Murowana Goślina, 22 listopada 2018 r.

Ruszył nabór aktorów do największego widowiska plenerowego w Polsce
„Orzeł i Krzyż”
- Park Dzieje poszukuje chętnych do tworzenia największego widowiska plenerowego w
Polsce, aktorem może zostać każdy.
- Osiem nocnych spektakli odbędzie się w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie w
weekendy w czerwcu i lipcu.

Widowiska w podpoznańskim Parku Dzieje już na stałe wpisały się w kalendarz wakacyjnych
wydarzeń kulturalnych. W 2019 roku zaplanowanych jest osiem spektakli, w których wystąpić
może pół tysiąca aktorów. Plenerowy spektakl w 90 minut pokazuje pełen przekrój historii
Polski.
Spektakl to podróż w czasie od legendy o Lechu, Czechu i Rusie, poprzez początki państwa polskiego
z Chrztem Polski, aż po wiek XX z przesłaniem Jana Pawła II i „Solidarności”. Widzowie stają się
świadkami między innymi bitwy pod Grunwaldem, potopu szwedzkiego czy trudnych momentów II
wojny światowej. Co roku modyfikowany scenariusz akcentuje ważne momenty historii. W ubiegłym
roku skupiając się na odzyskaniu niepodległości. A co zobaczymy nadchodzącym sezonie?
Widowisko prezentowane jest po zachodzie słońca, z zastosowaniem nowoczesnych technik
dźwiękowych, oświetleniowych i multimedialnych. Szczególną siłą przedstawienia są jednak grający
w nim wolontariusze – mieszkańcy Murowanej Gośliny, Poznania i 17 sąsiednich gmin, łącznie ok.
500 osób w wieku od 4 do 80 lat. Aby zostać aktorem wystarczy uzupełnić formularz na stronie
aktorzy.parkdzieje.pl
- Grać w widowisku może każdy. Szukamy solistów, którzy odegrają role w świetle jupiterów, jak
również aktorów do scen zbiorowych, które tworzą niepowtarzalny klimat spektaklu. Jeżeli ktoś nie
czuje się dobrze na scenie, może wspomóc organizację widowiska od strony technicznej tworząc
scenografię i rekwizyty, angażując się w obsługę techniczną.
Filip Klepacki, reżyser widowiska „Orzeł i Krzyż”
- Pomysł grania w widowiskach podsunęli mi znajomi. Zaangażowanie się w zeszłoroczny sezon z
moją rodziną to była niesamowita przygoda. Już nie możemy doczekać się pierwszych prób do nowego
spektaklu.
Anna Dągielska
- Park Dzieje to nie tylko widowiska historyczne. Rozwijamy się cały rok, dlatego uruchomiliśmy nasz
nowy projekt - Akademię Parku Dzieje. Organizujemy w niej warsztaty i zajęcia dla wolontariuszy. -Uczestnicy mogą skorzystać m.in. z zajęć akrobatycznych, tanecznych, krawieckich, stolarskich.
Przygotowujemy się też do uruchomienia warsztatów lalkarskich i szkoły fechtunku.
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Tomasz Łęcki, prezes Stowarzyszenia Park Dzieje
Próby do widowiska „Orzeł i Krzyż” rozpoczną się na przełomie marca i kwietnia. Zwykle spotykamy
się raz w tygodniu w soboty według ustalonego harmonogramu. Jednak już teraz trwają zajęcia
Akademii Parku Dzieje i warsztaty, dlatego nie warto zwlekać. Rekrutacja wolontariuszy do
widowiska trwa do końca lutego.
„Orzeł i Krzyż” to największe widowisko historyczne w Polsce. Pełne podniosłych i wzruszających
scen oraz wspaniałych efektów wizualnych odbędą się w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie w
czerwcu i lipcu 2019 roku.
Nocne widowiska zostaną zaprezentowane 8–krotnie dla łącznie około 16 tysięcy widzów. Ogłoszenie
podtytułu przyszłorocznego „Orła i Krzyża” oraz możliwość kupna biletów już 27 grudnia na stronie
www.ParkDzieje.pl oraz w punktach stacjonarnych.

Dodatkowe informacje:
Michał Motyl
Koordynator ds. marketingu widowiska
michal.motyl@parkdzieje.pl
+48 781 481 806
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