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Niewielu zdaje sobie sprawę, że dobre 
światło pomoże uzupełnić atmosferę 
jak niewiele środków. 

Charakteryzatorka teatralna 
Nina jest jedną z osób 
zaangażowanych w przemianę 
naszych aktorów. Na przykład 
aktorka Magda zmieniła się 
dzięki niej w 5 postaci!

Im więcej postaci, tym więcej 
transformacji, a tym samym 
kostiumów. Kostiumograf 
Katarzyna dba o to, aby wszystko 
było gotowe, w razie potrzeby 
poprawione na miejscu, a aktorzy 
odczuwają swobodę  
w każdym kostiumie.

Żadne nagrywanie filmowe 
nie obejdzie się bez operatora. 
Kamerzyści Piotr i Maciek  
zawsze szukali najlepszych  
i najciekawszych ujęć.

Ponieważ projekt ma 
służyć jako materiał 
edukacyjny do nauczania 
języka angielskiego - 
aktorów gramatyka została 
sprawdzona przez native 
speakera Stefanię.

Po kilku dniach reżyserka 
Zuza nadzorując pracę 
aktorów i operatorów , 
w pracy za monitorem  
odczuwała lekkie 
zmęczeniem oczu.

Angielski interaktywny projekt edukacyjny American dream 
przedstawia pełną przygód podróż ucznia liceum Otto , który jest 
nazywany Otto Writer z powodu zamiłowania do sztuki ulicznej. 
Dzięki rodzicom Otto musi wyjechać na wymianę studyjną 
do Kansas w USA. Projekt American dream to połączenie 
fikcyjnej historii i interaktywnej nauki języka angielskiego. 
Opierając się na podróży Otto po Ameryce i jego przygodach  
w nowej szkole, uczniowie mają okazję zapoznać się z tematami 
podróży, edukacji lub realiami związanymi z USA.

To nie jest tradycyjna sztuka teatralna, 
ale nagranie studyjne przygotowane z myślą 
o przekazaniu angażującej i atrakcyjnej wizualnie 
opowieści o wymiarze edukacyjnym, której 
celem jest poszerzenie słownictwa uczniów 
w wyżej wymienionych dziedzinach. 

Szara eminencja projektu - 
Danka, osoba czuwająca nad 
harmonogramem i ogólnym 
bezpieczeństwem organizacyjnym, 
epidemiologicznym naszego zespołu, 
zdołała udokumentować całe 
przygotowanie projektu.
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