INFORMACJE dot. DZIAŁAŃ
TEATRU HOTHAUS
SEZONY 2012-2014

SPEKTAKLE ZREALIZOWANE W MINIONYM SEZONIE
1. Od listopada 2012 roku Teatr Hothaus zaprezentował na scenie przy u. Babińskiego 29 ponad 80
spektakli oraz dodatkowo, dzięki współpracy z Kościołem Matki Bożej Częstochowskiej , 12 koncertów i 2
spektakle wystawione w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej dla wiernych ze szpitala i okolicy.
2. W działaniach Teatru Hothaus uczestniczyło prawie 10000 widzów. (dane na podstawie raportów
sporządzanych podczas każdego wydarzenia)
3. W minionym okresie przygotowaliśmy w Teatrze Hothaus premiery:
Dla widzów dorosłych:


F. Kafka „Proces,



„Ad Leones” – we współpracy z Ośrodkiem Kultury im C.K. Norwida,



„Nieudany Krewniak” – o życiu i twórczości Karola Wójciaka Heródka psychicznie chorego
brutalisty rzeźbiarza z Lipnicy Wielkiej,



Bo jak śmierć potężna jest miłość – współpraca z kościołem szpitalnym



Kto dziś śpiewa takie piosenki



W. Gombrowicz „Ferdydurke”



A. Strindberg „Gra snów”



J. Drda „Igraszki z diabłem”
Dla dzieci:

 „Śpiąca królewna”
 „Porwanie Rusałki”
 „Czekając na….”
Działania z grupami aktorskimi pacjentów:
 „Przeczłowieczenia” – spektakl z grupą prowadzoną przez Beatę Trzaske – Szubę
 „Mieszczanin szlachcicem” – spektakl z grupą WTZ
 „Młotowstrząsy” – pierwszy fabularny film zrealizowany z grupą WTZ
4. W teatrze regularnie odbywają się koncerty muzyki klasycznej, oparte na utworach największych twórców
jak Szymanowski, Czajkowski, Dworak oraz gościnne występy zaproszonych artystów niezwiązanych z
Teatrem Hothaus. (tytuły i daty znajdują się w kalendarium najważniejszych wydarzeń)
DZIAŁANIA TEATRU HOTHAUS SKIEROWANEBEZPOŚREDNIO DO PACJENTÓW SZPITALA
1. W większości z realizowanych przez nas przedsięwzięć artystycznych uczestniczą pacjenci szpitala, którzy
zawsze korzystają ze wstępu wolnego do teatru. Podczas spektakli realizowanych specjalnie dla
pacjentów – średnio widownia liczy 150 – 200 osób. W okresie objętym relacją szacujemy obecność

pacjentów na poziomie 4500 – 5000 osób. Na spektaklach repertuarowych zawsze gościmy od 20 do 50
pacjentów.
2. Teatr Hothaus ściśle współpracuje z zainteresowanymi terapeutami oraz prowadzonymi przez nich
grupami artystycznymi, dzięki temu wspólnie stworzyliśmy :
a) Spektakl pt. „Przeczłowieczenia” przygotowywany z Grupą Form Dramatycznych pod opieką Beaty
Trzaski - Szuby , na podstawie tekstów pacjentów tworzących przy Klubie Poetyckim Wir.
b) Przegląd Twórczości Bezpretensjonalnej „ Sami z siebie” - szczegółową relację z Przeglądu stanowi
odrębny dokument.
c) Film fabularny pt. „Młotowstrząsy” nakręcony na podstawie scenariusza pacjenta Szpitala Jacka
Stawowego , z udziałem pacjentów z Grupy Form Dramatycznych przy WTZ i ich opiekunów
działających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz dzięki pomocy Stowarzyszenia Varia
3. Teatr Hothaus podejmuje się działań skierowanych do pacjentów związanych ze świętami i imprezami
okolicznościowymi zapieniając obsługę techniczna i programy artystyczne. Te działania dotyczą takich
wydarzeń jak : Jasełka, Kolęda, Bal Ostatkowy, Śniadanie Wilkanocne, Dni solidarności z osobami
chorymi psychicznie. Podczas tegorocznej edycji Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy odwiedziliśmy
wszystkie oddziały Szpitala, również te zamknięte, a następnie zorganizowaliśmy imprezę z kwestą w
Teatrze Hothaus. Na rzecz WOŚP przekazaliśmy prawie 800zł.
4. Podjęliśmy aktywną współpracę z organizacjami działającymi na Terenia szpitala:


