




Więcej informacji: 
WWW.biennaledladziecka.pl  
WWW.csdpoznan.pl

lokalizacje

bilety

centrum kultury zamek  
ul. Św. Marcin 80/82  
61–809 Poznań

scena Wspólna 
ul. Brandstaettera 1  /  Za Cytadelą  
61–659 Poznań

teatr polski  
ul. 27 Grudnia 8/10 
61-737 Poznań

park starego browaru

Kasa Teatru Animacji 
Centrum Informacji Miejskiej 
Scena Wspólna 
www.bilety24.pl 
Kasa CK Zamek (seanse filmowe)

Bilety na spotkania twórcze Łowcy 
Uśmiechów ufundował Stary Browar 
(bilety do odbioru w punktach 
informacyjnych Starego Browaru)

tegoroczna edycja
W tym roku Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu organizuje 
21. Biennale Sztuki dla Dziecka pod hasłem DO ŚMIECHU.  
W trakcie festiwalu widzowie wezmą udział w blisko 100 wydarzeniach 
skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 15 lat.  
Zapraszamy na spektakle, koncerty, spotkania twórcze, 
wystawy i filmy.

drogi festiWaloWe
Program 21. Biennale Sztuki dla Dziecka  
biegnie czterema drogami: 

drogą tradycji 
drogą muzykoWania  
drogą radości i zabaWy 
drogą Wspólnego tWorzenia 

Każda z nich skupia się na innym aspekcie oddziaływania sztuki, 
ale wszystkie prowadzą DO ŚMIECHU. Tymi drogami wędrują 
Obserwatorzy, których spostrzeżenia i refleksje będą stanowiły 
podsumowanie biennalowych działań. Niech Poznań, na czas 
festiwalu, stanie się radosnym, pełnym uśmiechu miastem 
niezapomnianych dziecięcych wrażeń! 
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ZaprosZenie na  
Biennale sZtuki  

dla dZiecka
W tym roku w ramach Biennale Sztuki dla Dziecka  

idziemy z uśmiechem do dzieci, które z różnych przyczyn 
nie mogą wziąć aktywnego udziału w przygotowanych 

na festiwal wydarzeniach. Zajrzymy na oddziały 
dziecięce w szpitalach, do placówek opiekuńczo-

wychowawczych, placówek edukacyjnych, świetlic 
socjoterapeutycznych. Dla odwiedzanych przez nas dzieci 

przygotowaliśmy zabawę słowem.

I cóż może w niej być zabawnego? Przecież jeśli w książce 
nie ma obrazków, to oglądać w niej można tylko słowa na 
stronach. Słowa, które mogą nas zmusić do wydawania 
dziwacznych dźwięków… No więc właściwie co to za książka? 
Rozbrajająco prosta, a zarazem genialnie skonstruowana. 
Wywołuje wybuchy śmiechu za każdym razem, gdy do niej 
zaglądamy. Ale też pozwala przekonać dzieci, że słowo pisane 
może być niewyczerpanym źródłem zabawy i psot.

Jednego dnia w 21 przestrzeniach miejskich w Poznaniu 
kilkaset dzieci z różnych miejsc i w różnym wieku spotka 
się z aktorami, którzy zaproszą ich do wspólnego czytania 
„Książki bez obrazków”. Dzięki temu sprawdzimy, jak moc 
głośnego czytania pozwala wspólnie spędzić czas i jak 
w słowie ukryta jest zabawa.

TWÓRCY: Jerzy Moszkowicz – opieka artystyczna, Paweł Gałkowski, 
Mateusz Okonek – koncepcja i realizacja

WYKONAWCY: Radosław Elis, Piotr Grabowski, Łukasz Chrzuszcz, 
Anna Mierzwa, Dorota Abbe, Monika Kabacińska, Beata Bąblińska, 
Irena Dudzińska, Michał Kocurek, Aleksander Machalica, Marta Szumieł, 
Marcin Kęszycki, Katarzyna Romańska, Lucyna Winkel, Oksana Hamerska, 
Grażyna Wydrowska, Ewa Szumska, Janusz Stolarski, Anna Langner, 
Mateusz Ławrynowicz, Sylwia Cyris

 data i godzina 

29.05.2017 

 miejsce

RóżNe PRZeSTRZeNIe MIeJSKIe

CZAS TRWANIA: 20’

WIeK UCZeSTNIKóW: 3-8 lAT 

książka 
bez obrazkóW 
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droga tradycji

W miłości nastolatków (a może w każdej miłości?) powaga 
zderza się ze śmiesznością, a granica między tragedią 
i komedią jest wyjątkowo cienka. Szekspir kochał takie 
sytuacje, a Teatr MishMash idzie za tym uczuciem jak w dym, 
serwując nam zarówno tragiczny chór, jak i klaunadę, 
cielesność mima i brawurowe akrobacje. Każdy z czworga 
aktorów ma przy tym inny stosunek do historii dwojga 
legendarnych kochanków z Werony, więc zapowiada się 
naprawdę niezły galimatias.

Spektakl w języku angielskim.

TWÓRCY: Teatr MishMash / Jens Molander, Päivi Raninen, Elif Temuçin, 
Erkan Uyanıksoy

romeo i julia

 data i godzina 

29.05.2017, GODZ. 19.00

30.05.2017, GODZ. 12.00

31.05.2017, GODZ. 10.00 

 miejsce

SCeNA WSPólNA / DUżA SCeNA

CZAS TRWANIA: 40’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 12 lAT

1
hi

hihi

Czy wiecie, że ludzie śmiali się od zawsze? Jak myślicie, co ich 
śmieszyło przed wiekami? Czy to samo bawiło Włochów, Hiszpanów 
i Japończyków? Kłaniam się Wam moim cylindrem w pas i zapraszam 

do wyprawy w zaczarowany świat dowcipnej przeszłości.  
Aktorzy, którzy dla Was zagrają, uczyli się swego kunsztu od 

pradawnych mistrzów i sami stali się mistrzami.  
Poznam Was z prawdziwymi gwiazdami komedii: skłóconym ze 
światem Panem Pulcinellą, generałem Kowalewem, któremu 

psikusa płata własny nos, z Gino i Suzi – clownami mieszkającymi 
po sąsiedzku – z zakochanym w trzech pomarańczach księciem 

Tartaglią oraz z Romeem i Julią zakochanymi w sobie. Do wyprawy 
w przeszłość posłuży nam także specjalny „wehikuł”, który 

przeniesie nas do ubiegłego wieku, żeby przypomnieć  
zabawne bajki zapisane na kliszy.

Chodźcie za mną! Uważam, że do sprawy śmiechu trzeba podejść 
z pełną powagą, opierając się na rzetelnej wiedzy. Dzięki temu 
przekonacie się na własnej skórze, że sprawdzone sposoby są 

najlepsze i wciąż działają jak łaskotki. Hi, hi, hi… – uśmiejemy się my!

hihilary
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Nos generała Kowalewa postanowił go opuścić, przez 
co kariera wojskowego doznaje poważnego uszczerbku. 
Dwie aktorki i dwóch aktorów przekonują widzów, że 
tę zwariowaną Gogolowską historię można wykreować 
bez wielkich dekoracji, rekwizytów i innych teatralnych 
podpórek. Za sprawą ich scenicznych talentów siła rażenia 
humoru i komizmu zyskuje jeszcze większą moc.

Spektakl w języku angielskim.

