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EDUKACYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ Świat Sztuki 

TERMINARZ 2014/2015 
 

1. Leć głosie po rosie –  

pograjka i potańcówka z Kolbergiem w tle! 

22.09.2014, godz. 12:15 

Nawiązując do obchodów Roku Kolberga, zapraszamy na spotkanie z polską muzyką tradycyjną w jej 

autentycznej, żywiołowej, tanecznej formie. Poznamy siłę naturalnego śpiewu, tradycyjne instrumenty: 

baraban, bęben obręczowy, skrzypce, akordeon oraz tańce wirowe: oberki, polki.  

 

2. Melodia deszczu, taniec wiatru, muzyka ciszy 20.10.2014, godz. 12:15 

Subtelna opowieść taneczno-muzyczna, dla której inspiracją są dźwięki czerpane z natury. Brzmienie 

różnorodnych instrumentów, w tym balafonu, zaprowadzi nas na łąkę, do lasu... We wspólnej improwizacji, 

opartej o taniec współczesny, będziemy uczyć się tańca od burzy, deszczu i wiatru.  

 

3. Teatr wyobraźni 17.11.2014, godz. 12:15 

Zapraszamy na spotkanie w teatrze cieni, inspirowanym chińską tradycją tej najstarszej formy sztuki. W 

drugiej części spotkania przedstawimy różne formy animacji i sztuczek ze światłem oraz zaprosimy do 

wspólnej zabawy z cieniem pod opieką aktora i reżysera – Piotra Rogalińskiego. 

 

4. Muzyczne potyczki na struny i smyczki 08.12.2014, godz. 12:15 

Gitara i skrzypce – niecodzienny instrumentalny duet – zaprasza na koncert, podczas którego przemierzymy 

różnorodne partytury – od kompozycji Bacha po brazylijską sambę. Celowe zestawienie instrumentów 

strunowych, pochodzących z odmiennych muzycznych rodzin, pozwoli poznać ich nieznane oblicza.  

 

5. Noworoczny Orszak Kolędników 19.01.2015, godz. 12:15 

Do polskiej kultury tradycyjnej należy kolędowanie w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Kolędnicy 

odwiedzali gospodarstwa, śpiewając specjalne życzące kolędy lub wygłaszając wierszowane oracje. 

Nawiązując do tej tradycji, chcemy zawitać do Was z naszym orszakiem kolędniczym. 

 

6. Puk, puk – tu kraina cyrkowych sztuk! 09.02.2015, godz. 12:15 

Artyści teatru „Z głową w chmurach” zabiorą nas w barwny świat akrobatyki cyrkowej. W programie: 

żonglowanie piłeczkami, maczugami, obręczami, chodzenie na rękach, salta i nie tylko. A to wszystko po to, 

żeby przy okazji dobrej zabawy pokazać dzieciom, jak ważna jest współpraca i zaufanie do drugiej osoby.  

 

7. Nasz gaiczek przez wieś idzie –  

obrzędowość wiosenna 

16.03.2015, godz. 12:15 

Podczas spotkania z udziałem pasjonatów kultury, ubranych w autentyczne łowickie stroje ludowe, dzieci 

będą miały okazję odtworzyć najbardziej popularne zwyczaje wiosenne – chodzenie z gaikiem dziewcząt i 

chłopięce kolędowanie z kurkiem oraz nauczyć się piosenek, które śpiewano podczas tych zwyczajów. 

 

8. Rytm – to jest to!  

Od rytmów ciała po rytmy świata 

20.04.2015, godz. 12:15 

Zapraszamy Was w perkusyjną podróż, która połączy rytmiczne możliwości ciała z rytmami i instrumentami 

perkusyjnymi z różnych zakątków świata. Formuła koncertu zakłada połączenie metod pracy z rytmem i 

warsztatów instrumentalnych. Rytm stanie się drogą do odkrywania wspólnej twórczości. 

 

9. Muzyka na błysk –  

rozrywkowa odsłona instrumentów dętych 

18.05.2015, godz. 12:15 

Zapraszamy na energetyczne spotkanie z instrumentami dętymi i nie tylko… Pulsująca tuba, melodyjny 

puzon, finezyjna trąbka i… porywająca do tańca perkusja – słowem czteroosobowy brass band, który zapewni 

świetną zabawę przy wysmakowanych aranżacjach muzyki rozrywkowej – od funku i jazzu po rock i pop.  
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