EDUKACYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ I KULTURĄ

Świat Sztuki

TERMINARZ 2019 - 2020

1. Alfabet tradycji - Wielkopolska Ziemia Kaliska

19.9.2019

godz:

12:15

godz:

12:15

Czy wiecie, że mamy w Wielkopolsce instrumenty, które nie są spotykane w innych regionach kraju? Jedne z nich to basy kaliskie i bęben
osznurowany, które poznamy przy okazji podróży po południowo-wschodnim krańcu Wielkopolski.. Celem spotkania jest zapoznanie dzieci
z kulturą tradycyjną własnego regionu, a tradycje lubimy przekazywać z werwą, pasją i błyskiem w oku. Dlatego też do realizacji programu
zaprosiliśmy kapelę Przodki, która od lat zgłębia muzykę kaliską i porywa nią do tańca zarówno dzieci, jak i dorosłych.

2. Bieli i czerni taneczne układanki - czyli historie pisane tańcem

10.10.2019

A gdyby tak biel i czerń spotkała się w tańcu? Zapraszamy na taneczny spektakl, w którym pobawimy się zestawieniem kontrastowych kolorów
oraz historii opowiedzianych językiem tańca i wyobraźni. W programie Świata Sztuki nie zabraknie oczywiście tematu podejmującego świat
tańca – tym razem będzie to czarno-biały świat. Czasami mniej znaczy więcej – tym razem ograniczymy kolory interaktywnej scenograﬁ i do
czerni i bieli, aby w tak zarysowanym krajobrazie zach wycić dzieci pięknem tańca, zaskakującymi historiami napisanymi przez ruch oraz… iluzją,
do której zaproszą nas tancerze.

3. Legenda o rogalach świętomarcińskich…

14.11.2019

godz:

12:15

Spektakl powstał na zamówienie Bramy Poznania ICHOT oraz towarzyszył premierze książki Koziołki, rury i czarcie ogony, wydanej w ramach
projektu Poznański Szlak Legend dla Dzieci. Podczas spektaklu poznamy legendę, dzięki której co roku w Poznaniu raczymy się rogalami
świętomarcińskimi oraz… razem je zrobimy. Dowiemy się też, kim był święty Marcin i co miał wspólnego z pewnym wyjątkowym piekarzem...
Do zabawy porwie wszystkich muzyka, taniec i piosenki stworzone specjalnie na tę okazję.

4. Choinka i jej wigilijne kreacje…

5.12.2019

godz:

12:15

Choineczko miła, skądże ty przybyła? Z lasku zielonego, z borku szumiącego… A skąd przybyły ch oinkowe ozdoby? Pytanie to zaprosi nas do
wyjątkowej podróży szlakiem zwyczajów i symboli ukrytych w najróżniejszych polskich ozdobach choinkowych. Bombki i łańcuchy… jabłka i
cukierki… anioły i serca… Każda ozdoba ma swoją historię, swoje znaczenie, a często i swoje miejsce na bożonarodzeniowym drzewku. W oparciu
o specjalnie przygotowane rekwizyty, które pokażą piękno ozdób ch oinkowych w odpowiedniej skali, poznamy tradycje związane z jednym z
najbardziej powszechnych polskich zwyczajów – ubieraniem choinki.

5. Opowieści wielkiej drogi - spotkanie z kulturą Romów

27.2.2020

godz:

12:15

godz:

12:15

Skąd jesteś? Zewsząd. Dokąd idziesz? Wszędzie. Po co? Żeby zaprzyjaźnić się ze światem /Thagar Sovnakuno/. Byli wędrowcami od zawsze, w
podróżach zbierali obrazy, pieśni i opowieści. Zawędrowali też do Polski i mieszkają tutaj już od 600 lat – Romowie. Poznamy obyczaje tego
wędrującego narodu, nauczymy się ważnych słów w języku romskim, zatańczymy do żywej muzyki, a przede wszystkim poznamy urzekające
romskie opowieści. To wszystko za sprawą wyjątkowego gościa – Katarzyny Jackowskiej-Enemuo. To dla nas zaszczyt, że będziemy gościć
w Świecie Sztuki tak znamienitą opowiadaczkę i muzykantkę, która, wędrując po festiwalach, warsztatach i koncertach, zdecydowała się
przystanąć na trochę w Wielkopolsce i podzielić sztuką opowiadania oraz pięknem kultury romskiej.

6. Gramy w drejdla, gramy w klasy, gramy! Spotkanie z muzyką żydowską

19.3.2020

Pokażemy dzieciom piękno, żywioł i wyjątkowe brzmienie tej tradycji muzycznej – do tańca i nie tylko zagramy na dwie pary skrzypiec, cymbały,
klarnet i baraban. Spotkania w Świecie Sztuki to również podróże – czasami dalekie, a czasami bliskie. Tym razem chcemy wybrać się z Wami w
świat muzyki żydowskiej, która – choć sięgająca korzeniami dalekich stron – wpisała się na trwałe także w polską kulturę. W trakcie spotkania
poznamy wybrane zwyczaje i tańce, jak również gry i zabawy dzieci żydowskich oraz nawiążemy do poznańskich śladów tej muzyki.

7 Let's groove! Bawimy się w rytmie funky

23.4.2020

godz:

12:15

Najbardziej roztańczony temat roku! Do wyśmienitej zabawy zaproszą Was: porywająca sekcja rytmiczna, ﬁnezyjne brzmienia gitary elektrycznej i
smakowity puls gitary basowej! Zabierzemy Was do Stanów Zjednoczonych, gdzie z połączenia takich nurtów muzycznych jak jazz, soul, rock i
r&b powstała muzyka funky, dając początek tanecznej muzyce rozrywkowej. Tak, to spotkanie wypełnimy tańcem po brzegi! Porywające rytmy
pozwolą nam nie tylko świetnie się bawić, ale również poznać ciekawe muzyczne historie o afroamerykańskich korzeniach.
8. Zobacz, posłuchaj, zaśpiewaj, jak ciekawa jest… Wielkopolska!

14.5.2020

godz:

Po barwnym muzycznym widowisku skupionym wokół Poznania i jego najciekawszych zakątków, pora na podróż po Wielkopolsce. Edukacja
regionalna na wesoło – z muzycznym przymrużeniem oka. Od Gniezna i początków państwa polskiego, przez Chodzież i chodzieską porcelanę, po
Wolsztyn i najstarszą czynną parowozownię na świecie oraz nowotomyskie zagłębie wikliniarstwa. Odkrywamy naszą małą ojczyznę! Zajrzymy do
wybranych miast regionu i poznamy ich ciekawe tajemnice. A wszystko w rytmie autorskich utworów Przemka Mazurka, którego piosenki
śpiewacie ponoć do śniadania, obiadu i kolacji. Przyznamy się – my również!
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