TWÓRCY: Teatr MishMash / Sofie Faurschou, Päivi Raninen, Elif Temuçin, 
Erkan Uyanıksoy

nos bajkoWanie Za pomocą staroświeckiego projektora dwoje aktorów 
(dorosły i dziecko) zabierze nas w świat opowieści z lat 70. 
i 80. zapisanych na zapomnianych już dziś przeźroczach, dając 
postaciom głosy i uzupełniając historię tworzonymi na żywo 
dźwiękami. Mamy nadzieję, że to spotkanie nie tylko ucieszy 
małych widzów i wzruszy dorosłych, ale też posłuży jako 
inspiracja, żeby podobne seanse organizować we własnych 
domach.

TWÓRCY: Patryk Zakrocki, Zuzia Kuźmińska

 data i godzina 

1.06.2017, GODZ. 11.00

1.06.2017, GODZ. 17.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / MAŁA SCeNA

CZAS TRWANIA: 30’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: 4-5 lAT 

 data i godzina 

30.05.2017, GODZ. 18.00

31.05.2017, GODZ. 12.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / PATIO

CZAS TRWANIA: 35’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 7 lAT
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W sąsiedzkim życiu każdy drobiazg może stać się powodem 
nieporozumień. Pewnie dlatego, że wszyscy jesteśmy zbyt 
poważni. Czy w przypadku dwojga klaunów sytuacja staje się 
prostsza (albo chociaż zabawniejsza)? Na oczach publiczności 
rozegra się historia burzliwej sąsiedzkiej relacji. Jaki będzie 
jej finał? Jaki by nie był – spotkanie z komedią dell’arte 
gwarantuje mnóstwo znakomitej zabawy na najwyższym 
poziomie.

TWÓRCY: Studio Dono / Agnieszka Cianciara-Fröhlich, Jonathan Fröhlich

gino i suzi, czyli 
kochaj sąsiada 
sWego, jak siebie 
samego

historia 
pulcinelli

Oto gratka dla teatralnych smakoszy: niezwykła komedia, 
zrealizowana w konwencji tradycyjnego, znanego od stuleci 
neapolitańskiego teatru ulicznego Guarattelle, tworzonego 
za pomocą lalek rękawiczkowych. Głównymi postaciami są tu 
Pulcinella i jego żona Joanna. On oskarża niesprawiedliwość 
i arogancję, strach i cierpienie. A ona? O tym widownia 
przekona się na żywo. Zwłaszcza, że wystąpi przed nią 
niekwestionowany mistrz tego gatunku.

TWÓRCY: Bruno Leone, Gianluca Fusco

 data i godzina 

2.06.2017, GODZ. 10.00 I 12.00

3.06.2017, GODZ. 11.00 I 18.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / MAŁA SCeNA

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 7 lAT

 data i godzina 

2.06.2017, GODZ. 9.00

3.06.2017, GODZ. 10.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / DUżA SCeNA

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 7 lAT
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Carlo Gozzi zanotował w „Analisi riflessiva” to, co 
w XVIII wieku wydarzyło się podczas improwizacji na 
scenie, a Zbigniew Głowacki napisał na tej bazie swój tekst, 
przyprawiając go sowicie (dowcipnie i pikantnie) komedią 
dell’arte. Jak można się zakochać w trzech pomarańczach? 
Na zabój i bez pamięci! Szczególnie wtedy, gdy jest się 
smutnym hipochondrykiem, którego nic nie może wprawić 
w dobry nastrój. Ruszajmy do magicznego królestwa Karo, 
żeby poznać losy księcia Tartagli. Będą nam towarzyszyć 
zła czarownica, dobry mag, podstępni dworzanie 
i zabawni słudzy.

TWÓRCY: Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum z Katowic / 
Zbigniew Głowacki – tekst (na motywach baśni Carla Gozziego) 
i reżyseria, Eva Farkašová – scenografia, Bogdan E. Szczepański – muzyka, 
Ewelina Ciszewska – ruch sceniczny

WYKONAWCY: Królowa Królestwa Karo – Katarzyna Prudło, Tartaglia – 
Grzegorz Eckert, Trombetta – Marek Dindorf, Klaryssa – Beata Zawiślak, 
Leander – Piotr Janiszewski, Truffaldino – Piotr Gabriel, Brighell – 
Mirosław Kotowicz, Morgana – Aleksandra Zawalska, Smeraldina – 
Krystyna Nowińska, Pies – Piotr Janiszewski, Sznur – Marek Dindorf, 
Piekarka – Aleksandra Zawalska, Celio – Mirosław Kotowicz, 
Pomarańcza I – Katarzyna Prudło, Pomarańcza II – Krystyna Nowińska, 
Pomarańcza III (Ninetta) – Beata Zawiślak, Wędrowni Komicy – 
Krystyna Nowińska, Mirosław Kotowicz, Zapowiadacze – Piotr Gabriel, 
Piotr Janiszewski, na mandolinie gra Piotr Janiszewski

miłość 
do trzech 
pomarańczy

 data i godzina 

4.06.2017, GODZ. 12.00 I 17.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / DUżA SCeNA

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 9 lAT
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gdzie jesteś, 
johnie cage?

Twórczość Johna Cage’a, jednego z najbardziej 
kontrowersyjnych kompozytorów XX wieku, dzisiaj już klasyka 
muzyki współczesnej, z natury swojej nie jest przeznaczona 
dla dzieci. Jednak jej otwartość, dopuszczająca w wielu 
utworach swobodną interpretację artystów, pozwala na 
przybliżenie postaci tego uśmiechniętego, dowcipnego 
i pełnego pomysłów człowieka także młodym słuchaczom. 
Jesteśmy przekonani, że dzieci poradzą sobie z zawiłościami 
jego muzyki znacznie lepiej niż dorośli, bo – na szczęście! – 
jeszcze nie wiedzą, że musi ona być poważna i umieją się nią 
po prostu bawić. Dokładnie tak jak John Cage.

TWÓRCY: Barbara Bogunia, Hanna Gawrońska – scenariusz, 
Krzysztof Cicheński – reżyseria, Julia Kosek – scenografia

WYKONAWCY: Joanna Freszel – śpiewaczka, Paweł Romańczuk – 
piano, Jarosław Siwiński – kompozytor, Marcin Kluczykowski – aktor, 
Wanda Wasilewska – dziennikarka

 data i godzina 

28.05.2017, GODZ. 18.00

29.05.2017, GODZ. 10.00 I 12.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / DUżA SCeNA

CZAS TRWANIA: 90’

FORMA: PReMIeRA / KONCeRT

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 10 lAT

droga muZykowania

2

To muzyka sprawia, że jesteśmy radośni. To ona ma magiczną moc 
wprawiania nas w dobry nastrój. To ona wywołuje uśmiech na 

naszych twarzach. Do mnie chodźcie, do mnie!  
W moich zaczarowanych słuchawkach mieszkają bowiem dźwięki, 

które sprawią, że będziecie uśmiechnięci od rana do wieczora. 
Poznam Was z kompozytorem Johnem Cagem, usłyszycie 

10 śmiesznych wierszyków zamienionych w 10 niepiosenek, 
wybierzemy się w muzyczną podróż na Bałkany, gdzie spotkacie 

wesołego filozofa Nasreddina Hodżę, a kabaret Hrabi specjalnie dla 
Was ułoży nowe nutki dla dużych i malutkich.

