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Każde z nas jest osobne, niepowtarzalne, niezastąpione. 
Możemy także spotykać innych, poznawać ich i dawać się im 
poznać. Wspólnie działać, uczyć się, wspierać się nawzajem, 
opiekować się innymi, pomagać im, cieszyć się i smucić. 
Budować relacje. 

Zapraszamy Was do uczestniczenia w różnorodnych 
spotkaniach, które odbędą się na terytorium sztuki.  
To za jej pośrednictwem chcemy razem z Wami odkrywać 
nowe światy, chcemy tworzyć, rozmawiać, bawić się 
i wspólnie przeżywać emocje. Proponujemy Wam udział 
w wydarzeniach na różne sposoby wciągających do 
aktywnego odbioru i współdziałania. Każde z nas jest 
zupełnie inne, ale wierzymy, że doświadczając sztuki, 
tworzymy wspólnotę łączącą jej odbiorców i artystów. 
Właśnie dzięki sztuce możemy dostrzegać to, co nas, mimo 
wielu różnic, wiąże i pozwala się do siebie zbliżać.

Zaprosiliśmy na Festiwal wiele ciekawych postaci!  
Będzie Nono, który rozwiązuje sensacyjne zagadki i odkrywa 
rodzinne tajemnice. Będzie Dorota, która z Warszawy 
przeprowadza się na Suwalszczyznę, gdzie poznaje 
tamtejsze zwyczaje i legendy. Będzie Kira, która straciła 
kogoś bardzo ważnego i uczy się, że nic nie jest dane na 
zawsze. Będą Jovan z Milicą, którzy myślą, że znajoma 
ojca chłopca to prawdziwa czarownica. Będą Rachela 
i Menasze, pełne miłości niewidome dzieci z żydowskiego 
przytułku w Lublinie. Będzie Anatol, który wszędzie 
chodzi z rondelkiem i Willie, który przybył na ziemię 
z innej planety. Będzie Olivia i jej pies Szajbus, którzy stają 
w obronie pingwinów. Będą też Dzika Mrówka, szczeżuja, 
pijawka lekarska, żółw grecki, kaczka hełmiatka, kulon 
i batalion… Będzie ich, w przedstawieniach, filmach i innych 
wydarzeniach, dużo, dużo więcej.

Wierzymy, że wszystkich polubicie, że spotkanie z nimi będzie 
dla Was twórcze i ważne. Mamy też nadzieję, że aktywnie 
włączycie się razem ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi 
w Festiwal Biennale Sztuki dla Dziecka, bo żeby się naprawdę 
spotkać, dobrze jest coś wspólnie zrobić.

Czekamy na Was!

Sztuka jako 
spotkanie
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PraPrEmiEra – oPEra dla dziEci Gwiezdnik

cEntrum Sztuki  
dziEcka w Poznaniu

 SCENA WSPÓLNA /  
DUŻA SCENA

 27 V 2019
goDZ. 10:00 I 18:00 
WIEK: oD 8 LAT
CZAS: oK. 80’

Twórcy 
muzyka:  
Jarek Kordaczuk
libretto:  
Katarzyna Mazur-Lejman
reżyseria:  
Krzysztof Cicheński
scenografia i kostiumy:  
Julia Kosek

Wykonawcy
Kira: 
Anna Langner 
Gwiezdnik (bas): 
Jerzy Mechliński 
Aldura (sopran): 
Aleksandra Klimczak 
Adara (alt): 
Sylwia Złotkowska
Furud (tenor):
Tomasz Raczkiewicz 

Muzycy
Anna Zielińska (skrzypce) 
Tomasz Goliński  
(klarnet / klarnet basowy) 
Krzysztof Stencel 
(waltornia) 
Maciej Łakomy (puzon) 
Szymon Guzowski 
(kontrabas) 
Jarek Kordaczuk 
(monoctone) 

Czy to nie dziwne, że w operze śpiewa się zamiast mówić? 
Dziwne. Ale też niezwykłe. A nawet piękne. Czasem przecież 
słowa nie wystarczą, żeby wyrazić nasze uczucia. Kira, 
główna bohaterka tej opowieści, straciła kogoś bardzo 
ważnego i zrozumiała, że nic nie jest dane na zawsze. Jak 
poradzić sobie ze smutkiem, który czują w takich chwilach 
i dorośli, i dzieci? Może to właśnie w muzyce można odnaleźć 
odpowiedź? Działa ona przecież na nasze emocje, wpływa 
na nasze nastroje, często dodaje otuchy, pociesza. Dlatego 
właśnie powstała ta opera – by poprzez różne brzmienia 
i harmonie, a także szelesty, zgrzyty i inne hałasy odkryć 
całe bogactwo emocjonalnych reakcji w widzach, którzy 
zostaną zaangażowani w wykonanie tego dzieła.
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Mała draka 
o zwierzakach

Czy to możliwe, żeby ożyły ilustracje ze starych 
podręczników i atlasów zoologii? Czy to możliwe, żeby 
zwierzęta gadały ludzkim głosem? I co właściwie mogą 
mieć do powiedzenia szczeżuja, pijawka lekarska, żółw 
grecki, kaczka hełmiatka, kulon i batalion? W tym spektaklu 
możliwe jest wszystko! Przepiękne lalki i rekwizyty jak 
wyciągnięte z lamusa, dwie cudne aktorki obdarzone 
talentem wchodzenia w relację z widzami, a do tego dialogi, 
od których będziemy zrywać boki ze śmiechu, ale – koniec 
końców – bardzo nam dadzą do myślenia i trochę pójdą nam 
w pięty!

oPolSki tEatr  
lalki i aktora  
im. alojzEgo Smolki

 SCENA WSPÓLNA /  
MAŁA SCENA

 28 V 2019  
goDZ. 9:00, 10:30 I 12:15
WIEK: oD 4 LAT
CZAS: 40’

Twórcy 
tekst: 
Malina Prześluga 
reżyseria: 
Ewa Piotrowska 
scenografia: 
Julia Skuratova 

Wykonawcy
Dorota Nowak
Mariola Ordak-Świątkiewicz 

SPEktakl Łauma, czyli 
czarownica

Wszystko zaczęło się od czarno-białego komiksu Karola 
(KRL) Kalinowskiego. Jego bohaterką jest Dorota, 
która wraz z tatą przeprowadza się z Warszawy do Łojm 
w Suwalskiem Parku Krajobrazowym. Zostawia za sobą 
wygodę stolicy i szybki, hałaśliwy rytm życia w centrum, 
ale za to odkrywa rodzinne historie z przeszłości oraz świat 
pełen wiedźm, łaum, bogów i upiorów ze słowiańskiej 
mitologii oraz legend ludów bałtyjskich, żeby przekonać się, 
że zagrożony świat wciąż mogą uratować miłość, empatia i… 
coś jeszcze, ktoś jeszcze…

tEatr dramatyczny  
im. jErzEgo 
SzaniawSkiEgo 
w wałBrzychu

 CK ZAMEK /  
SALA WIELKA

 28 V 2019  
goDZ. 10:00 I 18:00
WIEK: oD 10 LAT
CZAS: 95’

Twórcy 
reżyseria: 
Magdalena Miklasz
adaptacja: 
Maciej Podstawny 
Magdalena Miklasz 
Łukasz Zaleski
scenografia i kostiumy:
Mirek Kaczmarek
muzyka: 
Anna Stela
wideo: 
Amadeusz Nosal

