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57.KST bardziej dostępne dla widzów 

 

W programie tegorocznych Kaliskich Spotkań Teatralnych znajdą się spektakle dostępne dla 
widzów, którzy na co dzień spotykają się z problemami w dostępie do kultury. Podczas 57. KST 
propozycję dla siebie znajdą nie tylko osoby anglojęzyczne, ale także osoby Głuche i osoby z 
niepełnosprawnością wzroku. Co więcej, spektakl, który przygotowany jest w Polskim Języku 
Migowym, będzie tłumaczony na język polski. 

Inauguracyjny spektakl 57.KST, „Żony stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy” w reżyserii 
Wiktora Rubina z bydgoskiego Teatru Polskiego, zostanie zaprezentowany kaliskiej publiczności z 
angielskimi napisami. Dzięki temu wszyscy, którzy posługują się językiem angielskim, będą mogli w 
pełni uczestniczyć w przedstawieniu. Bilety na spektakl bydgoskiego teatru dostępne będą na kilka 
dni przed festiwalem w nowej puli do sprzedaży. 

Kontynuując politykę teatru dostępnego dla widzów z niepełnosprawnościami, w programie 57.KST 
znajdą się także spektakle dla Głuchych i osoby z niepełnosprawnością wzroku. W poniedziałek 15 
maja zostanie zaprezentowany spektakl „Jeden gest” w reżyserii Wojtka Ziemilskiego z 
warszawskiego Nowego Teatru. Przedstawienie jest wystawiane w Polskim Języku Migowym, dlatego 
Teatr zapewnia jego tłumaczenie na język polski. Spektakl „Jeden gest” jest prezentowany w ramach 
obchodzonej z okazji Dnia Teatru Publicznego akcji „Bilet do teatru za grosze” – bilety będzie można 
zakupić wyłącznie w Kasie Teatru w dniu 13 maja (sobota) w cenie 500 groszy. 

17 maja (środa) zaprezentowany zostanie kaliski spektakl, „Najgorszy człowiek na świecie” w reż. 
Anny Smolar. Przedstawienie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy oraz przygotowana do niego 
zostanie audiodeskrypcja, dzięki czemu spektakl dostępny będzie także dla osób Głuchych i 
niewidzących. 

Kaliskie Spotkania Teatralne w tym roku odbędą się w dniach 13 – 21 maja w Teatrze im. Wojciecha 
Bogusławskiego w Kaliszu. 57. Kaliskie Spotkania Teatralne realizowane są ze środków Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Kalisza w 
ramach mecenatu nad kulturą. 
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