Drama Beyond Classroom Programme September 2022
ආයතනය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්
1981 දී ස ෝමලතා සුබසිංහ විසන් ලිංකා ළමා හා ස ෞවන රඟහල පදනම (LCYTF) හ එහි නාට්ය
නිෂ්පාදන හ පුහුණු අිංශ වන ස ෝමලතා සුබසිංහ ප්සේහවු ් (Somalatha Subasinghe Play
House)

්සෙච්ඡා

ිංවිධානයක් සල

ඳහා නාට්ය නිෂ්පාදන
අධ්

ආරම්භ කරන ලදී. විසශ්ෂස න් ළමයින්

හ තරුණයින්

හ ප්ර ිංග ප්රවර්ධන කිරීම, නළුවන් පුහුණු කිරීම හ නාට්ය පර්සේෂණ

න යනාදිය සමම ආ තනසේ අරමුණු වි . ෙර්තමානය ෙනවිට සමම ආයතනය ළමා හා

සයාවුන් නාටය නිෂ්පාදනය, රඟදැක්ීම, අධයයනය

හ පුහුණුෙ පිළිබඳ ලිංකාසේ පුසරෝගාමි

ිංවිධිත ආයතනය සෙයි. 1981 ෙර්ෂසේ සට ළමුන් හා සයෞෙනයින් ඳහා ිංගීතමය නාටය හා
ෙැඩිහිටි සේක්ෂාගාරය ඳහා ප්රධාන ප්රොහසේ නාටය ද සබාසහෝ ිංඛ්යාෙක් නිෂ්පාදනය කර ඇත.
එම නාටය ලිංකාෙ තුළ සමන්ම විසේශෙලදී ද රඟ දක්ො ඇත. සමම ආයතනය 2007 ජනොරි
මා සේදී අිංක 03 දරන ආඥා පනත මඟින් “ලිංකා ළමා හා සයාවුන් රඟහල පදනම” සල ශ්රී ලිංකා
පාර්ිසේන්තුසේ ිං ්ථාගත කරන ලදී.
වැඩසටහන පිළිබඳ හැඳින්වීමක්
නාට්ය හා රිංග කලාව ඉසගනීම ට් හභාගී වන දරුවන්ට් එ ප්රීතිමත් අත්දැකීමක් බවට් පත් කිරීම
වැඩ ට්හසන් මූලික අරමුණයි. නාට්ය හා රිංග කලාසේ මූලික අිංග දරුවාට් පහසුසවන් සත්රුම් ගත
හැකි අයුරින් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එමඟින් තුලනාත්මක අවසබෝධ ක් හා ළමුන්සේ
ක්රීඩාශීිත්ෙය, ප්රසබෝධමත්භාෙය හ මූික කලා ශිේප එනේ, ිංගීතය, නැටුේ, රිංගනය යනාදිය
පිළිබඳෙ ළමුන්සේ ර ඥතාෙය ෙර්ධන කිරීමය.
සමම වැඩ ට්හන ම ්ත ක් සල කලින් ැලසුම්කරණ ලද ක්රි ාකාරකම් මත පදනම් වන අතර
එමගින් ඔවුන් අන්ස ෝනය ද ාව, සලෝකාවසබෝධ , මානව බඳතා පිළිබඳ අත්දැකීම්, මාජිං ්කෘතික වටිනාකම් හ මූික කලා ශිේප පිළිබඳ අවසබෝධ
හ ආත්මවිශ්වා
හ
සගෞරව වැනි නාට්ය හා රිංග කලාසේ වැදගත්ම ඉසගනුම් ප්රතිඵල අත්විඳීමට් දරුවාට් අව ්ථාව
ලබා සදයි.
කාට ද:
සමම වැඩ ට්හන මූලික වශස න් නිර්මාණ

කර ඇත්සත් පා සේදී නාට්ය

හ රිංග කලාව

විෂ ක් සල හදාරන එසකාළහ සර්ණිවල ළමුන් ඳහා . සකස ් සවතත්, වැඩ ට්හන
ක්රි ාකාරකම් මත පදනම් වූවක් බැවින් නිර්මාණශීලී හ කුතුහලස න් යුතු ඕනෑම සසුසවකුට්
වැඩ ට්හනට් ම්බන්ධ වි හැකි . එවැනි සසුන් ඳහා සමම වැඩ ට්හසන් ක්රි ාකාරකම් දරුවා
පා සේදී ලබා ගන්නා විධිමත් අධයාපන ට් අතිසර්ක ක් සල ද ැලකි හැකි .

ඉගෙනීගේ ප්රතිඵල:
සමම වැඩ ට්හන හභාගිවන ළමුන්ට් පහතින් දී ඇති මූලික කරුණු ඉසගන ගැනීමට් හ අවසබෝධ
කර ගැනීමට් අව ්ථාව ලබා සේ
•

නාට් හා රිංගනසේ ආරම්භ , ්වභාව

•

නාට්ය රිංගනසේ විවිධ ක්රම

•

විකේප ප්රකාශන මාධ් යක් සල නිදහ ් හා වුහගත චලන න්

•

ිංගීත

හ විවිධ ශශලීන්

ඇගයීම හ ගා න

•

චිත්ර, අත්වැඩ හ රූකඩ

•

භාෂා ප්රවීණතාව .

වැඩ ට්හන සමසහ වන්සන් සකෞශලය ප්රනාන්ු, මහාචාර් චන්දන අලුත්සේ, මයුර සපසර්රා හ
නිලිංක දහනා ක විසනි. මීට් අමතරව, ළමුන් මඟ වැඩ කිරීම ඳහා විසශ්ෂ පුහුණුවක් ලබා ඇති
කලාකරුවන්/නාට්ය ගුරුවරුන් ද වැඩ ට්හන සමසහ වීමට් හා සේ.
කාලය
සමම වැඩ ට්හන මැයි සට් ජූලි දක්වා හ ැප්තැම්බර් සට් සනාවැම්බර් දක්වා ව රකට් සදවරක්
ඉදිරිපත් කරනු ලැසේ. වැඩ ට්හන ඳහා සසුන් ලි ාපදිිංචි කිරීම පැමිසණන පිළිසවලට් සුකරනු
ලැසේ.
වැඩ ට්හන බ්රහ ්පතින්දා දිනවල ව 3.00 සට් 6.00 දක්වා පැවැත්සේ.
වැඩ ට්හන සනාවැම්බර් 8 වනදා ආරම්භ සේ.
හභාගි වන දරුවන්ට් තම ආහාර පාන රැසගන එන සල කාරුණිකව ඉේලා සටිනු ලැසේ. නාට්ය
ැසවාර ට් හභාගි වීමට් දරුවන්ට් සුුසු ඇඳුම් (වඩාත් ලිහිේ ඇඳුම්) ැපයි යුතු .
වැඩ ට්හන ඳහා ගා ්තුව එක් වාර කට් ළමස කුට් රු. 6000/= ක් හ ලි ාපදිිංචි කිරීසම් ගා ්තුව
රු. 500/= කි. ලි ාපදිිංචිසේදී ම්ූර්ණ ගා ්තුව (රු. 6500/=) එක් වාරික කින් සගවන සල
සදමාපි න්සගන් කාරුණිකව ඉේලා සටිමු.
ස්ථානය
බත්තරමුේල ජයන්ිපුර ප්රධාන මාර්ගසයහි පිහිටි බත්තරමුේල සිංහ මාජ ශාලාසේදී වැඩ ට්හන
පෙත්ෙනු ලබයි.