Wykonawcy
Sara Celler-Jezierska
Joanna Łaganowska
Piotr Mokrzycki
Czesław Skwarek
Ryszard Węgrzyn 
oraz Rogaty

SPEktakl / wydarzEniE towarzySzĄcE 
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ABC Knuda Romera

W tym interaktywnym spektaklu wszystko jest ważne, bo 
wszystko ze sobą współbrzmi, współgra i współpracuje: 
słowa, taniec, muzyka. Inspiracją do widowiska były 
poetycko-filozoficzne minibaśnie Knuda Romera, 
popularnego duńskiego pisarza, który zasłynął również rolą 
w jednym z filmów Larsa von Triera. Autor z dużą swadą 
żongluje słowami, kompozytor eksperymentuje z muzyką 
na najwyższym poziomie wyrafinowania, a aktorzy dwoją się 
i troją, żeby podołać tym wyzwaniom oraz utrzymać uwagę 
widzów, a także ich rozbawić.

Spektakl w języku duńskim. Przed spektaklem odczytanie 
tekstu w języku polskim. 

SPEktakl 

BaggårdtEatrEt

 SCENA WSPÓLNA /  
DUŻA SCENA

 28 V 2019, goDZ. 18:00 
 29 V 2019, goDZ. 10:00 
 30 V 2019,  

goDZ. 10:00 I 12:00 
WIEK: oD 5 LAT
CZAS: 60’

Twórcy 
tekst: 
Knud Romer 
reżyseria i choreografia: 
Sofie Christiansen 
kompozytor: 
Bent Sørensen 

Gdzie kształty  
mają szyje

Rodzinny spektakl interaktywny „Gdzie kształty mają szyje” 
jest zachętą do odkrywania alfabetu ruchowej wyobraźni 
poprzez spotkanie z abstrakcją. Artyści zaproszą dzieci 
i rodziców do specjalnie zaaranżowanej przestrzeni, otwartej 
na wytwarzanie znaczeń „po swojemu” i współtworzenie ich 
z uczestnikami wydarzenia poprzez wspólne wytwarzanie 
dźwięków, ruch i taniec. Spektakl będzie okazją do negocjacji 
obrazów i kształów wytwarzanych w grupie oraz dialogu 
między ich różnymi formami. Czy na końcu uda nam się 
pomieścić je wszystkie na jednej scenie?

kolEktyw holoBiont

 STARY BRoWAR /  
STUDIo SŁoDoWNIA +3 

 29 V 2019, goDZ. 18:00 
 30 V 2019,  

goDZ. 16:30 I 18:30
WIEK: 5-6 LAT
CZAS: 45’

Twórcy 
koncepcja i choreografia:
kolektyw Holobiont 
Aleksandra  
Bożek-Muszyńska,  
Hanna Bylka-Kanecka
instalacja: 
Alicja Bielawska 
muzyka: 
Patryk Lichota
światła: 
Wojciech Wojtkowski  
według pomysłu Joanny 
Leśnierowskiej
realizacja techniczna: 
Łukasz Kędzierski

Wykonawcy
kreacja i wykonanie: 
Dana Chmielewska, 
Aleksandra  
Bożek-Muszyńska

Projekt nagrodzony w konkursie 
na wydarzenie artystyczne, 
organizowanym przez Centrum  
Sztuki Dziecka w ramach  
22. Biennale Sztuki dla Dziecka. 
Sztuka jako spotkanie.

PrEmiEra – SPEktakl intEraktywny
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Nic, Dzika Mrówka,  
Adam i Ewa – Zmysłowisko

SPEktakl 

tEatr animacji 
w Poznaniu

 TEATR ANIMACJI / 
WITRAŻ

 30 V 2019,  
goDZ. 15:00 I 17:00
WIEK: oD 6 LAT
CZAS: 45’

Twórcy 
tekst: 
Malina Prześluga
reżyseria:
Ewa Maria Wolska
muzyka:
Piotr Klimek

Wykonawcy
Marta Berthold
Magdalena Dehr
Danuta Rej
Katarzyna Romańska 
Mariola Ryl-Krystianowska 
Krzysztof Dutkiewicz
Piotr Grabowski

Zmysłowiska to nowy cykl spektakli Teatru Animacji 
dedykowany widzom niesłyszącym i niewidzącym oraz tym, 
którzy pragną spotkać się z dramatami Maliny Prześlugi 
za pośrednictwem nietypowych sposobów percepcji 
z wyłączeniem jednego zmysłu – wzroku lub słuchu. Tym 
razem zaczniemy od pytania, co było, zanim pojawił się 
świat. Nic. Wielkie, syte i zadowolone Nic. I nic nie zakłócało 
jego spokoju. Dopóki, nie wiedzieć skąd, nie wygramoliła 
się Dzika Mrówka, chcąca założyć kolonię mrówiątek. 
A tuż za nią Adam, który z całych sił czuje, że musi szukać… 
Tylko czego? Kogo? Może Ewy, która też zjawia się nagle 
z ogromną potrzebą bycia odnalezioną. Ale czy gdy tych 
dwoje na siebie trafi, wszystko od razu będzie wspaniale? 
Niekoniecznie, przecież Adam i Ewa są od siebie tak 
różni i tak mało o wszystkim wiedzą. Tymczasem wokół, 
powolutku i nieśmiało budzi się do życia świat… I miłość… I…

Wyrusz w drogę 
z bohaterem 

Ten spektakl wystawiony zostanie tylko raz i nigdy więcej 
już się nie powtórzy, jego współtwórcami będą bowiem 
widzowie. To oni ułożą scenariusz wydarzeń, które 
zaimprowizują na scenie aktorzy. Artyści na początku 
rozgrzeją wyobraźnię widzów za pomocą krótkich gier, 
potem przedstawią bohaterów i… Kto wie, dokąd może nas 
to zaprowadzić.

imPro krk

 SCENA WSPÓLNA /  
DUŻA SCENA

 31 V 2019, goDZ. 10:00 
I 18:00
WIEK: 7-12 LAT
CZAS: 90’

Twórcy 
Impro Krk: 
Karina Grabowska
Olga Szostak
Maria Spiss
Mateusz Janicki
Jacek Englisz
Aleksander Fiałek  

imPro dla dziEci
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Karmelek

Co dobrego masz w sobie? Może masz dobre ręce, które 
rysują rysunki i kolorują rzeczywistość innym ludziom? 
Może masz dobrą głowę, która zadaje ciekawe i ważne 
pytania? Może masz dobre serce, które bardzo kocha 
innych ludzi? Karmelek, piesek, który mieszka w wiejskiej 
zagrodzie, nie wie, co ma w sobie dobrego. Poszukuje zatem 
czegoś niezwyczajnego, czym można się podzielić z innymi. 
Pomagają mu Krowa, Owca, Kura i Kogut. Jeśli masz ochotę 
pomóc Karmelkowi w jego poszukiwaniach, jeśli masz ochotę 
dowiedzieć się, co dobrego jest w Tobie, zapraszamy Cię 
do teatru.