Komu nogi same rwą się do tańca, kto lubi hasać i pląsać, niech 
nie szuka innej drogi, tylko z nami podąża do samego końca. 

Będzie nam się do śmiechu szło, że ho, ho, ho!

ho ho

ho

hohonorata
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Profesor Grzegorz leszczyński, wybitny znawca literatury 
dziecięcej, wybrał 10 najśmieszniejszych wierszy w historii 
literatury polskiej. Aktor i wokalista Sean Palmer wraz 
z kompozytorem multiinstrumentalistą Patrykiem Zakrockim 
i choreografem Iradem Mazliahem stworzyli na ich podstawie 
barwne „niepiosenki” – formy oscylujące pomiędzy 
performatywnym słuchowiskiem a utworem muzycznym. 
Czeka nas mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji i równie 
wiele nieoczekiwanych dźwięków.

TWÓRCY: Grzegorz Leszczyński, Patryk Zakrocki, Sean Palmer, Irad Mazliah

10 śmiesznych 
WierszykóW.  
niepiosenki.  
leszczyński, 
zakrocki,  
palmer, mazliah

 data i godzina 

30.05.2017, GODZ. 17.00

31.05.2017, GODZ. 10.00

 miejsce

CK ZAMeK / SAlA WIelKA 

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: PReMIeRA / KONCeRT

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 6 lAT

Wydarzenie inspirowane jest muzyką bałkańską oraz legendą 
Nasreddina Hodży, legendarnego filozofa z Anatolii, 
bohatera niezliczonych baśni i humorystycznych opowiastek. 
Pełna energii oraz radości muzyka zespołu Tsigunz Fanfara 
Avantura i miniaturowe anegdoty o ceniącym dowcip Hodży 
zabiorą nas w podróż przez rytmy Bułgarii, Serbii, Macedonii, 
Grecji, Turcji i krajów arabskich. Koncert wzbogacony został 
wizualizacjami, przybliżającymi niezwykłe pejzaże dźwiękowe 
tych regionów.

TWÓRCY: Jerzy Moszkowicz – reżyseria, Łukasz Jankowski – wizualizacje

WYKONAWCY: Tsigunz Fanfara Avantura, Igor Fijałkowski, Radosław Elis

ajde!

 data i godzina 

1.06.2017, GODZ. 9.30 I 12.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / DUżA SCeNA

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: KONCeRT

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 7 lAT
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słoWa i nutki 
dla dużych 
i malutkich

Kabaret Hrabi oprócz życia artystycznego prowadzi też 
życie rodzinne. Zespół tworzy jedna matka i trzech ojców, 
mają więc siedmioro „hrabiowych” dzieci. Dorobili się 
oni niemałego doświadczenia, które poparte talentem 
kabaretowym pozwoliło generować wybuchy śmiechu 
własnych pociech choćby podczas wieczornego czytania 
im w łóżku. Pomysł zrealizowania kabaretowego spektaklu 
dla dzieci jest naturalną konsekwencją tego stanu rzeczy. 
Biorąc pod uwagę, że kabaret Hrabi lubi śpiewać, nie mógł się 
powstrzymać i postanowił powołać do życia program złożony 
z kilkunastu piosenek. Wszystko po to, aby usłyszeć jeden 
z najpiękniejszych dźwięków świata – śmiech dziecka.

TWÓRCY: Kabaret Hrabi / Joanna Kołaczkowska, Tomasz Majer, 
Dariusz Kamys, Łukasz Pietsch

 data i godzina 

1.06.2017, GODZ. 18.00

2.06.2017, GODZ. 10.00

 miejsce

CK ZAMeK / SAlA WIelKA

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: PReMIeRA / SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 10 lAT
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Kto ma gorzej: dorośli czy dzieci? Co można, a czego nie 
należy wymagać od rodziców? Po co nam szkoła i dlaczego 
nie jest ona taka niezbędna do szczęścia? Na te i inne ważne 
pytania odpowiedzą w swoich premierowych monologach 
czołowi polscy stand-uperzy, którzy po raz pierwszy 
zmierzą się z dziecięcą widownią. Będą musieli zrezygnować 
z „mocnych żartów”, jakimi stand-up karmi się na co dzień, 
ale obiecują, że znajdą w zamian coś znacznie ciekawszego.

TWÓRCA: Szymon Jachimek – koncepcja i prowadzenie

WYKONAWCY: Tomasz Jachimek, Tomasz Nowaczyk, Wiolka Walaszczyk, 
Jim Williams, Wojciech Tremiszewski

stand-up.  
Wersja nieWinna

 data i godzina 

29.05.2017, GODZ. 18.30

30.05.2017, GODZ. 10.00

 miejsce

TeATR ANIMACJI

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: PReMIeRA / SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: 6-10lAT

droga radości 
i ZaBawy

3

hehenryk

he
he

he

To ja! To ja mam najświeższe wiadomości ze świata śmiechu i to 
ja się nimi z Wami podzielę. Znam osobiście najmodniejszych 

stand-uperów, a także Kazia Sponge, i zaprosiłem ich do Poznania 
specjalnie dla Was. Wiem, w co się można bawić na podwórku, żeby 

było ciekawiej niż w najlepszej grze komputerowej, znam także 
różne tajniki wykradania owoców. Doskonale zdaję sobie też sprawę 

z tego, że dzieci uwielbiają kino, dlatego właśnie zabiorę Was do 
kina na spotkanie z emilem, małym gangiem Olsena, Muminkami 
na Riwierze, Mikołajkiem i dziećmi z Bullerbyn. Mamy XXI wiek, 

więc bawmy się i cieszmy, jak przystało nam – współczesnym. Niech 
Was nie zmyli moja muszka, bo ja tylko gram staruszka i – jak na 
światowca przystało – podzielę się z Wami moją śmieszną wiedzą 

całą. He, he, he, czy ktoś więcej wie?
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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 aktorki i muzyk grający na żywo. Będziemy bawić się 
na świeżym powietrzu, żeby jak najlepiej poczuć klimat 
podwórka.

TWÓRCY: Ola Marzec, Agnieszka Cienciała – scenariusz i realizacja, 
Jakub Drzastwa – scenografia, DJ Pan Picik – muzyka

PROJEKT NAGRODZONY W KONKURSIE „DO ŚMIECHU”

 data i godzina 

30.05.2017, GODZ. 11.00

2.06.2017, GODZ. 12.00

4.06.2017, GODZ. 11.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / DZIeDZINIeC

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: SPOTKANIe TWóRCZe

WIeK UCZeSTNIKóW: 6-10 lAT

Trzy aktorki oraz muzyk zmierzą się w obecności widzów 
z tekstem Mariana Pankowskiego otwierającym pole dla 
wyobraźni, rozbudzającym abstrakcyjne myślenie, a do 
tego mądrym, jak na traktat przystało. Filozofia to poważna 
sprawa, więc i śmiech traktowany jest tu na poważnie, czyli 
z… poczuciem humoru.

