
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 Пројекат финансира  Пројекат се суфинансира из 

 Пројекат „ОСТРВА“ 

Пројекат спроводе организације: 

 

 

Поштоване наставнице и наставници,  

драге колегинице и колеге, 

 

БАЗААРТ и Пријатељи деце општине Нови Београд 

имају задовољство да вас позову на  

девети сусрет са стручњацима и практичарима  

за примену драме у образовању и васпитању 

у уторак, 3. марта, у 19.30h  

у ДЕЧЈЕМ КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ, Таковска 8 

 

Да ли сте икад присуствовали завршним пробама у позоришту? 

Да ли знате како се води костимска проба? 

Да ли знате да се премијере отказују ако реквизита није добра?  

А шта би на то рекао Монти Пајтон?  

Paul Leonard Murray и 

The Belgrade English Language Youth Theatre 

  
позивају Вас да завирите на завршницу 

рада на представи „Монти Пајтон - скечеви“,  

Ово је јединствена прилика да се упознате са процесом рада на представи коју води  

искусни драмски педагог и уметник, са ученицима узрасне групе од 13 и 14 година. 

Глумац, редитељ и драмски педагог др Paul Leonard Murray дипломирао је глуму 1989. године у Бретон 

Холу у Великој Британији. 2004.  године завршио је мастер студије из Позоришта, образовања и културе на 

Факултету драмске уметности Универзитета у Ворику, а 2009. је докторирао на Уметничком факултету 

Универзитета у Винчестеру. Радио је широм Велике Британије и Европе, а последњих 5 година борави у 

Београду, где поред рада у свом студију BelTheatre, сарађује са бројним организацијама, факултетима и 

академијама као гостујући професор. Аутор је многих радова из области позоришта и драмског образовања. 

BelTheatre је уметничко-образована организација која већ 6 година кроз креативни процес омогућује деци и 

младима да савладају енглески језик као свој матерњи. За време свог рада, BelTheatre је развио тринаест 

оригиналних представа које су извођене широм Србије и региона. 

Следећег понедељка, 9. марта у 19.00, у Центру за промоцију науке, следи Сусрет са ПОД ТЕАТРОМ који 

ће приказати како настаје позоришна представа кроз програм примене драме у настави страних језика. 

Сусрети са стручњацима и практичарима део су програма Центра за драмску едукацију наставника 

ЛОТРЕК, с циљем оснаживања наставника за примену драме у настави и васпитању деце и младих.  

Програм је део пројекта ОСТРВА: Повезивање важних субјеката у области драме и образовања у Србији / 

ISLANDS: Interconnecting Stakeholders in Learning and Drama in Serbia. 

 

Контакт: Oливера Милојевић, координаторка 

064 / 433 9865, lotrek.beograd@gmail.com  

mailto:lotrek.beograd@gmail.com