SPEktakl 

cEntrum Sztuki dziEcka 
w Poznaniu i tEatr 
animacji w Poznaniu

 SCENA WSPÓLNA /  
MAŁA SCENA

 29 V 2019, goDZ. 17:00
 1 VI 2019,  

goDZ. 15:00 I 17:00
WIEK: oD 4 LAT
CZAS: 70’

Twórcy 
tekst: 
Marta Guśniowska 
reżyseria: 
Bartosz Kurowski 
muzyka: 
oho!koko 
scenografia i kostiumy:
Klaudia Laszczyk 
teksty piosenek: 
Alicja Kruk (oho!koko) 

Wykonawcy
Elżbieta Węgrzyn
Marek Cyris
Marcin Ryl-Krystianowski 

Zabawy podwórkowe. 
Raz, dwa, trzy…  
teraz Ty!

Zapraszamy do wspólnej zabawy na podwórku. Dołącz do 
naszej bandy, poznaj wyliczanki, piosenki, wesołe powitania, 
gry z piłką, zabawy ruchowe czy w „łapki” oraz odkryj nowe, 
a może tylko zapomniane, zastosowanie kredy, chodnika 
czy trzepaka! Podwórkową atmosferę zapewnią dwie 
performerki i muzyk grający na żywo. Będziemy bawić się 
na świeżym powietrzu, żeby jak najlepiej poczuć klimat 
podwórka.

cEntrum Sztuki dziEcka 
w Poznaniu

 SCENA WSPÓLNA / PATIo
 2 VI 2019,  

goDZ.10:00 I 14:00
WIEK: 7-10 LAT
CZAS: 60’

Twórcy 
scenariusz i prowadzenie: 
Ola Marzec
Agnieszka Cienciała
Pan Picik 
scenografia: 
Jakub Drzastwa 
muzyka: 
Pan Picik 

intEraktywny SPEktakl PlEnErowy
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Bigbitowy  
Dzień Dziecka

Bigbit to muzyka przy której bawili się dziadkowie 
i pradziadkowie współczesnych dzieci. Rodzicom również 
nie była obca. A teraz starsi zapraszają do niej dzieciaki. 
Najlepsza bigbitowa impreza rozkręca się zawsze z muzyką 
na żywo, nastawcie się więc na najgłośniejszy akord 
festiwalu, bo w rytm mocnego uderzenia bawić się będą 
wszystkie pokolenia. Usłyszymy takie ponadczasowe 
hity, jak „Stary niedźwiedź”, „Jedziemy autostopem”, 
„Anna Maria”, „Trzynastego” „Roll Over Beethoven”, 
„Rings of Fire”, „Niedziela będzie dla nas” i inne wspaniałe 
bigbitowe piosenki z lat 60’ i 70’ – w sumie aż siedemnaście 
szalonych kawałków.

koncErt 

cEntrum Sztuki dziEcka 
w Poznaniu

 CK ZAMEK /  
SALA WIELKA

 1 VI 2019, goDZ. 17:00 
WIEK: WSZYSCY oD 5  
Do 150 LAT
CZAS: 90’

Twórcy 
i wykonawcy
Muchy i ich goście: 
Ania Rusowicz
Ania Brachaczek
Lesław Strybel 
Tomasz Grdeń 
Michał Kmieciak
Sylviany & Company
oraz grupa taneczna 
Swing Craze 

scenografia: 
Jakub Psuja
kostiumy: 
Angelina Janas-Jankowska 
współpraca scenariuszowa 
i reżyserska: 
Jerzy Moszkowicz

Mazel Tow! 

Zapraszamy Was na żydowskie wesele. Jest pan młody 
i panna młoda, są goście, gra klezmerska orkiestra.  
Tańczy się tu, śpiewa, poznaje ludzi, ich zwyczaje oraz 
ich historie: czasem bardzo śmieszne, a czasem bardzo 
wzruszające. Bo jak tu się nie wzruszyć, kiedy ludzie 
naprawdę się kochają!

cEntrum Sztuki dziEcka 
w Poznaniu

 SCENA WSPÓLNA /  
DUŻA SCENA

 2 VI 2019, goDZ.12:00
WIEK: oD 7 LAT
CZAS: 60’

Twórcy 
reżyseria: 
Jerzy Moszkowicz 
choreografia: 
Paulina Wycichowska 
kostiumy: 
Angelina Janas-Jankowska 
wizualizacje: 
Dorota  
Wojciechowska-Danek 

W widowisku wykorzystano wybrane 
opowiadania Izaaca Bashevisa 
Singera z tomu „Opowiadania dla 
dzieci” w tłumaczeniu Andrzeja 
Polkowskiego

Wykonawcy
muzyka: 
Smutne Piosenki 
aktorzy: 
Łukasz Chrzuszcz
Michał Kocurek
tancerze: 
Paulina Wycichowska
Agnieszka Doberska
Bartłomiej Kalinowski
Bartłomiej Raźnikiewicz 
głosy dzieci:
Alicja Namysłowska
Leon Kowalski 

widowiSko muzycznE 
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Mały rondelek Anatola  
i inne krótkie filmy

cEntrum Sztuki  
dziEcka w Poznaniu

 CK ZAMEK /  
KINo PAŁACoWE

 27 V 2019, goDZ. 10:00 
 29 V 2019, goDZ. 12:00

WIEK: oD 7 LAT
CZAS: 50’

Twórcy 
Mały rondelek Anatola
reżyseria:
Eric Montchaud /  
Francja 2014
Na huśtawce
reżyseria:
Verena Fels /  
Niemcy 2010
Mimi i Lisa  
żegnajcie szarości
reżyseria:
Katarína Kerekesová / 
Słowacja 2013
Planeta Willego
reżyseria:
Sören Wendt /  
Niemcy 2015
Prywatny detektyw
reżyseria:
Nicola Lemay /  
Kanada 2011
Dwie lewe nogi
reżyseria: 
Francesco Filippi /  
Włochy 2010

film

Anatol wszędzie chodzi z rondelkiem, który robi sporo 
hałasu, a Willie przybył na ziemię z innej planety!  
Zestaw filmów krótkometrażowych, przede wszystkim 
europejskich, które w ciekawy sposób opowiadają o osobach 
wyjątkowych i o tym, że w różnorodności tkwi wielka siła.