TWÓRCY: Teatr Lalek Guliwer / Robert Jarosz – reżyseria, Adam Świtała – 
muzyka

WYKONAWCY: Elżbieta Pejko, Honorata Zajączkowska, Anna Przygoda

PROJEKT NAGRODZONY W KONKURSIE „DO ŚMIECHU”

traktat 
o Wykradaniu 
oWocóW

 data i godzina 

2.06.2017, GODZ. 18.00

3.06.2017, GODZ. 10.00 I 12.00

 miejsce

TeATR POlSKI

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: PReMIeRA / SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: 7-12 lAT
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kazio 
sponge shoW

Jaka jest kondycja mężczyzny we współczesnym świecie? 
Dlaczego wada wymowy przysparza problemów?  
Czym różni się kobieta od mężczyzny? Jak poderwać 
dziewczynę? Jeśli myślisz, że znasz odpowiedzi na wszystkie 
życiowe pytania, Kazio przekona Cię, że nic bardziej mylnego. 
Nie przebierając w słowach i spostrzeżeniach, „rozbraja” 
poważne sprawy dorosłych. 

Co się stanie, gdy na scenie pojawi się 6-letni chłopiec – 
lalka – który lubi mówić o tym, co ważne? Kazio Sponge Show 
to spektakl z pogranicza kabaretu i musicalu poruszający 
tematy frapujące człowieka XXI wieku. To wędrówka małego 
chłopca ku marzeniom i niespełnieniom. Improwizowana 
forma sprawia, że każde spotkanie z Kaziem jest wyjątkowe.

TWÓRCA: Anna Makowska-Kowalczyk – koncepcja, reżyseria, scenografia

WYKONAWCA: Kazio Sponge

 data i godzina 

2.06.2017, GODZ. 19.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / DUżA SCeNA

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 15 lAT

Jeden z najważniejszych tekstów wybitnej poetki Krystyny 
Miłobędzkiej, który po kilkudziesięciu latach przerwy 
powraca do teatru. Tym razem zaistnieje nie na tradycyjnie 
rozumianej scenie teatralnej, lecz w przestrzeni podwórka. 
Koło, magiczny obszar zakreślany kredą, staje się dla 
bohaterów spektaklu miejscem inicjacji w skomplikowany 
system reguł porządkujących wspólne życie, ale też polem 
dla niczym nieskrępowanej kreacji i dziecięcej wyobraźni.

TWÓRCY: Teatr Baj / Krystyna Miłobędzka – autorka, Sebastian Świąder – 
reżyseria, Justyna Lipko-Konieczna – dramaturgia, Katarzyna Proniewska-
Mazurek – scenografia i kostiumy, Małgorzata Suś – ruch sceniczny

WYKONAWCY: Andrzej Bocian, Elżbieta Bieda, Malwina Czekaj, 
Hanna Kinder-Kiss, Natalia Leszczyńska (gościnnie)

W kole

 data i godzina 

3.06.2017, GODZ. 14.00

4.06.2017, GODZ. 14.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / DZIeDZINIeC 

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 5 lAT
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Weseli 
bohateroWie

Taka ekipa nigdy jeszcze nie znalazła się w jednym miejscu 
o jednej porze. Sztandarowe postacie klasycznej literatury 
dla dzieci będą się pojawiać na kinowym ekranie jedna po 
drugiej, żeby widzów bawić (to jasne!), ale też wzruszać 
i utwierdzać w przekonaniu, że bez poczucia humoru bardzo 
trudno przeżyć własne dzieciństwo, a także dzieciństwo 
swoich dzieci. Wyłącznie lektury obowiązkowe! 

Przed każdym seansem wyświetlana będzie 2-minutowa 
animacja „log Jam” (reż. Alekseev Alexy / Węgry 2008) 
z serii krótkich filmów o nietypowym trio muzycznym, 
w skład którego wchodzą misio, zajączek i wilczek.

dzieci z bullerbyn

lisa, Britta, Anna, Olle, lasse i Bosse przeżywają na co dzień 
niesamowite przygody i nigdy się nie nudzą. Każde z nich ma 
głowę pełną niezwykłych pomysłów na to, jak spędzić wakacje 
w Bullerbyn – najmniejszej i najsłynniejszej wiosce na świecie.

TWÓRCY: reż. Lasse Hallström / Szwecja, Włochy 1986

 data i godzina 

2.06.2017, GODZ. 10.00

4.06.2017, GODZ.12.00

 miejsce

CK ZAMeK / KINO PAŁACOWe

CZAS TRWANIA: 91’

FORMA: FIlM

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 6 lAT

ach, ten emil!

Filmowa adaptacja znakomitej powieści dla dzieci „emil ze 
Smalandii” Astrid lindgren. Bohater filmu to kochany urwis, 
który uwielbia robić innym psikusy. Jego dziecięca ciekawość 
świata zwykle prowadzi do kłopotów, przez co chłopiec wciąż 
jest za coś karany. 

TWÓRCY: reż. Lasse Nina Persson, Per Åhlin, Alicja Jaworski Björk / 
Szwecja 2013

muminki na riWierze

Cały klan Muminków wybrał się na wyjątkowe wczasy na 
Francuskiej Riwierze. Panna Migotka jest zachwycona plażą, 
pogodą i pewnym francuskim dżentelmenem, a Muminka 
zjada zazdrość. 

TWÓRCY: reż. Hanna Hemilä, Xavier Picard / Finlandia 2014

 data i godzina 

29.05.2017, GODZ. 10.00

1.06.2017, GODZ. 13.00

 miejsce

CK ZAMeK / KINO PAŁACOWe

CZAS TRWANIA: 65’

FORMA: FIlM

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 5 lAT

 data i godzina 

31.05.2017, GODZ. 10.00

3.06.2017, GODZ. 10.00

 miejsce

CK ZAMeK / KINO PAŁACOWe

CZAS TRWANIA: 80’

FORMA: FIlM

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 8 lAT
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mikołajek

Film zrealizowany na podstawie serii książek „le Petit 
Nicolas” napisanych przez René Goscinny’ego. Mikołajek oraz 
jego koledzy przechodzą przez wszystkie możliwe tarapaty 
dzieciństwa (te domowe i te szkolne) z wdziękiem i brawurą.

TWÓRCY: reż. Laurent Tirard / Francja 2009

mały gang olsena

egon zostaje adoptowany przez bogate małżeństwo.  
Wkrótce okazuje się, że to para oszustów, którzy chcą 
wykorzystać chłopca do swoich niecnych planów.

TWÓRCY: reż. Peter Flinth / Dania 2001

 data i godzina 

1.06.2017, GODZ. 10.00

4.06.2017, GODZ. 10.00

 miejsce

CK ZAMeK / KINO PAŁACOWe

CZAS TRWANIA: 91’

FORMA: FIlM

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 8 lAT

 data i godzina 

30.05.2017, GODZ. 10.00

3.06.2017, GODZ. 15.00

 miejsce

CK ZAMeK / KINO PAŁACOWe

CZAS TRWANIA: 75’

FORMA: FIlM

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 8 lAT
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droga wspólnego 
tworZenia

Spektakl, koncert, recital z muzyką na żywo – określeń jest 
wiele, najważniejsze jest jednak to, co mają do powiedzenia 
dzieci, bo to one są autorami wszystkich tekstów.  
Na scenie wykonują je dorośli, którzy brzmią rockowo, 
bluesowo, funkowo, popowo, ale zawsze na pierwszym 
miejscu jest słowo, bo w tekstach małych autorów kryje się 
powaga i głęboka mądrość, choć – zapewniamy! – będzie 
także prześmiesznie.