Fundacja im. T.Deca



Stowarzyszenie Varia



Centrum integracji społecznej – obsługa teatralnego bufetu



Tworzymy stały kiermasz prac pacjentów a uzyskane wpływy są przekazywane do odpowiednich
oddziałów



Warsztat Terapii zajęciowej – realizacja spektakli, filmów, działania edukacyjne



Sklep ‘Ciuszek” – stałe zakupy elementów kostiumów

STAŁA WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI I INSTYTUCJAMI SLUŻĄCA DESTYGMATYZACJI MIEJSCA
1. Teatr Hothaus w ramach działań promocyjnych nawiązał współpracę z mediami :
 Dziennikiem Polskim
 Tygodnikiem Powszechnym
 Gazetą Wyborczą
 Radiem Plus – stały patron naszych działań
 Radiem Kraków
 Telewizja Kraków
2. Portale internetowe : teatralne, miejskie i poświęcone kulturze.
W przekazie medialnym kreujemy obraz szpitala jako miejsca o wielkiej i bogatej tradycji działań
arteterapeutycznych służących wspieraniu człowieka chorującego jako miejsca otwartego,
przyjaznego każdemu człowiekowi, o pięknej architekturze.

Regularnie współpracujemy z firmami i instytucjami :
A. Firmą IBM :
 wspólnie bierzemy udział w programach grantowych czego rezultatem jest pozyskany
grant w kwocie 4800zł na wykonanie pierwszego ogródka dla pacjentów – termin
realizacji 10 maja 2014r.
B. Krakowskim Biurem Festiwalowym, - działania informacyjne i promocyjne Teatru
C. Filmotechnika - działania informacyjne i promocyjne Teatru
D. Domem Pomocy Społecznej z ul. Babińskiego :
 realizowaliśmy da DPS program jubileuszowy z okazji 40-lecia istnienia
 przygotowaliśmy specjalny pokaz spektaklu pt. „Śpiąca Królewna”
 zapraszamy grupę teatralną do prezentacji na terenie teatru – do lipca spektakl pt.
„Głębia oceanu” grany był w naszym teatrze trzykrotnie.
E. Domy dziecka i Domy pomocy Społecznej, „Klika – Katolickie Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół” – bezpłatne zaproszenia na spektakle i koncerty
F. Biblioteką Polskiej Piosenki :
 Zrealizowaliśmy dwa spektakle finansowane przez Bibliotekę Polskiej Piosenki –
spektakl poświęcony życiu św. Faustyny pt. „Bo jak śmierć potężna jest miłość” –
premiera 6 października w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej
oraz „Kto dziś śpiewa takie piosenki” – premiera 26 października w Teatrze
Hothaus.
G. Działalność Teatru Hothaus skierowana do odbiorcy indywidualnego :
 Stały repertuar ze spektaklami biletowanymi
 Udział w corocznej Nocy Teatrów
 Spektakle dla szkół i przedszkoli
 Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży ( Teatr Rodzinny, Teatralne Studio
Młodzieżowe)
KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
Plany do końca sezonu 2014:
 22-29 czerwca 2014r - II Przegląd festiwalu sztuki bezpretensjonalnej „Sami z Siebie”
 10 maja 2014r – Wielka Ofensywa Wiosenna – tworzenie ogrodu dla pacjentów przy budynku 102 – dotacja –
Paragram wolontaryjny IBM, Uczniowie szkoły muzycznej będą grali koncert na świeżym powietrzu dla osób
pracujących w ogrodzie.4 maja – 9 bieg Skotnicki – Hothaus zrealizuje program artystyczny dla kibiców ,
uczestników i pacjentów
 14 maja 2014r koncert szkoły muzycznej z ul. Basztowej z okazji Dania Matki.
 5 maja 2014r – koncert muzyki Gospel
 16 kwietnia 2014r śniadanie wielkanocne – koncert wokalno – poetycki wraz z klubem WIR i prezentacją prac
pacjentów
 14 marca 2014r odbyła się premiera spektaklu „Gra snów” A. Strindberga
 20 marca 2014r odbył się spektakl integracyjny XXX LO - 100 osób i pacjenci - 30 osób, wspólnie obejrzeli


„Ferdydurke”
3 marca 2014r odbył się spektakl integracyjny V LO

- 90 osób i pacjenci - 48 osób, wspólnie obejrzeli

„Ferdydurke”