Szajbus i pingwinyZigZag Kid 

 CK ZAMEK /  
KINo PAŁACoWE

 29 V 2019, goDZ. 10:00
 1 VI 2019, goDZ. 10:30

WIEK: oD 7 LAT
CZAS: 90’

Twórca 
reżyseria:
Stuart Mcdonald /  
Australia 2015

 CK ZAMEK /  
KINo PAŁACoWE

 27 V 2019, goDZ. 12:00
 1 VI 2019, goDZ. 16:00

WIEK: oD 10 LAT
CZAS: 90’

Twórca 
reżyseria:
Vincent Bal / 
Holandia, Belgia 2012

filmfilm

Alarm! Zagrożona jest główna atrakcja turystyczna małego 
miasteczka w południowej Australii – to wyspy pingwinów 
małych. Kto stanie w ich obronie? Zdziwicie się. Zrobią to 
ekscentryczny hodowca drobiu Swampy, jego wnuczka 
Olivia oraz niesforny owczarek, czyli tytułowy Szajbus.

Nono miał zaledwie rok, kiedy zmarła jego mama. Jedyna 
pamiątka po niej to zdjęcie, na którym widać tylko plecy, bo 
stoi tyłem do obiektywu. Tata chłopca, najlepszy inspektor 
policji w kraju, nigdy o niej nie mówi. Wyjazd pociągiem do 
wujka staje się dla głównego bohatera sensacyjną podróżą 
po Europie. Chłopiec musi rozwikłać mnóstwo zagadek. 
Odnajduje miejsce, w którym zrobiono zdjęcie mamy 
i poznaje rodzinną tajemnicę sprzed lat. Imponuje tempo 
tego sensacyjnego filmu dla dzieci z ważnymi problemami 
dorosłych w tle.
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Magiczna zemsta  
Teodora i inne  
krótkie filmy

Najlepsze przyjaciółki

cEntrum Sztuki  
dziEcka w Poznaniu

 CK ZAMEK /  
KINo PAŁACoWE

 31 V 2019, goDZ. 16:00
 2 VI 2019, goDZ. 10:30

WIEK: oD 7 LAT
CZAS: 60’

Twórcy 
Sombrero
reżyseria:
Jadwiga Kędzierzawska / 
Polska 1962
Basia i dziadkowie
reżyseria:
Łukasz Kacprowicz
Marcin Wasilewski /  
Polska 2018
Magiczna zemsta Teodora 
reżyseria:
Jim Hansen /  
Norwegia 2017
Reksio kosmonauta
reżyseria: 
Lechosław Marszałek / 
Polska 1972
Moom 
reżyseria: 
Dice Tsutsumi
Robert Kondo /  
Japonia 2016

 CK ZAMEK /  
KINo PAŁACoWE

 30 V 2019, goDZ. 10:00 
 31 V 2019, goDZ. 10:00 

WIEK: oD 9 LAT
CZAS: 84’

Twórca 
reżyseria:
Olivier Ringer /  
Belgia, Francja 2015

filmfilm

Zestaw filmów krótkometrażowych, w którym spotykają 
się dwa pokolenia: dzieci współczesne i dorośli, którzy byli 
dziećmi 50 lat temu. Czym różni się nasza codzienność? 
Czym różnią się nasze marzenia? Jak wtedy i dziś 
wyobrażano sobie smoka albo kosmiczną przygodę? W ciągu 
godziny zadamy takie właśnie pytania, zestawiając filmy 
z lat 60. i 70. z najnowszymi produkcjami. Seans polecamy 
szczególnie dziadkom i babciom z wnukami!

Nie jest łatwo być urodzoną 29 lutego. Wie coś o tym 
Cathy, która na dziesiąte urodziny otrzymuje od swojego 
ojca kacze jajo. Wraz z przyjaciółką, niepełnosprawną 
Margaux, opiekuje się tym nieoczekiwanym prezentem. 
Kaczątko po wykluciu nie potrafi rozstać się z Margaux, ale 
jej rodzice nie chcą trzymać go w domu i oddają je na kaczą 
fermę. Dziewczynki nie mogą się z tym pogodzić i próbują 
je uratować.
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Objazdowe  
Nieme Kino – Bajki

Objazdowe Nieme Kino 

Łowcy Czarownic

 SCENA WSPÓLNA / 
PLENER

 2 VI 2019,  
goDZ. 11:00 I 16:00
WIEK: oD 6 LAT
CZAS: 30’

Twórcy
Muzikanty 

 SCENA WSPÓLNA / 
PLENER

 2 VI 2019, goDZ. 18:00
WIEK: oD 12 LAT
CZAS: 60’

Twórcy
Muzikanty 

 CK ZAMEK /  
KINo PAŁACoWE

 30 V 2019, goDZ. 12:00
 2 VI 2019, goDZ. 16:00 

WIEK: oD 10 LAT
CZAS: 90’

Twórca
reżyseria:
Rasko Miljkovic /  
Serbia, Macedonia 2018

SEanS filmowy z muzykĄ na Żywo 

SEanS filmowy z muzykĄ na Żywo 

film

Namiot kinematograficzny rodem z zaklętego lunaparku 
z obsługą do złudzenia przypominającą tę, która uprowadziła 
Pinokia. Porywają jednak dzieci nie po to, by zmienić je 
w osiołki, ale by wciągnąć je w magiczny świat sztuki. 
Widowisko jest szaloną fuzją filmowych bajek z muzyką 
na żywo i spektaklem-podróżą, w którym widownia 
aktywnie tworzy bajkową onomatopeję. Gdyby tego było 
mało – z czasem mali widzowie zajmują miejsca bohaterów 
i wspólnie decydują o ich losach w trakcie wspólnie 
improwizowanej opowieści.

Namiot kinematograficzny rodem z zaklętego lunaparku, 
proponujący widzom szeroki przekrój kina światowego. 
Od pierwszych filmów niemych, przez horror, western, 
współczesne kino akcji, aż po science fiction. Wszystkie filmy 
w tym objazdowym kinie mają jednak jeden mankament 
– brakuje im dźwięku. Trzech Operatorów, grając na 
wszystkim, co wpadnie im w ręce, generuje zatem na żywo 
nie tylko muzykę filmową, ale i dialogi, odgłosy, a nawet 
(od czasu do czasu) efekty specjalne. Obraz filmowy 
przenika się z rzeczywistością, a szalone trio sięga po 
nadgryzione zębem czasu instrumenty oraz po własne 
autorskie konstrukcje i przedmioty z życia codziennego. 
Wszystko na żywo, z wykorzystaniem technik live loopingu, 
z udziałem zaangażowanej publiczności i z pomocą całego 
wiaderka mikrofonów.