TWÓRCY: Malina Prześluga – dramaturgia, Piotr Klimek – muzyka, Artur 
Romański – reżyseria

WYKONAWCY: Magdalena Dehr, Julianna Dorosz, Marcel Górnicki, Igor 
Fijałkowski, Aleksandra Leszczyńska, Elżbieta Węgrzyn / Katarzyna 
Romańska, muzycy: Piotr Klimek, Bartłomiej Orłowski, Tomasz Nawrot 
Nawrocki

miłość nie boli, 
kolano boli

 data i godzina 

29.05.2017, GODZ. 17.00

30.05.2017, GODZ. 12.00

 miejsce

TeATR ANIMACJI / SCeNA WITRAż

CZAS TRWANIA: 60’

FORMA: SPeKTAKl

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 5 lAT

4
ha ha

ha

Czyż nie jest tak, że najweselej jest nam w zgranej, pełnej szalonych 
pomysłów gromadzie? W moim naszyjniku pełno jest zabawnych 
koralików i to ja pokażę Wam, że właśnie moja droga zaprowadzi 
nas w radosnym korowodzie prosto do śmiechu, bo my osobiście 
będziemy ją wytyczać. A kto (no kto?) wie najlepiej, co nas bawi, 

jeśli nie my sami? Dlatego razem posłuchamy piosenek napisanych 
przez dzieci, a śpiewanych przez dorosłych, razem stworzymy    

nie-do-końca-poważną muzykę, poruszając się pośród tajemniczych 
sensorów, razem uśmiejemy się na wystawie satyrycznych rysunków 
stworzonych przez mistrzów tego gatunku oraz będziemy wspólnie 
z nimi rysować, poznamy także zabawne tajniki komedii dell’arte. 

Można zjeść wszystkie rozumy, czytając najmądrzejsze księgi 
o śmiechu, a przecież powszechnie wiadomo, że dowcip rodzi się tu 
i teraz. Kto tego nie pojmie, ten nie ma poczucia humoru za grosz. 

Ha, ha, ha, i kto rację ma?

hahanna
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Przyjęło się uważać, że tańczy się do muzyki. A czy może być 
odwrotnie? Czy to ruch może sprawić, iż usłyszymy dźwięki? 
Ideą projektu jest właśnie zabawa w kreowanie muzyki 
poprzez wykonywanie określonych gestów, które spowodują, 
że rozbrzmiewać będzie muzyka. Pełne humoru zdarzenia 
dźwiękowe, wyzwalane przez poruszające się w obrębie 
sensorów dzieci, będą dawały dużo frajdy i śmiechu, ale 
też pozwolą na kształtowanie całkiem poważnej formy nie 
całkiem poważnego dzieła muzycznego.

TWÓRCY: Izabela Kościesza – choreografia, animowanie;  
Jarek Kordaczuk – kompozycje, muzyka

którędy 
do dźWięku?

 data i godzina 

30.05.2017, GODZ. 10.00 I 12.00

31.05.2017, GODZ. 10.00 I 12.00

1.06.2017, GODZ. 10.00 I 17.00

2.06.2017, GODZ. 10.00 I 12.00

3.06.2017, GODZ. 12.00 I 17.00

 miejsce

CK ZAMeK / SCeNA NOWA

CZAS TRWANIA: 45’

FORMA: SPOTKANIe TWóRCZe

WIeK UCZeSTNIKóW: 7-8 lAT

studio komedii 
dell’arte dla 
najmłodszych

Doskonała okazja, aby w praktyce przekonać się, jak 
bardzo złożona jest praca komedianta. Działania z maską, 
wyrazistość w ruchu i ekspresji fizycznej, improwizacja 
i interakcja z innymi – to nie lada wyzwania. W trakcie 
spotkania wykorzystywane będą tradycyjne skórzane maski 
oraz rekwizyty włoskiej komedii.

Komedia dell’arte pojawiła się w XVI w. we Włoszech.  
Znana również jako commedia all’improvviso, commedia 
di zanni, comédie italienne, comédie des masques, była 
pierwszym zawodowym teatrem nowożytnej europy i przez 
prawie dwa wieki podbijała serca publiczności na dworach 
królewskich oraz na placach miast. Odcisnęła ona tak silne 
piętno na sztuce, że do dzisiaj widzimy jej wpływy nie tylko 
na scenie i w dramacie, ale także w sitcomach, komediach, 
czy kreskówkach. Tradycje komedii dell’arte przetrwały, 
co więcej, dziś wraca ona do łask. Umowność, konwencja 
i wyrazista forma tego teatru pomaga odetchnąć od 
codzienności, a także może stać się antidotum na dzisiejszą 
rzeczywistość.

TWÓRCA: Agnieszka Cianciara-Fröhlich

 data i godzina 

2.06.2017, GODZ. 11.00

3.06.2017, GODZ. 16.00

 miejsce

SCeNA WSPólNA / MAŁA SCeNA

CZAS TRWANIA: 90’

FORMA: SPOTKANIe TWóRCZe

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 7 lAT
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Na wystawie zobaczymy modele pomników 
przedstawiających dziecięcą radość. Autorami tych 
projektów są dzieci, które uczestniczyły w wieloetapowym 
procesie edukacyjno-artystycznym. Podczas zajęć 
z artystami oraz wykładowcami poznały fenomen obecności 
radości w kulturze, zdobyły wiedzę o różnych pomnikach 
i ich znaczeniu dla przestrzeni miejskiej. Same stały się 
projektantami i twórcami, ucząc się metaforycznego 
przekładania abstrakcyjnych pojęć w symboliczne, wizualne 
formy. Dzięki temu na wystawie można zobaczyć, jak 
wygląda dziecięca radość w różnych odsłonach. Finałem 
tego procesu będzie realizacja jednego z zaprezentowanych 
na ekspozycji modeli w postaci pełnowymiarowego pomnika 
i zainstalowanie go w przestrzeni miasta Poznania.

TWÓRCY: Jolanta Starzak, Dawid Strębicki (Atelier Starzak Strebicki) – 
przygotowanie i aranżacja wystawy, Jolanta Starzak, Dawid Strębicki, 
(Atelier Starzak Strebicki), Arek Pasożyt – prowadzenie warsztatów, 
Maja Brzozowska-Brywczyńska – prelekcje

WSPÓŁPRACA: School of Form

pomnik 
dziecięcej 
radości

 data i godzina 

29.05 – 4.06.2017,  

GODZ. 10.00-18.00

 miejsce

CK ZAMeK / HOl WIelKI

FORMA: PReMIeRA / WYSTAWA

WIeK UCZeSTNIKóW: B/O

dobry żart. 
rysunki dla 
najmłodszych 
i tych trochę 
starszych 

Motywem przewodnim wystawy jest twórczość satyryczna 
kierowana do dzieci i o dzieciach, mówiąca o nich i ukazująca 
ich świat w zabawny sposób. Prace pokazane na wystawie 
można podzielić na kilka działów, tj. „Świat baśniowy”, 
„Świat zwierząt”, „Psoty i figle, czyli niegrzeczne dzieci”, 
„Szkoła”, „Zabawa w skojarzenia” i „Rodzina”. Rysunki 
z poszczególnych działów, chociaż zgrupowane, nie tworzą 
jednolitego przekazu. Łączy je raczej motyw przewodni – na 
przykład „Świat baśniowy” to zarówno rysunki ilustrujące 
znane dzieciom bajki czy baśnie, jak i plakaty do filmów czy 
przedstawień opartych na literaturze dziecięcej. Na wystawie 
będzie można zobaczyć rysunki najlepszych artystów, których 
prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Karykatury w Warszawie. 
Wśród nich znajdują się karykaturzyści, polscy i zagraniczni 
rysownicy XX wieku, a także tworzący współcześnie.