13 lutego 2014r wraz z grupą terapeutów szpitala zorganizowaliśmy Bal Walentynkowy dla pacjentów.
Podczas balu wykonaliśmy piosenki z programu „Kto dziś śpiewa takie piosenki"



2 lutego 2014r o godzinie 16:30w Rektoracie Matki Bożej Częstochowskiej w Krakowie artyści Teatru Hothaus
wraz z parafianami i pacjentami szpitala spotkali się na ostatnim w tym roku liturgicznym koncercie kolęd. Wraz



z licznie zgromadzonymi wiernymi wyśpiewaliśmy 20 kolęd.
29 stycznia 2014r o godzinie 11:00 odbył się koncert uczniów Państwowej Profesjonalnej Szkoły Muzycznej I
stopnia. Wystąpiło 20 wykonawców.



17 stycznia 2014r odbyła się premiera „Ferdydurke czyli Pamiętniki z okresu dojrzewania - o sztuce , młodości
i twarzo – gębie”
ROK 2013



19 grudnia 2013r wraz ze Szpitalem dr. J Babińskiego zorganizowaliśmy wigilie dla ponad 200osób. Gośćmi
byli pacjenci, personel szpitala, aktorzy Teatru Hothaus. Poczęstunek zapewniło Centrum Integracji Społecznej.



15 grudnia 2013r odbył się charytatywny spektakl „Czekając na..”. Odwiedziło nas 50 dzieci z różnych




ośrodków opiekuńczych. W trakcie spektaklu wszyscy otrzymali słodkie paczki od Mikołaja
01 grudnia 2013r odbyła się premiera spektaklu dla dzieci „Czekając na…"
27 listopada 2013r zorganizowaliśmy Bal andrzejkowy dla DPS przy ul. Babińskiego i pacjentów szpitala



16 listopada 2013 r odbyła się premiera pierwszego fabularnego filmu pt„Młotowstrząsy”



26 października odbyła się premiera spektaklu muzycznego „Kto dziś śpiewa takie piosenki” . Odwiedziło
nas ok 200 osób. Program w stylu przedwojennego kabaretu literackiego wypełniły przedwojenne szlagiery
muzyki rozrywkowej, skecze, monologi a także etiudy filmowe w stylu starego Ina zrealizowane przez zespół



Tetaru Hothaus.
16 października odbył się kolejny spektakl „Przeczłowieczenia”. Spektakl zgromadził ok 160 widzów w



większości odbiorcami byli pacjenci Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego.
6 października odbyła się premiera koncertu „Bo jak śmierć potężna jest miłość”. Artyści Teatru Hothaus
zaprezentowali w nim fragmenty tekstów z:”Dzienniczek. Miłosierdzie boże w duszy mojej” Św. S. M. Faustyny
Kowalskiej oraz z książki „Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku” bł. Jana Pawła II. Podczas koncertu
wykonano pieśni i arie Haenda, Bacha, Franck’a, Stradelli, Ruttera. Program był finansowany przez Bibliotekę



Polskiej Piosenki.
27 września odbył się kolejny spektakl „Przeczłowieczenia”. Spektakl zgromadził ok 150 widzów w większości



odbiorcami byli pacjenci Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego.
W dniach 26 – 29 sierpnia Grupa Form Dramatycznych działająca przy Warsztatach Terapii Zajęciowej
Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego, oraz Teatr Hothaus realizowali pierwszy długometrażowy film



pt: „Młotowstrząsy”. Premiera filmu jest przewidziana na 16 listopada 2013r.
8 września rozpoczęliśmy nowy sezon teatralny przygotowując Dzień Otwarty Teatru Hothaus, podczas
którego zaprezentowaliśmy gościom spektakle Teatru Rodzinnego pt. "Porwanie Rusałki", Teatralnego Studia
Młodzieżowego pt. "Musical" oraz Grupy Form Dramatycznych pt. "Przeczłowieczenia". Uczestniczyło ok 60



widzów z miasta i 54 pacjentów
W dniu 29 sierpnia o godzinie 14.00 w Teatrze miał miejsce koncert Grupy Musethica .



W dniu 10 lipca Teatr Hothaus gościł po raz drugi na swojej scenie spektakl pt."Smak życia" przygotowany i
przedstawiony przez artystów - pacjentów z oddziału VII F. Spektakl został gorąco przyjęty przez 200 osobową publiczność.



