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Harmonogram Małej Stolicy
/ Scena główna /

2.08
11.15-12.15

Spotkanie autorskie z Grażyną Lutosławską

3.08
10.00-11.00

Spotkanie autorskie – warsztat literacki
Grzegorz Kasdepke i jego „Poradnik hodowcy aniołów”

11.00-12.00
Warsztaty z Martą Kopyt
	Warsztat z Martą Kopyt „Porachunki z językiem” – ilustratorka
i matematyczka. Te dwa różne kierunki wykształcenia dają jej siłę
i wiedzę, by być popularyzatorką matematyki w nieszablonowy sposób.
W Szczebrzeszynie do ilustracji i matematyki
Marta dołączy również zabawę językiem polskim.
12.00-13.00

Warsztatowa Akademia Musicalowa z Katarzyną Stoparczyk

13.00-14.00

Warsztaty z Agnieszką Wolny-Hamkało

14.00-15.00


Warsztaty
z Patrykiem Matelą i Katarzyną Stoparczyk
Warsztaty beatboxowe Patryk „TikTak” Matela – cz.1 tworzy ZegarTikTaka.
pl, pierwszy i największy w Polsce serwis internetowy na temat beatboxu.
Koncertował z wieloma artystami polskiej sceny muzycznej, m.in.
z awangardowym zespołem Bauagan Mistrzów, z którym nagrał płytę
Plac zabaw. Improwizuje w wielu gatunkach muzycznych, od hip-hopu,
drum’n’bass i reggae, do jazzu i muzyki współczesnej. Jest autorem
pierwszego na świecie kompleksowego podręcznika do nauki beatboxu
pt. Human Beat-box – osobisty instrument.
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4.08
10.00-11.00
Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek
	Spotkanie z Justyną Bednarek autorką książek dla dzieci m.in.
,,Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, ,,Nowe przygody skarpetek”,
„Babcocha”, „Pan Stanisław odlatuje”.
11.00-12.00
Warsztaty z Beatą Jewiarz
	Beata Jewiarz i warsztat improwizacji aktorskiej – grupa dla młodszych
dzieci. Warsztat improwizacji aktorskiej dla dzieci na podstawie wiersza
„Skowronek“ Norwida. Słowo, głos, ciało – to podstawowe narzędzia pracy
aktorskiej. Każdy z nas je posiada, i każdy z nas może doświadczyć bycia
na moment aktorem lub aktorką.
Sprawdzimy razem jak rozgrzać język i policzki, by sprawnie mówiły.
W czasie zabawy warsztatowej poznamy ćwiczenia na improwizację,
zabawę słowami i ich nietypową interpretację. Postaramy się by
„Skowronek“ został w naszej pamięci jak najdłużej zarówno jako wiersz
i jako aktorska przygoda w naturze.
12.00-13.00

Warsztat książki z Magdaleną Kłos-Podsiadło „Małe i wielkie litery”

13.00-14.00

Warsztaty z Sylwią Chutnik

5.08
10.00-11.00

Spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem i Joanną Rusinek

11.00-12.00

Spotkanie autorskie z Adamem Wajrakiem

12.00-13.00
Warsztaty literackie z Sylwią Stano
	Co dziś wypada dziewczynom i chłopcom, czy każdy z nich ma prawo
rozwijać się, uczyć od najlepszych i być kim tylko zapragnie?
Czy rzeczywistość w jakiej przyszło im dorastać sprzyja indywidualności,
pasjom i talentom? A może dziewczęcym ambicjom powagę odbiera język?
Czy na pewno mogą być kim chcą: prezydentką, ekolożką, marynarką
albo pilotką… Warsztaty inspirowane książką ,,Ada to wypada”.
13.00-14.00
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Rozmowa z Sebastianem Grzywaczem i Katarzyną Stoparczyk