TWÓRCY: Katarzyna Majek – scenariusz, Elżbieta Laskowska – kurator, 
Jakub Psuja – aranżacja wystawy

WSPÓŁPRACA: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

 data i godzina 

29.05 – 4.06.2017,  

GODZ. 10.00-18.00

 miejsce

CK ZAMeK / SAlA WYSTAWOWA

FORMA: PReMIeRA / WYSTAWA 

WIeK UCZeSTNIKóW: OD 7 lAT
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dobry żart karykatura sposobem na życie

DATA I GODZINA: 
30.05.2017, godz. 10.00, 12.00 I 16.30

TWÓRCA: Dariusz Łabędzki

nie Wszystko na serio

DATA I GODZINA: 
31.05.2017, godz. 10.00, 12.00 I 16.30

TWÓRCA: Dariusz Pietrzak

popsujmy biel papieru!

DATA I GODZINA: 
2.06.2017, godz. 10.00, 12.00 
3.06.2017, godz. 10.00

TWÓRCA:  Edward Lutczyn

 miejsce

CK ZAMeK / SAlA WYSTAWOWA

CZAS TRWANIA: 90’

FORMA: SPOTKANIA TWóRCZe 

WIeK UCZeSTNIKóW: 10-12 lAT

Inspiracją do działania Łowców Uśmiechów jest dziewięć 
śmiesznych wierszy napisanych przez Dorotę Kassjanowicz. 
Poszukiwania Łowców Uśmiechów odbędą się w ramach 
cyklu spotkań twórczych zorganizowanych wokół 
Zaczarowanej Maszyny Radości. Dzieci będą tworzyć prace 
plastyczne i literackie, które staną się Trofeami Radości. 
Wszystkie dzieła stworzone na spotkaniach twórczych 
zostaną wyeksponowane wokół Zaczarowanej Maszyny 
Radości, tworząc niepowtarzalny i radosny klimat miejsca. 
Zwieńczeniem wszystkich działań będzie Uczta Łowców 
Uśmiechów.

TWÓRCY: Agata Bielska, Małgorzata Kalinowska, Katarzyna Lis-Lachowicz, 
Dorota Kassjanowicz, Grażyna Kopeć, Aleksandra Kozioł, Suavas Lewy, 
Alicja Rokicka, Tadeusz Wieczorek, Krzysztof Wosik

PROJEKT NAGRODZONY W KONKURSIE „DO ŚMIECHU”

łoWcy 
uśmiechóW 
i zaczaroWana 
maszyna 
radości

 data i godzina 

31.05 – 3.06.2017

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

CZAS TRWANIA: 90’

FORMA: SPOTKANIA TWóRCZe

WIeK UCZeSTNIKóW: 7-12 lAT
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jadłodajnia radości i otWartości

Potrzeba jedzenia łączy wszystkie żywe istoty. Dotyka tego, 
co uniwersalne. Jest sposobem budowania oraz integrowania 
jednostek i społeczności. Wykorzystamy wspólne gotowanie 
dla rozwijania otwartości, nawiązywania nowych przyjaźni, 
dzielenia się radością i szczęściem z innymi. Razem z uczestnikami 
będziemy uczyć się, jak przenosić ciepło gotowania na ciepło 
relacji międzyludzkich.

TWÓRCA: Agata Bielska

książka do (u)śmiechu

Spotkanie polega na stworzeniu przez dzieci własnych 
flipbooków, czyli animowanych książeczek, na kartkach których 
ożywają obrazy. Tematem przewodnim będą twarze. 
Dzięki trzem poziomom flipbooka uzyskamy zabawne 
zestawienia. Każdy poziom poświęcony będzie innej części 
twarzy: oczom, nosowi oraz ustom. Do tworzenia wykorzystane 
zostaną naklejki, flamastry, wycinki z gazet. Gotowe książki staną 
się inspiracją do zabawy i źródłem radości.

TWÓRCA: Małgorzata Kalinowska

śmiesznostWory, czyli od rzeczy do śmiechu

W ramach spotkania będziemy tworzyć żartobliwe obiekty, 
poszukując piękna, radości i uśmiechu. Wykorzystamy różne 
przedmioty, również te pozornie szare, smutne i nieciekawe. 
Nadamy im nowe życie. Będzie to forma twórczego recyklingu. 
Spotkanie zakończy plenerowa wystawa Śmiesznostworów.

TWÓRCA: Krzysztof Wosik 

W poszukiWaniu (u)śmiechu

Przede wszystkim skupimy się na dobrej zabawie. Jak? Będziemy 
wcielać się w niezwykłe role, powymyślamy sceny, popracujemy 
głosem, gestem i wyobraźnią, powygłupiamy się. Trochę się też 
pośmiejemy, nieco zmęczymy, powyginamy oraz poszukamy 
pomysłów po kieszeniach. 

TWÓRCA: Grażyna Kopeć

 data i godzina 

31.05.2017, GODZ. 10.00 I 17.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

 data i godzina 

31.05.2017, GODZ. 10.00 I 17.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

 data i godzina 

31.05.2017, GODZ. 10.00

2.06.2017, GODZ. 10.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

 data i godzina 

1.06.2017, GODZ. 10.00 I 17.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

przestrzeń radości – kolaże W trójWymiarze

Czy za pomocą podstawowego zestawu szkolnych narzędzi 
i materiałów plastycznych uda się wykreować trójwymiarową 
przestrzeń radości? O tak, jeśli tylko pozwolimy zadziałać 
wyobraźni! Na spotkaniu przekonamy się, że można opowiadać 
o swoich nastrojach, tworząc zabawne, kolorowe istoty.  
Do ich przygotowania wykorzystamy różnorodne materiały: 
papier, tkaniny, tektury, folię aluminiową, guziki i wiele 
innych. Najważniejsza jest tu kreatywność i radość młodego 
artysty. Przy okazji dzieci poznają techniki kolażu i właściwości 
różnych materiałów. 

TWÓRCA: Katarzyna Lis-Lachowicz 

ryso-sklejki, czyli dorzuć do śmiechu

Dzieci poznają prace różnych znanych artystów, a następnie 
dokonają ich twórczych przeróbek. Ważna jest tu spontaniczność 
i wyzwolenie kreatywności. Im więcej poczucia humoru, tym 
lepiej. W efekcie przekonamy się, jak najmłodsi patrzą na sztukę 
dorosłych. Nowe dziecięce spojrzenie może być inspirujące 
i odkrywcze. 

TWÓRCA: Tadeusz Wieczorek

30 razy uśmiech, czyli odkryj W sobie artystę

Warsztaty zainspirowane książką Doroty Kassjanowicz 
„30 znikających trampolin”, która opisuje jedno zdarzenie 
na trzydzieści różnych sposobów. To zachęta do patrzenia 
na świat z różnych punktów widzenia, z różnych perspektyw. 
Będziemy czytać fragmenty książki i odkrywać magiczną moc 
słów. Porozmawiamy o tym, co to znaczy „być artystą”, i czy 
każdy może nim zostać. Odkryjemy w sobie artystę-ilustratora 
i stworzymy rysunki do książki. 