W dniu 8 lipca odbył się specjalny pokaz spektaklu pt. " Tajemnice głębi oceanu" przygotowanego przez



pacjentki Domu Pomocy Społecznej. Spektakl obejrzało 200 widzów.
W dniu 23 czerwca podczas Przeglądu Sztuki Bezpretensjonalnej

odbyła

się

premiera

spektaklu

pt. "Przeczłowieczenia" - opartego na tekstach pacjentów Szpitala im. dr . J. Babińskiego. W spektaklu obok
aktorów Teatru Hothaus wystapili pacjenci szpitala.




W dniach 23-29 czerwca Teatr Hothaus był współorganizatorem Przeglądu Sztuki Bezpretensjonalnej "Sami
z siebie". W ramach przegladu odbywały sie spektakle teatralne, koncerty, pokazy taneczne, wystawy,
warsztaty arteterapii. Przegląd zakończył się koncertem galowym oraz wspólnym puszczaniem balkonów z
marzeniami. W ciągu całego tygodnia w Przeglądzie uczestniczyło około 1000 osób.
15 czerwca w ramach kolejnej edycji Nocy Teatrów Teatr Hothaus zaprosił widzów na spektakl pt. Proces.
Spektakl obejrzało 185 osób!



9 czerwca w Teatrze odbył się koncert pt. "Etnoinspiracje w liryce wokalnej" - podczas koncertu słuchacze
mieli okazję wysłuchać pieśni K.Szymanowskiego, P. Czajkowskiego, A. Dworaka, I. Paderewskiego i i nnych



twórców. Koncert obejrzało 50 widzów.
8 czerwca w Teatrze Hothaus gościliśmy w dwóch grupach około 160 widzów - uczestników imprezy z okazji
dnia dziecka organizowanej dla firmy IBM. Nasi mali goście obejrzeli spektakl pt. "Śpiąca Królewna", zostali
zaproszeni na poczęstunek oraz wzięli udział w warsztatach teatralnych opartych na praktyce Teatru



Rodzinnego.
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w Teatrze Hothaus odbył się specjalny spektakl "Śpiącej Królewny". Mali
widzowie z okazji swojego święta otrzymali słodycze, a baśń mogli oglądać na wygodnych poduchach.



Przedstawienie obejrzało 150 widzów.
29 maja w Teatrze Hothaus gościliśmy dzieci z jednej z waldorfskich szkół. 50 młodych widzów obejrzało



spektakl pt. "Śpiąca Królewna".
25 maja Teatr Hothaus był współorganizatorem imprezy z okazji 40 -lecia istnienia Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Babińskiego. W trwajacej od rana do godzin popołudniowych zabawie uczestniczyło 200
osób, wśród nich pacjentki oraz zaproszeni goście. Dla wszystkich Teatr Hothaus przygotował koncert muzyki
wokalnej w wykonaniu Wojciecha Terechowicza i Żanety Groborz - Mazanek oraz kończącą imprezę



dyskotekę. Gości powitaliśmy i pożegnaliśmy kolorowym korowodem.
17,18 i 19 maja odbyły się ostatnie w tym sezonie, biletowane spektakle pt. "Proces". Ilość widzów - 120 osób.



14 maja Teatr Hothaus odwiedzili najmłodsi widzowie z dwóch okolicznych przedszkoli. Spektakl pt. "Śpiąca
Królewna" z wypiekami obejrzało 80 dzieci.



4 maja aktorzy Teatru Hothaus mieli zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach Peregrynacji obrazu „Jezu Ufam
Tobie” oraz relikwii św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II odbywających się w Rektoracie Matki Bożej
Częstochowskiej w Krakowie – Kobierzynie. Podczas nabożeństwa aktorzy odczytali Apel Jasnogórski oraz



poprowadzili część artystyczną uroczystości.
30 kwietnia odbył sie wernisaż prac plastycznych Andrzeja Dąbka pt. "Psalmy". Dodatkowymi atrakcjami
podczas wystawy był recital Euniki Dziewońskiej i Bogusławy Pietrzyk oraz przedstawienie wybranych
Psalmów w wykonaniu aktorów Teatru Hothaus - Wiktorii Kowalskiej i Jakuba Kowalika. Na wernisaż licznie
przybyli pacjenci Szpitala im. dr J.Babińskiego.



29 kwietnia Teatr Hothaus na spektaklu pt. "Śpiąca Królewna" gościł pacjentki z Domu Pomocy Społecznej z
ul. Łanowej oraz Babińskiego. Przedstawienie obejrzało 70 pacjentek.



