O PUBLI KACJI

Calineczka - scenariusz przedstawienia dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych na podstawie znanej baśni H. Ch.
Andersena o tym samym tytule.

Przedstawienie to można zrealizować na okoliczność pasowania na ucznia i przedszkolaka, na Dzień Edukacji Narodowej, Dzień
Babci, Dzień Matki, na przeglądy i konkursy teatralne, a także na zakończenie roku szkolnego, pożegnanie z przedszkolem i
szkołą podstawową.

Publikacja „Calineczka” to książka ze scenariuszem oraz płyta ze ścieżką dźwiękową, na którą składają się piosenki napisane
specjalnie do tego scenariusza i nagrane w wersji z wokalem (do nauki) oraz w wersji instrumentalnej, a ponadto muzyka
ilust racyjna, efekty brzmieniowe i inne elementy dźwiękowe. Na CD znajduje się również treść scenariusza w wersji
elektronicznej, czyli plik tekstowy, który można wydrukować, skopiować i edytować – wprowadzać uwagi, wycinać, uzupełniać

itd. Na CD, a także na stronie wydawnictwa znajdą Państwo gotowy do druku projekt plakatu, w dwóch formatach do wyboru.

OD AUTORA

Ponieważ jest to obszerna opowieść, przystosowanie jej do wystawienia wymagało wprowadzenia znacznych modyfikacji.
Istotne przy tej pracy było zachowanie fabuły. Opowiedziałem więc historię Calineczki zgodnie z wersją oryginalną, lecz
napisałem ją własnym językiem, stosując wiersz rymowany asylabiczny. Całość nieco zabarwiłem humorem i zastosowałem
narrację Elfa, aby sztuka – przemyślana w każdym calu – pozwalała na zyskanie sympatii widzów i jurorów (jeśli będzie
wystawiana na konkursach i przeglądach teatralnych). Z myślą o przedszkolakach przygotowałem także skróconą wersję
scenariusza, na płycie są dwa pliki tekstowe. Pozwolą one zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Przypominam Państwu, że jako autor jestem do dyspozycji i w miarę możliwości zawsze odpowiem na Państwa pytania. Dobrym
miejscem do rozmowy i czerpania inspiracji jest nasza strona internetowa połączona z Facebookiem i blogiem tematycznym.
Można tam znaleźć artykuły pisane przez realizujących spektakle według naszych scenariuszy, mnóstwo zdjęć, filmiki i linki do
stron z artykułami – sprawozdaniami z realizacji naszych przedstawień.

Na blogu przygotowałem też małe warsztaty w zakresie oświetlenia, nagłośnienia, kostiumów i scenografii.

Przypominam, że płytę z piosenkami ze scenariusza można zamówić u nas w dowolnych ilościach, po dobrej cenie hurtowej.

Zaufajcie nam Państwo! Wystarczy zadzwonić lub wysłać e- maila, a my udzielimy wyjaśnień.

Adam Szafraniec

Kupującym tę usługę, jaką jest scenariusz z dołączoną płytą ze ścieżką dźwiękową udzielamy jednorazowej licencji
na wykorzystanie wg Regulaminu Sklepu Internetowego Biała Łódka.
Płyta jest uzupełnieniem scenariusza, a zatem niemożliwym jest zakup oddzielnie samej płyty ze ścieżką dźwiękową.
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