TWÓRCA: Dorota Kassjanowicz

recyklofonia, czyli Wszystko gra

Celem spotkania twórczego jest przygotowanie dzieci do odbioru 
i zrozumienia wielu rodzajów muzyki i sztuki. Będziemy budować 
„śmieciowe” instrumenty z różnorodnych odpadów. W ten 
sposób chcemy kształtować postawy proekologiczne. Zachęcimy 
uczestników do muzykowania opartego na wesołej i swobodnej 
improwizacji. Doświadczymy pełnego radości świata dźwięków. 

TWÓRCA: Ola Kozioł, Suavas Lewy

 data i godzina 

1.06.2017, GODZ. 10.00 I 17.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

 data i godzina 

1.06.2017, GODZ. 10.00 I 17.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

 data i godzina 

2.06.2017, GODZ. 10.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

 data i godzina 

2.06.2017, GODZ. 10.00 I 17.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU
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Wesoła trampolina ze słóW

Będziemy bawić się słowami pod czujnym okiem autorki książki 
„30 znikających trampolin” – Doroty Kassjanowicz.  
Wspólnie przekształcimy otaczającą przestrzeń w symboliczną 
trampolinę. Zmiana perspektywy nada słowom nowego 
znaczenia. Odkryjemy w sobie artystę-poszukiwacza. 
Nowe odkrycia zainspirują nas do wspólnego działania.

TWÓRCA: Dorota Kassjanowicz

uczta radości

Wspólnie stworzymy niezwykłą ucztę – Ucztę Radości. 
Przygotujemy niekonwencjonalne potrawy z roślin.  
Kuchnia roślinna nie działa standardowo, jak ta, którą zajmujemy 
się na co dzień. Pełno w niej świeżych produktów, ciekawych 
połączeń, dania bywają wymyślne, ale też proste, zawsze 
kolorowe i smaczne. Odkryjemy moc chwastów, polskich bulw, 
owoców oraz kwiatów. Będziemy się dzielić radością tworzenia 
i smakowania. 

TWÓRCA: Alicja Rokicka

uczta łoWcóW uśmiechóW

Przygotowana przez Łowców Uśmiechów – Olę Kozioł i Suavasa 
lewego – próba wspólnego muzykowania i stworzenia wraz 
z dziećmi jednego lub kilku utworów, które zostaną wykonane 
podczas finałowego występu. Rozpoczniemy od radosnego 
muzykowania opartego na swobodnej improwizacji. Poszukamy 
nieszablonowych form i rozwiązań muzycznych. Przy dźwiękach 
muzyki zostaniemy zaproszeni na Wielką Ucztę Smakowania 
Radości – wystawę wszystkich zrealizowanych prac. 

TWÓRCY: Ola Kozioł, Suavas Lewy

 data i godzina 

3.06.2017, GODZ. 11.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

 data i godzina 

3.06.2017, GODZ. 11.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

 data i godzina 

3.06.2017, GODZ. 12.00

 miejsce

PARK STAReGO BROWARU

Wśród artystów i widzów krążyć będą młodzi filmowcy, 
których zadaniem będzie realizacja kreatywnego dokumentu 
filmowego. Będą oni próbowali pokazać to, co w sztuce budzi 
śmiech najmłodszego odbiorcy, co bawi i cieszy dziecięcą 
widownię. Inspirację i ilustrację tematu stanowić będą 
wydarzenia 21. Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu. 
Młodzi filmowcy, przygotowani wcześniej do działania 
i prowadzeni przez reżysera oraz operatora, wyruszą 
w miejsca festiwalowych wydarzeń, by okiem kamery 
zarejestrować relacje i emocje powstające podczas spotkań 
najmłodszych z różnymi dziedzinami sztuki. Spróbują także 
nagrać wypowiedzi artystów i widzów. Kinowa premiera filmu 
odbędzie się w grudniu podczas 35. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu.

TWÓRCY: Igor Mołodecki – reżyser, Janusz Piwowarski – operator

fokus 
na uśmiech

 miejsce

WSZYSTKIe PRZeSTRZeNIe 

BIeNNAle

FORMA: SPOTKANIA TWóRCZe

WIeK UCZeSTNIKóW: 16-21 lAT
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niedziela 28.05.2017

poniedziałek 29.05.2017

scena Wspólna / duża scena

Gdzie jesteś, Johnie Cage?
premiera – koncert / WIeK: OD 10 lAT

godz. 18.00, czas: 90’

scena Wspólna / duża scena

Gdzie jesteś, Johnie Cage?
koncert / WIeK: OD 10 lAT

godz. 10.00 i 12.00, czas: 90’

ck zamek / kino pałacoWe

Weseli bohaterowie –  
Ach, ten Emil!
film / WIeK: OD 5 lAT

godz. 10.00, czas: 65’

ck zamek / hol Wielki

Wernisaż wystaw: Pomnik  
Dziecięcej Radości i Dobry żart
WystaWa/Wernisaż / WIeK: B/O

godz. 12.00, czas: 60’

teatr animacji / scena Witraż

Miłość nie boli, kolano boli
spektakl / WIeK: OD 5 lAT

godz. 17.00, czas: 60’

teatr animacji 

Stand-up. Wersja niewinna
premiera – spektakl / WIeK: 6-10 lAT

godz. 18.30, czas: 60’

scena Wspólna / duża scena

Romeo i Julia
spektakl / WIeK: OD 12 lAT

godz. 19.00, czas: 40’

Wtorek 30.05.2017

ck zamek / scena noWa

Którędy do dźwięku?
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-8 lAT

godz. 10.00 i 12.00, czas: 45’

teatr animacji

Stand-up. Wersja niewinna
spektakl / WIeK: 6-10 lAT

godz. 10.00, czas: 60’

ck zamek / kino pałacoWe 

Weseli bohaterowie –  
Mały Gang Olsena
film / WIeK: OD 8 lAT

godz. 10.00, czas: 75’ 

scena Wspólna / dziedziniec 

Zabawy podwórkowe
spotkanie tWórcze / WIeK: 6-10 lAT

godz. 11.00, czas: 60’

teatr animacji / scena Witraż 

Miłość nie boli, kolano boli
spektakl / WIeK: OD 5 lAT

godz. 12.00, czas: 60’

scena Wspólna / duża scena

Romeo i Julia
spektakl / WIeK: OD 12 lAT

godz. 12.00, czas: 40’ 

ck zamek / sala Wielka

10 śmiesznych wierszyków.  
Niepiosenki. Leszczyński, Zakrocki,  
Palmer, Mazliah
premiera – koncert / WIeK: OD 6 lAT

godz. 17.00, czas: 60’

scena Wspólna / patio 

Nos
spektakl / WIeK: OD 7 lAT

godz. 18.00, czas: 35’

ck zamek / hol Wielki

Pomnik Dziecięcej Radości
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00 

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa i spotkanie tWórcze  

z dariuszem łabędzkim / WIeK: 10-12 lAT 

godz. 10.00, 12.00, 16.30, czas: 90’



