
 

 

Informacja prasowa o V Kurtynie,  

czyli Przeglądzie Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna w 

Gdyni Malym Kacku  

 

Piąty już Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna 

Kurtyna 2020 organizowany przez Stowarzyszenie Katolickie 

Amatorskie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku - w tym roku 

odbędzie się w bezpiecznej dla uczestników i widzów formule on-line  

w dniach 22-28 listopada 2020 r.  

Od początku Kurtyny jej uczestnikami są amatorskie grupy 

teatralne z całej Polski – w tym grupy osób niepełnosprawnych. W tym 

roku ze względów bezpieczeństwa Kurtyna będzie miała specjalną 

formułę. W konkursie do walki staną zwycięskie spektakle minionych 

czterech edycji Kurtyny, zarówno te wybrane przez Jury jak i te 

wybrane przez publiczność. Spektakle, wywiady z ich twórcami oraz 

inne elementy finałowego tygodnia Kurtyny będą transmitowane 

on- line na kanale YouTube Kurtyna Mały Kack Gdynia.  

Finałowy tydzień Kurtyny zakończy się Galą Finałową połączoną 

z koncertem uczniów African Music School z Republiki Południowej 

Afryki w dniu 28 listopada. Gala połączona będzie z rozdaniem nagród 

i ogłoszeniem zdobywcy Złotej Kurtyny 5-lecia Przeglądu ufundowanej 

przez Pana Wojciecha Szczurka Prezydenta Gdyni. W tym roku na 

zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 14.000 PLN.  

Kurtyna to prawdopodobnie jedyny przegląd teatralny, gdzie na 

równych zasadach i bez kategoryzowania, walczą o nagrody osoby 

zdrowe i osoby z niepełnosprawnościami. Dla przykładu, rok temu 

Srebrna Kurtyna powędrowała do Teatru Niewidomych Krzesiowo 



 

z Warszawy. Od początku Kurtyny są z nami niepełnosprawni artyści – 

podopieczni Gdańskiej Caritas z Teatru 40 Serc, Pilski Teatr Tańca czy 

też wychowanki Sióstr Pasterek z Pniewitego.  

Korzystając z życzliwości mediów chcemy złożyć gorące 

podziękowania wszystkim Sponsorom i Dobrodziejom Kurtyny na czele 

z Panem Wojciechem Szczurkiem Prezydentem Gdyni. Panie 

Prezydencie dziękujemy za ufundowanie Złotej Kurtyny oraz za 

wsparcie dla Kurtyny przekazane już drugi rok z rzędu przez Urząd 

Miasta Gdyni. Dziękujemy Państwu Alicji i Jarosławowi Biereckim, 

dzięki którym Kurtyna istnieje już piąty rok. Dziękujemy wszystkim 

firmom i instytucjom, które wsparły V Kurtynę oraz członkom Ruchu 

Światło-Życie, bez wsparcia których Kurtyny by nie było.  

Kurtyna od początku istnieje dzięki ludziom o wielkich sercach. 

I od początku jest też przestrzenią do niesienia pomocy. Jak co roku – 

tym razem w internetowej formule - będzie można podczas Kurtyny 

wesprzeć budowę Katolickiego Centrum Kultury w Gdyni kupując 

pachnące cegiełki -  CafeWieża - z dostawą do domu oraz będzie można 

wesprzeć Siostry Karmelitanki Bose z Gdyni kupując wykonane przez 

nie kartki świąteczne. A podczas Gali Kurtyny będziemy zachęcali 

naszych widzów do wsparcia dzieła o nazwie African Music School w 

RPA.  

Kto sięgnie po Złotą Kurtynę 5-lecia? Kogo wybierze publiczność 

V Kurtyny w głosowaniu internetowym? Przekonamy się już 28 

listopada br. o godz. 19:00.  

Bądźcie Państwo z nami na YouTube Kurtyna Mały Kack Gdynia, 

na www.kurtynamalykack.pl oraz na FB @przegladkurtyna.  

 

http://www.kurtynamalykack.pl/