26 kwietnia o godz. 19:00 w Teatrze Hothaus miał miejsce koncert flamenco w wykonaniu La Bogusha y su



grupo. Nastrojowy spektakl obejrzało 70 osób.
22 i 23 kwietnia w ramach XIX Dni Norwidowskich odbyły się dwa spektakle pt. "Ad Leones" w reżyserii
Wojciecha Dawida Terechowicza. Spektakl powstał przy wspólpracy z Ośrodkiem Kultury im. Cypriana Kamila
Norwida oraz XVIII Koła Związku Emerytów i Rencistów Kraków - Nowa Huta. Teatr hothaus przy ul.



Babińskiego 29, goscił na swoich deskach spektakl "Ad Leones " w dniach 27 i 28 kwietnia.
W dniach 19,20 i 21 kwietnia odbyły się kolejne spektakle "Procesu" wg F.Kafki, w tym również spektakl



południowy dla uczniów krakowskich liceów. Przedstawienia obejrzało około 300 widzów.
14 kwietnia o godz. 17:00 odbyła się premiera spektaklu pt. "Śpiąca Królewna" -przedstawienie kierowane



zarówno dla dzieci jak i ich rodziców obejrzało 150 osób.
Spektakl "Ich Twarze" przygotowany przez Katarzynę Deszcz i Jadwigę Noworól w wykonaniu grupy
teatralnej działajacej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej gościł na



deskach naszego Teatru w dniu 3 kwietnia o godzinie 11.00. Przedstawienie obejrzało 200 osób.
2 kwietnia o godz. 11.00 w Teatrze Hothaus odbyło się uroczyste Powielkanoce Śniadanie z udziałem
pacjentów i pracowników Szpitala im. dr J. Babińskiego oraz zaproszonych gości. Spotkanie uświetnił spektakl
pt." Zaklinanie dobrego" w wykonaniu młodych aktorów z Teatralnego Studia Młodzieżowego. W spotkaniu



uczestniczyło 200 osób..
17 marca Teatr Hothaus otworzył swoje podwoje dla wszystkich chętnych - tego dnia odbył się pierwszy Dzień
Otwarty - od godziny 11.00 do 21.00 prowadziliśmy zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jedną z atrakcji
podczas Dnia Otwartego był występ młodych aktorów z Teatralnego Studia Młodzieżowego w pokazie tańców



narodowych.
14 marca o godz. 10.30 w Ośrodku Kultury C.K. Norwida w Nowej Hucie odbyło się spotkanie z uczniami
krakowskich liceów, podczas którego pracowaliśmy nad interpretacja teatralno - sceniczną utworów Cypriana
Kamila Norwida. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w Norwidowskim Konkursie Recytatorskim w ramach 19-



tych Dni Norwidowskich.
14 marca odbył się w Teatrze Hothaus kolejny spektakl pt. "Mieszczanin szlachciem" przygotowany i
wystawiony przez Grupę Form Dramatycznych Warsztatu Terapii Zajęciowej. Spektakl obejrzało 250 osób.



9 i 10 marca 2013 "Proces" w Teatrze Hothaus - oba spektakle obejrzało 300 osób



8 marca 2013 - premiera spektaklu "Proces" na podstawie prozy F.Kafki - premierowy spektakl obejrzało 150



osób
24 lutego 2013 miała miejsce kolejna Msza Pasyjna – oprawa muzyczna Teatr Hothaus



24 lutego 2013 odbył się spektakl „Mieszczanin szlachcicem” na podstawie sztuki Moliera, w reżyserii



Wojciecha Terechowicza, w którym brali udział pacjenci z Grupy Form Dramatycznych.
22 lutego 2013 miało miejsce pierwsze spotkanie zespołu teatralnego Beaty Trzaski- Szuby i zespołu Teatru
Hothaus dotyczące pracy nad spektaklem „Przeczłowieczenia”. Spotkania te będą się odbywać w poniedziałki i



piątki o 14.30.
17 lutego 2013 miała miejsce inauguracja stałych koncertów w Rektoracie Matki Bożej Częstochowskiej w
Krakowie w ramach Mszy Pasyjnych. Oprawę muzyczną mszy zapewniają Żaneta Groborz-Mazanek, Wojciech
Terechowicz i Wojciech Gracz.



12 lutego 2013 odbył się Bal Ostatkowy dla pacjentów Szpitala. Teatr Hothaus zapewnił oprawę artystyczną,
techniczną i pomoc organizacyjną balu.