46 47

środa 31.05.2017 czWartek 1.06.2017

scena Wspólna / duża scena

Ajde!
koncert / WIeK: OD 7 lAT

godz. 9.30 i 12.00, czas: 60’

ck zamek / scena noWa

Którędy do dźwięku?
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-8 lAT

godz. 10.00 i 17.00, czas: 45’

ck zamek / kino pałacoWe

Weseli bohaterowie – Mikołajek
film / WIeK: OD 8 lAT

godz. 10.00, czas: 91’

scena Wspólna / mała scena

Bajkowanie
spektakl / WIeK: 4-5 lAT

godz. 11.00 i 17.00, czas: 30’

ck zamek / kino pałacoWe

Weseli bohaterowie – Ach, ten Emil!
film / WIeK: OD 5 lAT

godz. 13.00, czas: 65’

ck zamek / sala Wielka

Słowa i nutki dla dużych i malutkich
spektakl / WIeK: OD 10 lAT

godz. 18.00, czas: 60’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów  
W poszukiwaniu uŚmiechu
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00 i 17.00, czas: 120’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów  
Przestrzeń radości –  
kolaże w trójwymiarze
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00 i 17.00, czas: 120’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów  
Ryso-sklejki, czyli dorzuć do śmiechu 
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00 i 17.00, czas: 120’

ck zamek / hol Wielki

Pomnik Dziecięcej Radości
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00  

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00

scena Wspólna / duża scena

Romeo i Julia
spektakl / WIeK: OD 12 lAT

godz. 10.00, czas: 40’

ck zamek / sala Wielka

10 śmiesznych wierszyków.  
Niepiosenki. Leszczyński, Zakrocki,  
Palmer, Mazliah
koncert / WIeK: OD 6 lAT

godz. 10.00, czas: 60’

ck zamek / kino pałacoWe

Weseli bohaterowie –  
Muminki na Riwierze
film / WIeK: OD 8 lAT

godz. 10.00, czas: 80’

ck zamek / scena noWa

Którędy do dźwięku?
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-8 lAT

godz. 10.00 i 12.00, czas: 45’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów  
Jadłodajnia radości i otwartości
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00 i 17.00, czas: 120’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów 
Książka do (u)śmiechu
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00 i 17.00, czas: 120’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów  
Śmiesznostwory, czyli od rzeczy do śmiechu
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00, czas: 120’

scena Wspólna / patio

Nos
spektakl / WIeK: OD 7 lAT

godz. 12.00, czas: 35’

ck zamek / hol Wielki

Pomnik Dziecięcej Radości
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00 

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00 

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa i spotkanie tWórcze  

z dariuszem pietrzakiem / WIeK: 10-12 lAT 

godz. 10.00, 12.00, 16.30, czas: 90’
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piątek 2.06.2017

scena Wspólna / duża scena

Gino i Suzi, czyli kochaj sąsiada swego, 
jak siebie samego
spektakl / WIeK: OD 7 lAT

godz. 9.00, czas: 60’

ck zamek / kino pałacoWe 

Weseli bohaterowie –  
Dzieci z Bullerbyn
film / WIeK: OD 6 lAT

godz. 10.00, czas: 91’

scena Wspólna / patio

Historia Pulcinelli
spektakl / WIeK: OD 7 lAT

godz. 10.00 i 12.00, czas: 60’

ck zamek / sala Wielka

Słowa i nutki dla dużych i malutkich
spektakl / WIeK: OD 10 lAT

godz. 10.00, czas: 60’

ck zamek / scena noWa

Którędy do dźwięku?
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-8 lAT

godz. 10.00 i 12.00, czas: 45’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów  
30 razy uśmiech, czyli odkryj 
w sobie artystę
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00, czas: 120’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów  
Śmiesznostwory, czyli od rzeczy do śmiechu 
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00, czas: 120’

park starego broWaru

Łowcy Uśmiechów  
Recyklofonia, czyli wszystko gra
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00 i 17.00, czas: 120’

scena Wspólna / mała scena

Studio komedii dell’arte dla najmłodszych
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT

godz. 11.00, czas: 90’

scena Wspólna / dziedziniec

Zabawy podwórkowe
spotkanie tWórcze / WIeK: 6-10 lAT

godz. 12.00, czas: 60’

teatr polski

Traktat o wykradaniu owoców
spektakl / WIeK: 7-12 lAT

godz. 18.00, czas: 60’

scena Wspólna / duża scena

Kazio Sponge Show
spektakl / WIeK: OD 15 lAT 

godz. 19.00, czas: 60’

ck zamek / hol Wielki

Pomnik Dziecięcej Radości
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00 

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00 

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa i spotkanie tWórcze  

z edWardem lutczynem / WIeK: 9-12 lAT 

godz. 10.00 i 12.00, czas: 90’
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niedziela 4.06.2017

ck zamek / kino pałacoWe 

Weseli bohaterowie – Mikołajek
film / WIeK: OD 8 lAT

godz. 10.00, czas: 91’

scena Wspólna / dziedziniec 

Zabawy podwórkowe
spotkanie tWórcze / WIeK: 6-10 lAT

godz. 11.00, czas: 60’

ck zamek / kino pałacoWe 

Weseli bohaterowie – Dzieci z Bullerbyn
film / WIeK: OD 6 lAT

godz. 12.00, czas: 91’

scena Wspólna / duża scena

Miłość do trzech pomarańczy
spektakl / WIeK: 9 lAT

godz. 12.00 i 17.00, czas: 60’ 

scena Wspólna / dziedziniec 

W kole
spektakl / WIeK: OD 5 lAT

godz. 14.00, czas: 60’

ck zamek / hol Wielki

Pomnik Dziecięcej Radości
WystaWa / WIeK: B/O 

godz. 10.00-18.00

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa / WIeK: B/O 

godz. 10.00-18.00  

scena Wspólna / duża scena

Gino i Suzi, czyli kochaj sąsiada swego, 
jak siebie samego
spektakl / WIeK: OD 7 lAT

godz. 10.00, czas: 60’

scena Wspólna / patio 

Historia Pulcinelli
spektakl / WIeK: OD 7 lAT

godz. 11.00 i 18.00, czas: 60’

teatr polski

Traktat o wykradaniu owoców
spektakl / WIeK: 7-12 lAT

godz. 10.00 i 12.00, czas: 60’

ck zamek / kino pałacoWe 

Weseli bohaterowie –  
Muminki na Riwierze
film / WIeK: OD 8 lAT

godz. 10.00, czas: 80’

ck zamek / scena noWa 

Którędy do dźwięku?
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-8 lAT

godz. 12.00 i 17.00, czas: 45’

scena Wspólna / dziedziniec

W kole
spektakl / WIeK: OD 5 lAT

godz. 14.00, czas: 60’

ck zamek / kino pałacoWe 

Weseli bohaterowie – Mały Gang Olsena
film / WIeK: OD 8 lAT

godz. 15.00, czas: 75’

scena Wspólna / mała scena

Studio komedii dell’arte dla najmłodszych
spotkanie tWórcze / WIeK: OD 7 lAT

godz. 16.00, czas: 90’

park starego broWaru 

Łowcy Uśmiechów  
Wesoła trampolina ze słów
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT 

godz. 11.00, czas: 90’

park starego broWaru 

Łowcy Uśmiechów  
Uczta radości
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT 

godz. 11.00, czas: 90’

park starego broWaru 

Łowcy Uśmiechów  
Uczta Łowców Uśmiechów
spotkanie tWórcze / WIeK: 7-12 lAT 

godz. 12.00, czas: 120’

ck zamek / hol Wielki

Pomnik Dziecięcej Radości
WystaWa / WIeK: B/O

godz. 10.00-18.00

ck zamek / sala WystaWoWa 

Dobry żart
WystaWa / WIeK: B/O 

godz. 10.00-18.00

ck zamek / sala WystaWoWa

Dobry żart
WystaWa i spotkanie tWórcze  

z edWardem lutczynem / WIeK: 9-12 lAT 

godz. 10.00, czas: 90’ 

sobota 3.06.2017
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