Niepełnosprawny dziesięciolatek Jovan zaprzyjaźnia się 
z nową koleżanką w klasie, Milicą. Dziewczynka wierzy, że 
czarownica zawładnęła ojcem, który opuścił jej rodzinę. 
Para przyjaciół postanawia zapolować na wiedźmę, by 
uwolnić ojca Milicy. Reżyser filmu odwiedził Poznań podczas 
festiwalu Ale Kino! 2018 i stał się ulubieńcem publiczności.
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26 27

Baza

cEntrum Sztuki  
dziEcka w Poznaniu

 CK ZAMEK /  
SALA WYSTAW

 27 V – 9 VI 2019,  
goDZ. 10:00 – 18:00 
* 27 MAJA WYSTAWA 
BęDZIE WYJąTKoWo 
CZYNNA oD 12:00
WIEK: oD 7 LAT

Twórcy 
twórczyni wystawy: 
Magdalena Kreis 
autorki i autorzy prac: 
Pani Jurek (Magda Jurek) 
Agata Królak  
Tomasz Opania 
 Alicja Patanowska  
Joanna Piotrowska  
Iza Rutkowska  
Michał Szota  
Kamila Wolszczak
scenografia: 
Michał Michałczak
współpraca mediacyjna: 
Natalia Gołubowska

wyStawa 

Punktem wyjścia do myślenia o wystawie BAZA było 
stworzenie możliwości do różnorodnych spotkań 
w kontekście sztuki. BAZA to sprawy fundamentalne, 
podstawowe – sprawy, które dają początek. Spotkanie 
w galerii rozumiane jest jako punkt bazowy do szerszych 
i złożonych relacji społecznych. BAZA jest miejscem 
bezpiecznym, w którym możemy swobodnie odkrywać 
i rozmyślać. To przestrzeń, którą tworzymy wspólnie – 
na wzór dziecięcych podwórkowych skrytek i kryjówek.

Artyści zaproszą dzieci i ich bliskich do spotkań, dla których 
impulsem będą fotografie, obiekty ceramiczne i tkaninowe, 
rzeźby czy instalacje dźwiękowe. Odbiorcy zostaną 
zaangażowani w proces powstawania dzieł i zaproszeni 
do działań twórczych. Niektóre z prac będzie można 
wypożyczyć, inne zabrać ze sobą do domu, kolejne staną 
się przedmiotem do dyskusji, a jeszcze inne – platformą do 
spotkań i nawiązywania relacji. BAZA to miejsce, w którym 
dobrze jest być z innymi, ale można też pobyć z samym sobą, 
żeby pomyśleć, czym właściwie jest dla nas spotkanie.

Prace Joanny Piotrowskiej pochodzą z kolekcji Fundacji 
Sztuki Polskiej ING.



SUWaczek LABTen Trzeci

 CK ZAMEK / SALA 
WYSTAW

 27 V – 31 V, goDZ. 16:30 
CZAS: 90’

 1 VI, goDZ. 10.00-12.00 – 
URoCZYSTE oTWARCIE 
SUWACZKA
WIEK: 9-12 LAT

Twórca 
Kamila Wolszczak

 28 V – 9 VI 

Twórca
Iza Rutkowska

akcja twórczaakcja twórcza

W czasie biennalowej wystawy BAZA zapraszamy do udziału 
w spotkaniach warsztatowych, które poprowadzi Kamila 
Wolszczak – artystka sztuk wizualnych, autorka projektu 
SUWaczek. Dotychczas powstały dwie wrocławskie edycje 
galerii SUWaczek, teraz przyszedł czas na Poznań! Niech nie 
zabraknie Was przy tworzeniu tej niezwykłej mikro-galerii, 
której twórcami są właśnie dzieci. 

Zapraszamy do udziału w całym cyklu warsztatowym, 
jednak możliwy jest też udział w pojedynczych warsztatach. 
Do udziału w działaniach twórczych zachęcamy dzieci 
w wieku 9-12 lat. Obowiązują zapisy – zgłoszenia prosimy 
przesyłać na adres: rezerwacje@csdpoznan.pl.

Działamy według następującego harmonogramu: 
27 V, godz. 16.30 
Co, gdzie, kiedy? – o co chodzi z SUWaczkiem 
28 V, godz.  16.30   
Halo baza! Jak zaaranżować wnętrze? 
29 V, godz. 16.30   
Żywe dzieło sztuki – czy to ja? 
30 V, godz. 16.30  
Kompozycja, czyli łączenie różnorodności w nowe całości. 
31 V, godz. 16.30  
Jak opowiedzieć swoją historii o bazie? Akcja-mediacja. 
1 VI,  godz.  10.00   
uroczyste otwarcie SUWaczka z obecnością młodych 
twórców i artystki

W ramach programu 22. Biennale Sztuki dla Dziecka odbywa 
się wystawa zatytułowana BAZA. Jedną z prezentowanych 
na niej prac jest „Ten trzeci” – przerośnięty koziołek 
poznański stworzony przez artystkę Izabelę Rutkowską. 
Zapraszamy serdecznie do wypożyczania obiektu w dniach 
od 28 maja do 9 czerwca i ugoszczenia go przez jeden dzień 
w domu oraz zrobienia pamiątkowej fotografii! Osoby, 
które chciałyby ugościć koziołka w swoim domu, prosimy 
o kontakt mailowy: rezerwacje@csdpoznan.pl .

„Ten trzeci” 

Poznańskie koziołki od dawna są symbolem miasta. Niedawno 
okazało się, że mają one trzeciego brata. Trochę innego 
i bardziej szarego niż pozostałe. Ten trzeci koziołek zawsze 
był inny niż bracia i z tego powodu zmagał się z samotnością 
i brakiem akceptacji. W ramach biennalowej wystawy BAZA 
koziołek będzie miał szansę znaleźć nowych przyjaciół i domy, 
do których będzie pasował. Każda z osób odwiedzających 
wystawę będzie mogła na jeden dzień zaprosić go do swojego 
mieszkania. Sprawić, żeby „Ten trzeci” poczuł się w nim jak 
u siebie w domu. Osoby, które ugoszczą koziołka, prosimy 
o uwiecznienie na fotografiach wspólnie spędzonych z nim 
chwil. Zdjęcie będzie można zostawić koziołkowi na pamiątkę 
w BAZIE w wyznaczonym do tego miejscu na ścianie galerii. 
W ten sposób każdego dnia „Ten trzeci” będzie bohaterem 
nowej historii i gościem innej rodziny lub osoby. Ze wszystkich 
zebranych historii powstanie opowieść o otwartości, akceptacji 
i tolerancji, która może być doskonałym pretekstem do 
rozmawiania o tych tematach z dziećmi. 

