu.Tancerka, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego. 
Załozycielka „Teatru Tańca „Enza” w Słupsku w Młodzieżowym Centrum Kultury. Ukończyła Szkołę Choreograficzną 
w Poznaniu na kieruku Instruktor Tańca Współczesnego i Szkołę YOGI i BANGRA DANCE w Slough w Wielkiej 
Brytanii. Pomysłodawca wielu programów i warsztatów dla młodzieży i dzieci(„Strzeż się obojętnych”, „Okna”...). Na 
stałe współpracująca ze Stowarzyszeniem ”Zanim Zagrasz Hamleta” na Kaszubach Od 2001 roku współpracuje z 
wieloma wybitnymi choreografami z Polski i za granicy. Laureatka wielu nagród na Festiwalach Ogólnopolskich. Od 
2006 roku współpracuje z Ogólnopolskim Festiwalem ”NiemenNon Stop” tworząc ruch sceniczny. Współpracuje z 
Teatrem Nowym w Słupsku (choreografia do ”Scenariusz dla trzech aktorek”) i z wieloma polskimi wykonawcami min. 
Stanem Borysem, Norbim, Jaśkiewiczem. Wychodzi poza granice tańca tworząc pokazy artystyczne tj.”Pokaz mody 
Harajuku” i organizując koncerty dla młodych artystów, wystawy słupskich fotografików.
W 2011r.zdobyła Nagrodę Prezydenta za całokształt pracy.

Spektakl "CIAŁO CIAŁU CIAŁO DAŁO”
    Lubię być kurą domową
    Do pralki wrzucić problem wraz z głową
    Pralka pierze, ja nie wierzę w nic
   Słodko jest nie myśleć o niczym
   Się zgubić we własnej spódnicy
   Kochanie robię pranie...

       Spektakl mówiący o współczesnej kobiecie, łączącej obowiązki domowe z pracą i seksem. Traktujący kobietę jako 
osobę silną, seksowną i pełną energii. To wszystko jednak nie byłoby możliwe gdyby nie adoracja ze strony 
mężczyzn.

Anna Piotrowska
        Tancerka, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju 
Tańca - eferte, założycielka "mufmi" w Warszawie (1995 r. , teatr działa w Klubie DGW). Stworzyła blisko 70 
autorskich choreografii i przedstawień.
Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjno-kulturalnych: 
PolemiQi, Atak przestrzeni, Kierunek.(Europa_Warszawa).taniec, SoloDuo_Polska, laboratorium choreografii, British 4 
Polish Dance i in. Laureatka "SoloDuo Dance Festival" (Budapeszt 2005/2006), wielokrotnie juror SoloDuo. 
Stypendystka British Council Awards 2004 - Young Polish Arts Entrepreneur. Producent przedstawień teatru tańca. 
Juror Doliny Kreatywnej programu TVP2 w dziedzinach taniec i animacja kultury. Anna Piotrowska uczestniczyła jako 
gość w festiwalu Gramigna Festival (Palermo 2007), International Poesifestival (Sztokholm 2007), Nu Dance Fest 
(Bratysława 2007/2008), Fabriaktionen (Berlin 2008), Working Title Festival (Bruksela 2008), jak również wielokrotnie 
jako gość Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego (Bytom), Międzynarodowego Festiwalu 
Współczesnych Form Tańca (Kalisz - główna nagroda 2007), Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca (Lublin), 
wielokrotny gość festiwalu SoloDuo Dance Festival (Budapeszt 2005-2012). Reżyser ruchu w teatrach dramatycznych 
m.in. w Szczecinie, Zielonej Górze, Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Białymstoku i Legnicy. Współpraca z reżyserami: 
Paweł Kamza, Michał Siegoczyński, Artur Tyszkiewicz.
      Zrealizowała dwie autorskie produkcje dla Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu pt.: "farfalla" i "6 x 9" . Realizacja 
ruchu w teatrze lalek K3 z Białegostoku. Gość programu APAP, advancing performing arts project, w ramach tego 
programu powstało solowe przedstawienie "Look 4 faces" wystawiane w Bytomiu, Warszawie, Berlinie i Brukseli. Od 
2008 r. regularnie współpracuje ze Śląskim Teatrem Tańca. Od czterech lat jest pedagogiem w Państwowej Wyższej 
Szkole Teatralnej na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu, gdzie wykłada: formy teatru tańca i struktury choreograficzne, 
improwizacje, sceny improwizowane i taniec współczesny. Zrealizowała kilka przedstawień międzynarodowych: 
„Walk_2_corner”, „HUG” (Węgry), „Laka la Mnija in the field of half of sth”, „Cold Fish” (Norwegia), „CoCo_Klimt” 
(Słowacja), „or Clitoris Landscape (close to gate No. 5)” (Włochy).
„GiGi Mangia”
koncepcja, choreografia, taniec
Anna Piotrowska
muzyka
Anna Piotrowska & Marcin Pyciak
wywiad i głos: Giuseppa Scalisi
 (nie)autobiograficzny punkt odniesienia bohatera przyszłości… imię GiGi, nazwisko Mangia…
obcy teren… tam prawdopodobnie umrze i będzie leżeć w grobie ze swoim ukochanym.