10 luty 2013 odbył się kolejny "Podwieczorek ze sztuką", na którym wystawiony został spektakl “Orfeusz na



granicy” w reżyserii Marleny Topolskiej, która przygotowała go wraz z grupą z Nowohuckiego Centrum Kultury.
10 lutego 2013 odbyła się msza z udziałem Biskupa Jana Zająca. Na mszy śpiewał Wojciech Terechowicz



przy akompaniamencie Wojciecha Gracza.
4 lutego 2013 rozpoczęły się regularne zajęcia teatralne z pacjentami w Teatrze Hothaus. Odbywają się one



w każdy poniedziałek, środę i piątek i trwają od 2 do 5 godzin.
4 lutego 2013 odbyło się pierwsze spotkanie zespołu teatralnego Beaty Trzaski- Szuby dotyczące rozpoczęcia



prac nad spektaklem „Przeczłowieczenia”, projektu łączącego zespół pacjentów z zespołem Teatru Hothaus.
26 stycznia 2013 miała miejsce inauguracja cyklu “Podwieczorne spotkanie w kawiarnianej atmosferze”.
Pierwsze spotkanie odbyło się z muzyką wokalną, gdzie mogliśmy posłuchać znanych piosenek, także tych z
musicali i opery w wykonaniu Żanety Groborz-Mazanek, Wojciecha Terechowicza, Marcina Grzymowicza,



Doroty Stępień, Wiktorii Kowalskiej i Przemysława Piskozuba, którym akompaniowali Jacek Bylica i Magdalena
Kurek. – spektakl obejrzało 180 widzów w tym 60 pacjentów
23 stycznia 2013 o godzinie 9:45 odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Form Dramatycznych szpitala z
Wojciechem Terechowiczem w celu przeprowadzenia zajęć teatralnych z pacjentami. Ustalono pracę nad
spektaklem „Mieszczanin szlachcicem” i pokaz pracy dnia 24 lutego 2013r w ramach zainaugurowanych



Podwieczorków ze sztuką
13 stycznia 2013 Teatr Hothaus przyłączył się w kwestowaniu do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i z tej



okazji Scena Młodzieżowa i Klub Seniora zagrali dodające otuchy jasełka “Bóg się rodzi”.
10 stycznia 2013 – spotkanie, z inicjatywy Wojciecha Terechowicza, redaktora Tygodnika Powszechnego
Marcina Żyły, terapeutki Beaty Trzaska – Szuby i Wojciecha Terechowicza. Spotkanie miało na celu zebranie
materiałów dotyczących arteterapii przez teatr do artykułu Pana Marcina Żyły. Artykuł ukazał się na łamach



Tygodnika Powszechnego.
8 stycznia 2013 miało miejsce spotkanie z terapeutami dotyczące współpracy w zakresie pracy z pacjentami,

spektaklu „Przeczłowieczenia”, współ organizacji imprez dla pacjentów. Na spotkaniu został oddany terapeutom
do oceny merytorycznej scenariusz spektaklu „Przeczłowieczenia”.
ROK 2012


31 grudnia 2012(jeszcze) o godzinie 20.00 Teatr Hothaus wystartował w Nowy Rok balem sylwestrowym dla




100 par i klkudziesięciu singli! – 2000zł zostało przeznaczone na realizację spektaklu „Przeczłowieczenia
18 grudnia 2012 o godzinie 10.00 w Teatrze Hothaus miały miejsce jasełka “Bóg się rodzi”.
30 listopada 2012 w Teatrze Hotahus obchodziliśmy 70 rocznicę eksterminacji pacjentów szpitala w
Kobierzynie. Z tej okazji koncert zagrali Wojciech Terechowicz i Żaneta Groborz – Mazanek, akompaniowała im



Joanna Wittek.Link do strony: http://www.malopolskie.pl/Wspolpraca/Kombatanci/?id=9609.
18 listopada 2012 o godzinie 19.00 w siedzibie Teatru Hothaus na ul. Babińskiego 29 odbył się spektakl
“Nieudany Krewniak” w reżyserii Mai Kubackiej.

Oprócz działań artystycznych fundacja zapewnia obsługę techniczną wszystkich wydarzeń organizowanych przez
Szpital w tym : obsługa akustyczna, utrzymanie czystości, wyposażenie toalet w środki czystości.
Fundacja na własny koszt uruchomia oświetlenie teatralne – załącznik z przeprowadzonych prac
Informacje przygotował zespół fundacji pod nadzorem prezesa fundacji Wojciecha Terechowicza