Iza Rutkowska
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Zeszyt ćwiczeń 

U fryzjera

Polska szkoła książki 
obrazkowej 

 CK ZAMEK /  
SCENA NoWA

 27 V 2019, goDZ. 10:00
 28 V 2019,  

goDZ. 10:00 I 12:00 
WIEK: 8-14 LAT
CZAS: 90’

Twórcy 
Monika Sobczak-Konca 
Antonina Kieliszewska

 CK ZAMEK /  
SCENA NoWA

 29 V 2019,  
goDZ. 10:00 I 12:00 
WIEK: 8-14 LAT
CZAS: 90’

Twórca 
Aleksandra Cieślak 

PREZENTACJA PoLSKIEJ 
KSIąŻKI oBRAZKoWEJ 
oRAZ JEJ TWÓRCÓW 

cEntrum Sztuki  
dziEcka w Poznaniu
i nadBałtyckiE cEntrum 
kultury w gdańSku

 CK ZAMEK /  
SCENA NoWA

 27 V – 2 VI 2019
goDZ. 10:00–18:00
WIEK: oD 8 LAT

Twórcy 
koncepcja i scenariusz 
wystawy: 
Małgorzata Cackowska 
Grażka Lange
kurator wystawy: 
Monika Sobczak-Konca

akcja twórcza

akcja twórcza

wyStawa 

Uczestnicy dowiedzą się, co to jest książka obrazkowa 
i czym różni się od książki ilustrowanej, wcielą się w rolę 
projektantów książek obrazkowych, a także – wspólnie 
z kuratorką wystawy – wybiorą najciekawiej zaprojektowane 
publikacje i zastanowią się, jakie znaczenie ma sposób 
ujęcia tematu, kompozycja, liternictwo oraz technika 
wykonania pracy.

W książeczce „U Fryzjera” Oli Cieślak Chmura idzie do 
fryzjera i w ogóle jej się to nie podoba – do czasu, gdy mistrz 
nożyczek nie zacznie proponować naprawdę świetnych 
fryzur. A czy wy lubicie chodzić do fryzjera? Jaką fryzurę 
chcielibyście mieć? Czerwone loki? Błękitne pasemka? 
Warkocze? Różowy kok? Kwiaty we włosach? Podczas pracy 
z ilustratorką będziecie mieli okazję sprawdzić, jakie fryzury 
Wam pasują! Odrysujecie swoje profile, a następnie, przy 
użyciu różnych materiałów plastycznych, stworzycie fryzurę 
swoich marzeń. Do dzieła!

Czasami książka jest wyłącznie tekstem, czasami składa się 
z samych obrazków.

Książki służą do czytania, oglądania, wyobrażania sobie 
przedstawionych w nich światów, przeżywania historii 
bohaterów. Książki mogą być też obiektami sztuki – 
szczególnie książki obrazkowe, w których tekst, ilustracja, 
a także forma edytorska stanowią spójny przekaz, 
uzupełniają się, a czasem ze sobą dyskutują.  
Na wystawie zobaczymy blisko sto intrygujących, pięknie 
zaprojektowanych dzieł mistrzów ilustracji i młodszych 
artystów. Są wśród nich Aleksandra i Daniel Mizielińscy, 
Iwona Chmielewska, Marta Ignerska, Jan Bajtlik czy 
Katarzyna Bogucka. Pomocny w aktywnym zwiedzaniu 
wystawy będzie zeszyt zadań dla dzieci oraz kącik 
artystyczny z książkami, wielkoformatowymi puzzlami, 
interaktywną tablicą magnetyczną.
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Czy litery mają 
charaktery?

Do góry słowami

 CK ZAMEK /  
SCENA NoWA

 30 V 2019,  
goDZ. 10:00 I 12:00
WIEK: oD 12 LAT
CZAS: 90’

Twórca 
Aleksandra Cieślak 

 CK ZAMEK /  
SCENA NoWA

 31 V 2019,  
goDZ. 10:00 I 12:00
WIEK: 7-12 LAT
CZAS: 90’

Twórca 
Natalia Kołacz 

akcja twórcza

akcja twórcza

Która litera alfabetu najlepiej Ciebie wyraża? Za pomocą 
których liter powiesz komuś coś miłego? Wspólnie 
spróbujemy nadać kształty i kolory abstrakcyjnym pojęciom; 
a na początek stworzymy swoje liternicze alter ego.

Zadaniem uczestników będzie opowiedzenie o sobie, 
prawienie sobie wzajemnie komplementów i wyrażanie 
emocji przy użyciu innych środków wyrazu niż słowa. 
Sprawdzimy na ile możliwy jest powrót do komunikacji bez 
użycia słów, a za pomocą gestów oraz rysunkowych plam, 
kresek, znaków, w oparciu o emocje i intuicję. Wspólnie 
stworzymy kolaże, które stanowić będą zapis naszych 
warsztatowych doświadczeń.

„Rozumiemy się bez słów!” – tak powiemy o swoim 
najlepszym przyjacielu. Niech tym razem w komunikowaniu 
się obrazy zastąpią słowa i teksty. Inspiracją do działania 
będą widoki dobrze nam znane i lubiane – z podwórka, 
boiska, czy innego miejsca, które znamy i lubimy w nim 
przebywać. Sprawdzimy, co jeszcze można w nich zobaczyć, 
a co warto pokazać. To wszystko bez słów, za to z kolorami, 
kształtami i własną, niczym nieskrępowaną wyobraźnią.

Do: zobaczenia

 CK ZAMEK /  
SCENA NoWA

 1 VI 2019, goDZ. 10:00
 2 VI 2019, goDZ. 10:00

WIEK: 8-14 LAT
CZAS: 90’

Twórca 
Natalia Kołacz 

akcja twórcza

Czy książki, te dobrze nam znane i te zupełnie nowe, są tylko 
do czytania? Absolutnie nie! Te pozornie dobrze znane nam 
przedmioty kryją w sobie nieskończenie wiele możliwości. 
Podczas warsztatu sami odkryjemy, co niesamowitego i do 
tej pory niewidzianego jest w nich do zobaczenia, a także 
co możemy zobaczyć dzięki nim. Przedmiot książki i jej 
pojedyncze elementy posłużą nam jako punkt wyjścia do 
twórczego działania i zainspirują do wspólnego poszukiwania 
przygód wokół nas.

