TEATRALNY GOLĘCIN
pokazy i warsztaty

•

1 VI godz. 11.00 warsztaty plastyczne i spektakl O prawdziwym Szewczyku Dratewce
autorka: Urszula Ziober (rodzinnie)

•

8 VI godz. 11.00 warsztaty plastyczne i spektakl O orle, który myślał, ze jest kogutem
autorka: Urszula Ziober (rodzinnie)

•

15 VI godz. 10.30 twórcza wyprawa Po prostu L.A.S. Ogród Dendrologiczny
(rodzinnie)

•

19 VI godz. 18.00 zdarzenie teatralne CO DZIEŃ NOŚ autor: Piotr Charytoniuk (dla
dorosłych i młodzieży)

Centrum Zjawisk Teatralnych ul. Golęcińska 9
wstęp bezpłatny #poznanwspiera
prosimy o rezerwację: asocjacja2006@gmail.com, 501776630
informacje: www.a06.pl
1 VI godz. 11.00
Bajka o prawdziwym Szewczyku Dratewce
Warsztaty plastyczne - tworzenie domków dla pszczół
Urszula Ziober - Zielona Grupa
Centrum Zjawisk Teatralnych
rodzinne (dzieci w wieku 5-12 lat) 1,5h
Dawno, dawno temu żył sobie szewczyk, który zabił smoka i został królem. Miał na
imię Dratewka i… Zaraz, zaraz to chyba zupełnie inna bajka! Smoka wawelskiego
pozbył się szewczyk Skuba, a prawdziwy Szewczyk Dratewka nigdy o żadnym smoku
nie słyszał! O smoku może nie słyszał, ale to nie znaczy, że nie miał niezwykłych
przygód. Czy uda się Dratewce rozwiązać wszystkie zadania, jakie staną na jego
drodze?
Legenda o Dratewce to opowieść o niesieniu pomocy innym, współpracy i szacunku
dla innych istot, nawet tych najmniejszych. Po obejrzeniu bajki uczestnicy będą mieli
okazję wspólnie o nie zadbać – wykonają domki dla pszczół.

8 VI godz. 11.00
Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem
Warsztaty plastyczne - tworzenie pióropuszy
Urszula Ziober - Zielona Grupa
Centrum Zjawisk Teatralnych
rodzinne (dla dzieci w wieku 5-12 lat) 1,5h

Na pewno znacie tę indiańską opowieść, w której do stada kur dostaje się orle jajo.
Orzeł wychowywany całe swoje życie w przekonaniu, że jest kogutem czuje, że czegoś
mu brakuje. Tęsknota w sercu nie daje mu spokoju. Czy jednak znajdzie on spokój
i podąży za marzeniami? A może do końca życia będzie twardo stąpał po ziemi?
Po bajce zapraszamy na warsztaty, podczas których dzieci przygotują i ozdobią swoje
własne pióropusze. Dzieła dopełnimy malując twarze dzieci w indiańskie barwy.
15 V godz. 10.30
warsztaty Po prostu L.A.S. Leśna Akademia Symfoniczna
w plenerach Ogrodu Dendrologicznego
prowadzenie: Agata Ożarowska
rodzinne, czas trwania 1,5h
Wyruszymy do dzikich zakątków Ogrodu Dendrologicznego, by poznać interesujące
drzewa i krzewy. Podczas tej wyprawy szukamy ciekawych materiałów do
skonstruowania instrumentów muzycznych. Z tych skarbów lasu tworzymy „orkiestrę
symfoniczną”, która pod koniec naszej przygody akompaniuje poznanym wcześniej
solistom – leśnym ptakom.

19 VI godz. 18.00
Zdarzenie teatralne „CO DZIEŃ NOŚ”
Piotr Charytoniuk
Centrum Zjawisk Teatralnych
dla dorosłych i młodzieży
„Wyśmiewam trywialność, wyśmiewam jej tragizm, jej codzienność, stagnację,
usprawiedliwianie, marazm. Ikar spadł do morza. Pozostał Dedal. Co było dalej... o
tym się nie mówi - wszak trzeba zaorać pole, dać na tacę i zrobić zakupy. Byle przed
niedzielą, bo w niedziele. W niedzielę spadają Ikary, w niedziele tęskni ich matka
Naukrate. Ciśnienie w normie, WIG20 spadł o dwa punkty. Niskie ceny włączone.”

