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 Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury 
w Małym Kacku przy współpracy ludzi dobrej woli, 

którymi są wolontariusze, wspierają KURTYNĘ finansowo 
lub niosą w świat wieść o naszym przeglądzie.

www.kackmalykack.pl
www.kurtynamalykack.pl

KURTYNĘ 2018 i 2019 wspiera także 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
w ramach projektu Teatr Amatorski. 

Kto stoi za KURTYNĄ?



Wystartowała KURTYNA 2019 - IV Przegląd Teatrów Amatorskich w Gdyni Małym Kacku.

Pierwsza edycja KURTYNY, w 2016 roku zrodziła się jako pomysł zaktywizowania 
i ożywienia życia społeczności dzielnicy Mały Kack. Zamierzony cel udało się osiągnąć.
Tydzień, w którym teatr zagościł w parafii Chrystusa Króla, okazał się strzałem 
w dziesiątkę – mieszkańcy dzielnicy przyjęli nasz pomysł z entuzjazmem. Niedługo potem 
wieść o KURTYNIE przekroczyła granice nie tylko dzielnicy, ale Gdyni i Trójmiasta. 
Od pierwszej edycji przegląd ma swoich entuzjastów, a każdy spektakl przyciąga innych 
widzów. Za niektórymi zespołami przybywają ich oddani fani. Jednak nawet teatry przybywające 
z drugiego końca Polski mogą być spokojne – widzowie zawsze na nich czekają.

Na widowni możemy spotkać rodziny z dziećmi, młodzież, ludzi w sile wieku, emerytów. 
Niektórzy z nich to już stali bywalcy. Widzów ciągle przybywa, więc jeśli frekwencja będzie 
nadal wzrastać, to z pewnością pomyślimy o dodatkowych miejscach. 

Na naszej scenie występują dzieci i młodzież, teatry dorosłych, teatry osób niepełnospraw-
nych, aktorzy entuzjaści i ci, dla których teatr jest formą terapii. Co ciekawe, mimo różnych 
motywacji i form pracy, przedstawienia te konkurują ze sobą na równych prawach. 
Bo ani wiek, ani sprawność aktorów nie mają znaczenia, jeśli prezentowany spektakl jest 
po prostu dobry. Jak mówią sami uczestnicy, to jedyne miejsce, gdzie dzieci rywalizują 
z dorosłymi, gdzie niepełnosprawni na równych prawach konkurują z innymi grupami 
i nierzadko, jak uczy kurtynowe doświadczenie, wygrywają.
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ch         stacje telewizyjne i        radiowe,

wieczorów teatralnych

3000 egzemplarzy KURIERA TEATRALNEGO

1300 metrów kabli nagłośnienia i oświetlenia
wplecionych we wnętrze kościoła

40 reflektorów ustawionych na specjalnych rusztowaniach
6 mistrzów oświetlenia i nagłośnienia

tygodnik i jednodniówka publikowana co roku 
przez organizatorów KURTYNY

18
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bileterów

biletów0i inni, czyli ponad              zapaleńców wspieranych 
przez grupę młodych wolontariuszy, dzięki którym 
KURTYNA istnieje i ma się dobrze.

1 tona ciasta i 50 hektolitrów kawy i herbaty

45 spektakli w czasie przekraczającym 2000 minut
blisko 6000 głosów w głosowaniu publiczności
ponad 10000 widzów
ponad 500 aktorów na scenie

1 rzecznik prasowy
2 garderobiane
2 konferansjerów
4 inspicjentów

30 
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ny Nikogo nie zaskoczyła obecność na KURTYNIE licznych 
zespołów z Gdańska, Sopotu oraz Gdyni, a także z Rumi, 

Wejherowa, Żukowa, Pruszcza Gdańskiego 
czy dalej położnych Kalisk.

Gościliśmy również artystów z innych regionów jak choćby 
z Piły, z warmińskiego Biskupca, z Pniewitego na Kujawach, 

z Trzcińca w Zachodniopomorskiem czy z odległej 
Małopolski i Podkarpacia, które reprezentowały 

teatry z Krakowa i Lubaczowa.
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Co przyniesie KURTYNA 2019?

Jak zawsze - tydzień teatralnych atrakcji - zgłoszenia zaczęły napływać
jeszcze przed ogłoszeniem nowej edycji.
W ubiegłym roku razem z KURTYNĄ świętowaliśmy stulecie Niepodległej.
W 2019 KURTYNA będzie przypominać kulturę i historię Kaszub, 
wszak sto lat temu Antoni Abraham wraz z Tomaszem Rogalą zabiegali 
w Paryżu o przynależność Kaszub do Polski.

Rozdanie nagród na gali finałowej uświetni występ zespołu Arka Noego.

Na widzów i artystów czekać będzie także Café Wieża. Jesteśmy 
przekonani, że wzorem lat ubiegłych nie zabraknie ani gorącej kawy 
i herbaty, ani równie gorących dyskusji i spotkań.

Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku

ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3, 81-506 Gdynia
32 1140 2004 0000 3802 7744 1317
tel. 693947213 zarzad@kackmalykack.pl
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Stowarzyszenie Katolickie Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku

ul. Ks. Bpa J. B. Szlagi 3, 81-506 Gdynia
32 1140 2004 0000 3802 7744 1317
tel. 693947213 zarzad@kackmalykack.pl

Amatorzy swojej pasji oddają serce i czas, ale często muszą sięgnąć 
także do własnej kieszeni, żeby zakupić rekwizyty, kostiumy                
czy sfinansować wyjazd grupy. Osiągnięcia uczestników                     
Kurtyny doceniamy wręczając statuetki, dyplomy, ale najważniejsze 
trofea to nagrody finansowe.  Sukces w rywalizacji zawsze daje        
satysfakcję i nobilituje, jednak zależy nam na tym, by nagrody dawały 
zespołom także szanse rozwoju, inwestowania w swoją przyszłość. 
Zaczynaliśmy skromnie z  kwotą 2.000 zł dla zwycięzcy Kurtyny 2016, 
ale z każdym rokiem budżet się powiększał  - w 2017 pula nagród     

wyniosła 4.500 zł, a  w kolejnej edycji wzrosła do 7.500 zł.
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