Fokus na spotkanie

 WSZYSTKIE 
PRZESTRZENIE BIENNALE
WIEK: 16-19 LAT

Twórcy 
reżyser i operator obrazu:
Rafał Jerzak
operator kamery:
Janusz Piwowarski

akcja twórcza

Akcje twórcze – realizacja kreatywnego 
dokumentu filmowego 

Ten projekt wymaga zaangażowania się jeszcze przed 
festiwalem. Tworzymy bowiem młodą ekipę filmową, 
która pod okiem profesjonalistów przygotuje kreatywny 
film dokumentalny inspirowany hasłem Biennele. Będzie 
z kamerą towarzyszyć wszystkim wydarzeniom, żeby 
przyglądać się spotkaniom widzów i artystów, dzieci, 
rodziców i dziadków, a także różnych dziedzin sztuki, różnych 
kultur i różnych osobowości, a potem spróbuje nam o tym 
opowiedzieć na ekranie. Premiera filmu odbędzie się 
podczas festiwalu Ale Kino! w grudniu 2019.
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Obserwatorium Sztuki 
dla Dziecka 

 WSZYSTKIE 
PRZESTRZENIE BIENNALE

 27 V – 2 VI 2019

W ramach festiwalowego Obserwatorium grupa 
Obserwatorów i Obserwatorek uczestniczy w wydarzeniach 
artystycznych oraz spotkaniach dyskusyjnych, 
moderowanych przez Annę Marię Czernow, Magdę 
Majewską i Joannę Żygowską. Ich efektem będą teksty 
problemowe, zamieszczone w katalogu 22. Biennale 
Sztuki dla Dziecka. Będziemy posiłkować się publikacją 
zatytułowaną „Sztuka jako spotkanie” (pod red. 
G. Leszczyńskiego i J. Żygowskiej), która została wydana 
jako efekt Półmetka 22. Biennale Sztuki dla Dziecka.

Do udziału w Obserwatorium zaprosiliśmy chętnych 
studentów, doktorantów, doktorów, animatorów, artystów, 
dziennikarzy i inne osoby zainteresowane dyskusją na temat 
sztuki dla dziecka.

Tegoroczne Obserwatorium chcemy także widzieć jako 
laboratorium nowego spojrzenia na sztukę dla młodych 
odbiorców. Refleksje na temat poszczególnych wydarzeń 
będą punktem wyjścia do szerszej i pogłębionej rozmowy 
na temat tego obszaru kultury. 

Obserwatorium Sztuki dla Dziecka od pięciu edycji 
towarzyszy festiwalowi Biennale Sztuki dla Dziecka, 
tworząc przestrzeń do spotkania i rozmowy dla osób 
zainteresowanych kulturą młodych. Projekt ten został 
zapoczątkowany podczas 18. Biennale Sztuki dla Dziecka 
przez Hannę Gawrońską. Od tego czasu, z każdą kolejną 
odsłoną, ewoluuje. 

Inicjując konkretne sytuacje i proponując różne formy 
wypowiedzi, zapraszamy do twórczego spotkania, które 
pozwoli poruszyć ważne tematy związane ze sztuką dla 
dziecka, a także integrować środowisko działające na 
tym obszarze. 
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PoniEdziałEk 27 V 2019

ScEna wSPólna /  
duŻa ScEna

Gwiezdnik
PraPrEmiEra – oPEra  
dla dziEci / WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 i 18:00, czas: 80’

ck zamEk / kino PałacowE

Mały rondelek Anatola i inne 
krótkie filmy 
film / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:00, czas: 50’

ck zamEk / kino PałacowE

ZigZag Kid
film / WIEK: oD 10 LAT

godz. 12:00, czas: 90’

ck zamEk / Sala wyStaw

Baza
wyStawa / WIEK: oD 7 LAT

godz. 12:00 – 18:00 
wystawa czynna w dniach 27 V – 9 VI

ck zamEk /  Sala wyStaw

Co, gdzie, kiedy? – o co chodzi 
z SUWaczkiem
akcja twórcza / WIEK: 9-12 LAT

godz. 16.30, czas: 90’

ck zamEk / ScEna nowa

Polska szkoła książki 
obrazkowej 
wyStawa / WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 – 18:00

ck zamEk / ScEna nowa

Zeszyt ćwiczeń 
akcja twórcza / WIEK: 8-14 LAT

godz. 10:00, czas: 90’



wtorEk 28 V 2019

ScEna wSPólna /  
mała ScEna

Mała draka o zwierzakach
SPEktakl / WIEK: oD 4 LAT

godz. 9:00, 10:30 i 12:15, czas: 40’ 

ck zamEk / Sala wiElka

Łauma, czyli czarownica
SPEktakl – wydarzEniE towarzySzĄcE / 

WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 i 18:00, czas: 95’

ScEna wSPólna /  
duŻa ScEna

ABC Knuda Romera
SPEktakl / WIEK: oD 5 LAT

godz. 18:00, czas: 60’ 

ck zamEk / Sala wyStaw

Baza
wyStawa / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:00 – 18:00 
wystawa czynna w dniach 27 V – 9 VI

ck zamEk /  Sala wyStaw

Halo baza!  
Jak zaaranżować wnętrze?
akcja twórcza / WIEK: 9-12 LAT

godz. 16.30, czas: 90’

ck zamEk / ScEna nowa

Polska szkoła książki 
obrazkowej 
wyStawa / WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 – 18:00

ck zamEk / ScEna nowa

Zeszyt ćwiczeń 
akcja twórcza / WIEK: 8-14 LAT

godz. 10:00 i 12:00, czas: 90’

Środa 29 V 2019

ScEna wSPólna /  
duŻa ScEna

ABC Knuda Romera
SPEktakl / WIEK: oD 5 LAT

godz. 10:00, czas: 60’ 

ck zamEk / kino PałacowE

Szajbus i pingwiny
film / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:00, czas: 90’

ck zamEk / kino PałacowE

Mały rondelek Anatola  
i inne krótkie filmy
film / WIEK: oD 7 LAT

godz. 12:00, czas: 50’

ScEna wSPólna /  
mała ScEna

Karmelek
SPEktakl / WIEK: oD 4 LAT

godz. 17:00, czas: 70’

Stary Browar /  
Studio Słodownia +3 

Gdzie kształty mają szyje
PrEmiEra – SPEktakl intEraktywny / WIEK: 