Aleksandra Chrzan
       Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Nim otrzymała dyplom Wydziału Pedagogiki na 
kierunku Muzyka z plastyką w słupskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej studiowała projektowanie mody w 
Akademii Sztuk Wizualnych w Poznaniu, a wczesniej jej wrażliwośc artystyczną kształciła Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia w Słupsku.
Praca w Nowym teatrze zaowocowała dotychczas kostiumami do spektakli;
„Romanca” w reżyserii E. Żentary, „Akompaniator” w reż. R. Matusza, „Z rączki do rączki” w reż. A. Osika
Swoje pomysły ma także okazję realizować w Teatrze Tańca Enza działającym przy Młodzieżowym Centrum kultury w 
Słupsku dla którego, we współpracy z Choreografką Gabrielą Keller- Janus, projektowala kostiumy do spektakli 
„Strzeż się obojętnych” , „Nałóg” ,” End” ,”Brzydkie kaczatko”, „Solitudo”,
W ubiegłym roku, w styczniu, udało jej się zaprezentować autorską kolekcję ubrań pod roboczym hasłem „Moda 
Harajuku” na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słupsku .
Wspołpracuje również ze stowarzyszeniem Loko- Motywa w czarnej Dąbrówce oraz prowadzi warsztaty artystyczne 
we wsi Mikorowo gdzie w 2012 roku zrealizowała widowisko plenerowe Wojsław z okazji urodzin wiekowego 
miejscowego dębu.
W wolnych chwilach szyje, tworzy biżuterię z sutaszu, filcuje , robi na drutach , projektuje.

Teatr Tańca „Effort” Radek Bajon, Szymon Gramatyka
        "SNY" na podstawie dramatu Iwana Wyrypajewa. Muz. Nitrada, Sigur Ros, czas: 20 min., chor. Marek Zadłużny 
Grupa studencka Effort. To już ich trzeci spektakl, a każdy jest pewną drogą, której pokonanie wydaje się być 
zaskakujące nawet dla nas samych....
...piękno to ryba, to sowa. Piękno jest wielkie jak melon, nawet większe - jak pole, jest nawet większe niż pole - jak 
słoń. Piękno to kula albo pies, albo srebro.... W moich snach byli ludzie, były drzwi. Drzwi.
Kreacja ruchu i postaci: Agnieszka Czerson, Justyna Kulbida, Ola Maliszeska, Agnieszka Oleśniewicz, Karolina 
Pachurka, Julita Polańska, Kasia Pawlak, Łukasz Szpilski, Piotr Wawruch.


