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- Прослава 99 година Олимпијског комитета Србије (23. фебруар у Хотелу
"Москва"),
- Сербиан Опен - АТП турнир на којем је један од младих пантомимичара оштећеног
слуха наступао професионално са „Београдским пантомимичарима“
- ПРијем – Свечана додела годишњих награда Друштва Србије за односе с јавношћу
у Свечаној сали Скупштине града Београда (Стари двор)
- Милош Пантић је младић оштећеног слуха који је врло брзо савладао основе
пантомиме и уз нашу помоћ држао часове у Градској организацији глувих Београда.
- Неколико наступа у оквиру разних прослава у школи "Стефан Дечански"
- 33. Фестивал културно-уметничких друштава глувих и наглувих Србије у Вршцу
где су освојили
прво место
- ЗВАНИЧНА ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „ДРВО ЖИВОТА“ била је у
Позориштанцу „Пуж“ 12.јуна
у пуној сали. У публици је било и деце и одраслих и
сви су крајње емотивно реаговали на представу. Аплауз је био више него буран и деца су
се више пута враћала на бис. Захваљујемо се управи и запосленима у Позориштанцу
„Пуж“ што су нам омогућили овај догађај потпуно бесплатно.
- Студијско снимање – У професионалним уловима Пинк Филм Интернатионал
студија у Шимановцима смо током неколико дана снимали игране делове филма „Музика
тишине“ односно екранизовали поједине сегменте представе „Дрво живота“ што је свима
био велики доживљај и школа.
- БИТЕФ Полифонија - Учешће на најважније позоришном фестивалу у Србији
БИТЕФ-у, у оквиру програма Полифонија 19. Септембра у 17 часова у ДК „Вук Караџић“.
- Обележавање Светског дана особа оштећеног слуха – наступом на БИТЕФ-у
- Дечија недеља – 9.октобар 2009 – на платоу испред павиљона Цвијета Зузорић, у
организацији Пријатеља деце Србије
- Гостовање у Панчеву – на позив ЦК „Панчево“ гостовали смо са представом и
радионицом пантомиме која је била отворена за све.
- У новембру 2009. представа је позвана на Међународни фестивал пантомиме за
особе оштећеног слуха у Брно
(Република Чешка), али је због „Свињског грипа“ пут отказан у последњем тренутку.
- Светски дан особа са инвалидитетом – 3.децембар – Централна прослава у
Центру Сава у организацији Хенди центра
- Пројекат је иницирао и мини кампања прикупљања књига и стрипова за школску
библиотеку – сакупљено преко 400 примерака
- Помоћ школи „Стефан Дечански“ у проналажењу спонзора за реализацију
Републичких спортских игара ђака оштећеног слуха
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