5-6 LAT

godz. 18:00, czas: 45’

ck zamEk / Sala wyStaw

Baza
wyStawa / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:00 – 18:00 
wystawa czynna w dniach 27 V – 9 VI

ck zamEk /  Sala wyStaw

Żywe dzieło sztuki –  
czy to ja?
akcja twórcza / WIEK: 9-12 LAT

godz. 16.30, czas: 90’

ck zamEk / ScEna nowa

Polska szkoła książki 
obrazkowej 
wyStawa / WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 – 18:00

ck zamEk / ScEna nowa

U fryzjera
akcja twórcza / WIEK: 8-14 LAT

godz. 10:00 i 12:00, czas: 90’



czwartEk 30 V 2019

ScEna wSPólna /  
duŻa ScEna

ABC Knuda Romera
SPEktakl / WIEK: oD 5 LAT

godz. 10:00 i 12:00, czas: 60’ 

ck zamEk / kino PałacowE

Najlepsze przyjaciółki
film / WIEK: oD 9 LAT

godz. 10:00, czas: 84’

ck zamEk / kino PałacowE

Łowcy Czarownic
film / WIEK: oD 10 LAT

godz. 12:00, czas: 90’

tEatr animacji / witraŻ

Nic, Dzika Mrówka,  
Adam i Ewa… – Zmysłowisko
SPEktakl / WIEK: oD 6 LAT

godz. 15:00 i 17:00, czas: 45’

Stary Browar / Studio Słodownia +3 

Gdzie kształty mają szyje
SPEktakl intEraktywny /  

WIEK: 5-6 LAT

godz. 16:30 i 18:30, czas: 45’

ck zamEk / Sala wyStaw

Baza
wyStawa / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:00 – 18:00 
wystawa czynna w dniach 27 V – 9 VI

ck zamEk /  Sala wyStaw

Kompozycja, czyli łączenie 
różnorodności w nowe całości
akcja twórcza / WIEK: 9-12 LAT

godz. 16.30, czas: 90’

ck zamEk / ScEna nowa

Polska szkoła książki 
obrazkowej 
wyStawa / WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 – 18:00

ck zamEk / ScEna nowa

Czy litery mają charaktery?
akcja twórcza / WIEK: oD 12 LAT

godz. 10:00 i 12:00, czas: 90’

PiĄtEk 31 V 2019

ScEna wSPólna /  
duŻa ScEna

Wyrusz w drogę z bohaterem
imPro dla dziEci / WIEK: 7-12 LAT

godz. 10:00 i 18:00, czas: 90’

ck zamEk / kino PałacowE

Najlepsze przyjaciółki
film / WIEK: oD 9 LAT

godz. 10:00, czas: 84’

ck zamEk / kino PałacowE

Magiczna zemsta Teodora 
i inne krótkie filmy
film / WIEK: oD 7 LAT

godz. 16:00, czas: 60’

ck zamEk / Sala wyStaw

Baza
wyStawa / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:00 – 18:00 
wystawa czynna w dniach 27 V – 9 VI

ck zamEk /  Sala wyStaw

Jak opowiedzieć swoją historię 
o bazie? Akcja-mediacja
akcja twórcza / WIEK: 9-12 LAT

godz. 16.30, czas: 90’

ck zamEk / ScEna nowa

Polska szkoła książki 
obrazkowej 
wyStawa / WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 – 18:00

ck zamEk / ScEna nowa

Do góry słowami 
akcja twórcza / WIEK: 7-12 LAT

godz. 10:00 i 12:00, czas: 90’



SoBota 1 Vi 2019

ck zamEk / kino PałacowE

Szajbus i pingwiny
film / WIEK: oD 6 LAT

godz. 10:30, czas: 90’

ScEna wSPólna /  
mała ScEna

Karmelek
SPEktakl / WIEK: oD 4 LAT

godz. 15:00 i 17:00, czas: 70’

ck zamEk / kino PałacowE

ZigZag Kid
film / WIEK: oD 10 LAT

godz. 16:00, czas: 90’

ck zamEk / Sala wiElka

Bigbitowy  
Dzień Dziecka
koncErt / WIEK: oD 5 LAT

godz. 17:00, czas: 90’ 

ck zamEk / Sala wyStaw

Baza
wyStawa / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:00 – 18:00 
wystawa czynna w dniach 27 V – 9 VI

ck zamEk /  Sala wyStaw

Uroczyste otwarcie SUWaczka 
z obecnością młodych twórców 
i artystki 
wyStawa / WIEK: 9-12 LAT

Godz. 10:00, Czas: 120’

ck zamEk / ScEna nowa

Polska szkoła książki 
obrazkowej 
wyStawa / WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 – 18:00

ck zamEk / ScEna nowa

Do: zobaczenia 
akcja twórcza / WIEK: 8-14 LAT

godz. 10:00, czas: 90’

niEdziEla 2 Vi 2019

ScEna wSPólna / Patio

Zabawy podwórkowe. Raz, 
dwa, trzy… teraz Ty!
intEraktywny SPEktakl PlEnErowy / WIEK: 

7-10 LAT

godz. 10:00 i 14:00, czas: 60’

ck zamEk / kino PałacowE

Magiczna zemsta Teodora 
i inne krótkie filmy
film / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:30, czas: 60’

ScEna wSPólna / PlEnEr

Objazdowe Nieme Kino – Bajki
SEanS filmowy z muzykĄ na Żywo / WIEK: 

oD 6 LAT

godz. 11:00 i 16:00, czas: 30’

ScEna wSPólna /  
duŻa ScEna

Mazel Tow!
widowiSko muzycznE / WIEK: oD 7 LAT

godz. 12:00, czas: 60’ 

ck zamEk / kino PałacowE

Łowcy Czarownic
film / WIEK: oD 10 LAT

godz. 16:00, czas: 90’

ScEna wSPólna / PlEnEr

Objazdowe Nieme Kino
SEanS filmowy z muzykĄ na Żywo / WIEK: oD 

12 LAT

godz. 18:00, czas: 60’

ck zamEk / Sala wyStaw

Baza
wyStawa / WIEK: oD 7 LAT

godz. 10:00 – 18:00 
wystawa czynna w dniach 27 V – 9 VI

ck zamEk / ScEna nowa

Polska szkoła książki 
obrazkowej 
wyStawa / WIEK: oD 8 LAT

godz. 10:00 – 18:00

ck zamEk / ScEna nowa

Do: zobaczenia 
akcja twórcza / WIEK: 8-14 LAT

godz. 10:00, czas: 90’
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21. BiEnnalE Sztuki dla dziEcka zorganizowali

Opracowanie graficzne: Katarzyna Augustyniak

W programie wykorzystano zdjęcia z archiwów 
artystów i organizatorów



o r g a n i z ato r
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ZADANIE „DZIECI Z WIELKoPoLSKI NA 22. BIENNALE SZTUKI DLA DZIECKA” 
REALIZoWANE PRZEZ SToWARZYSZENIE MAgAZYN SFINANSoWANE JEST 
PRZEZ SAMoRZąD WoJEWÓDZTWA WIELKoPoLSKIEgo

DoFINANSoWANo ZE ŚRoDKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA 
NARoDoWEgo PoCHoDZąCYCH Z FUNDUSZU PRoMoCJI KULTURY
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