
Театральний проєкт "Лускунчик"  
 
У середині жовтня Landestheater Tübingen розпочне театральний 

проєкт для дітей та молоді віком від 6 до 16 років. 

Мова проєкту: українська. 

Запрошуємо дітей та молодь усіх національностей, з якими можна порозумітися українською/російською 

мовами. 

Український театральний діяч Світлана Сушко запрошує дітей та молодь спільно опанувати театральну 

гру.  Підготовка п'єси за мотивами казки «Лускунчик» завершиться виставою, яка відбудеться 18 грудня.  

Світлана Сушко, актриса та режисер, із задоволенням передасть свої знання та досвід акторської 

майстерності дітям та молоді. 

Перша зустріч відбудеться в суботу 01. жовтня о 11 годині. 

Подальші дати репетицій будуть визначені під час першої зустрічі за погодженням з учасниками та 

батьками.  Якщо Ви зацікавлені в участі, але не можете прийти на першу зустріч, будь ласка, зв’яжіться з 

керівником курсу Світланою Сушко. 

Ми з нетерпінням чекаємо на вас! 

 Адреса: LTT, Eberhardstrasse 6. 
 Додаткова інформація німецькою мовою: Laura Guhl (драматург LTT) 
 Електронна адреса: guhl@landestheater-tuebingen.de, телефон: 07071 15 92 25 
 
Додаткова інформація українською мовою: Світлана Сушко 
Електронна пошта: a.svsushko@gmail.com, телефон: +380 96 077 6337 / +49 176 29802630 
 
-- 

Theaterprojekt „Der Nussknacker“ 

Das Landestheater Tübingen startet ab Mitte Oktober ein 

partizipatives Theaterprojekt für Kinder und Jugendliche im Alter von 

6 bis 16 Jahren. 

Sprache des Projekts: Ukrainisch. 

Es sind alle Kinder und Jugendliche aller Nationalitäten willkommen, mit denen eine Verständigung auf 

Ukrainisch/Russisch möglich ist. 

Die ukrainische Theatermacherin Svitlana Sushko lädt Kinder und Jugendliche ein, gemeinsam Theater zu 

spielen. Geplant ist die Einstudierung des Märchens „Der Nussknacker“ mit einer Aufführung am 18. Dezember. 

Svitlana Sushko ist selbst Schauspielerin und Regisseurin und freut sich, ihre Kenntnisse und Erfahrungen 

schauspielerischer Arbeit an Kinder und Jugendliche weiterzugeben.  

Ein erstes Treffen ist für Samstag, 01. Oktober um 11 Uhr geplant. 

Die weiteren Probentermine werden dort in Absprache mit den Teilnehmer*innen und Eltern festgelegt. Falls 

Interesse an einer Teilnahme besteht, aber der erste Termin nicht wahrgenommen werden kann, kontaktieren 

Sie bitte die Kursleiterin Svitlana Sushko. 

Wir freuen uns auf euch! 

Adresse: LTT, Eberhardstraße 6 
Informationen in deutscher Sprache: Laura Guhl (Dramaturgin LTT)  
E-Mail: guhl@landestheater-tuebingen.de, Tel.: 07071 15 92 25 
 
Informationen in ukrainischer Sprache: Svitlana Sushko 
E-Mail: a.svsushko@gmail.com, Telefonnumer: +380 96 077 6337 / +49 176 29802630 

mailto:guhl@landestheater-tuebingen.de

