Szanowni Państwo
Jest nam niezmiernie miło zaprosić Senioró w do udziału w spektaklach oraz
wydarzeniach organizowanych w ramach Festiwalu Bajek, któ ry odbędzie się w
Poznaniu w dniach 15-18.06 2018 i któ remu przyś wieca hasło „Bajka łączy
pokolenia”.
Szczegó lnie serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu „Czytanie łączy”
skierowanym do senioró w i przedszkoli.
W ramach tego działania zapraszamy Senioró w w dniu 14.05.2018 o godzinie
11-12.30 do Teatru Cortiqué , na ul. Mansfelda 4 w Poznaniu, na warsztaty ze znaną
poznań ską aktorką Marią Rybarczyk, poś więcone sztuce czytania bajek. Chcemy oż ywić
tradycję słuchania opowiadanych przez dziadkó w i babcie bajek i baś ni, poradzić , któ re
teksty wybrać , podpowiedzieć ubarwiające opowieś ć sztuczki oraz podzielić się
wraż eniami z tej formy bliskiego kontaktu z najmłodszymi.
Uczestnikó w tego spotkania, poprosimy, by następnie zechcieli udać się do
wybranego przedszkola i tam w okresie między 15.05 - 09.06.2018 poczytali
najmłodszym. Nauczycieli przedszkoli prosimy o przesłanie nam zdjęć z tego wspó lnego
czytania.
18.06. o godzinie 15.30-17.00 ponownie spotkamy się w Teatrze Cortiqué , na
drugiej częś ci warsztató w, podczas któ rych podzielimy się wraż eniami.
Wśród seniorów, którzy zechcą włączyć się w to działanie, jako nagrodę za
wizyty w przedszkolach, rozlosujemy 10 podwójnych zaproszeń na festiwalowe
wydarzenia.
Uwaga! liczba miejsc ograniczona!

Aby skorzystać z naszej propozycji, będąc seniorem, należy:
● namó wić do udziału w projekcie wybrane przedszkole lub szkołę – moż e być to
placó wka, do któ rej chodzą wasze wnuki lub dzieci sąsiadó w lub po prostu
przedszkole z sąsiedztwa;
● do 11.05.2018 wysłać zgłoszenie w wydarzeniu “Czytanie łączy”. Wzó r
zgłoszenia na stronie http://cortique.pl/festiwalbajek/#konkurs. W przypadku
kłopotu z obsługą komputera, należ y poprosić o pomoc nauczycieli z
przedszkola;
● wziąć udział w warsztatach dla senioró w organizowanych w dniu 14.05.2018 o
godzinie 11:00-12:30 i 18.06.2018 o

godzinie 15:30-17:00 w Teatrze

Cortiqué w Poznaniu, ul. Mansfelda 4;
● przyjś ć na spotkanie z aktorką i dobrze się bawić ;
● umó wić się na jednorazowe spotkanie w dniach 15.05 - 09.06.2018 w
wybranym przedszkolu i poczytać najmłodszym oraz uwiecznić to na fotogra ii;
● wysłać fotogra ię na adres teatr@cortique.pl z nazwą przedszkola i adresem;
● w dniu 10.06.2018 sprawdzić na stronie, czy udało się wylosować zaproszenie
dla dwó ch osó b.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z opiekunem wydarzenia:
Joanna Ciechanowska-Barnuś tel. 501 039 001
Festiwal Bajek, organizowany przez Fundację Artystyczno-Edukacyjną Anny
Niedź wiedź , przy wspó łudziale Teatru Cortique ma być z założ enia interdyscyplinarnym
cyklem wydarzeń realizowanym pod hasłem “Bajka łączy pokolenia”. W trakcie czterech
dni festiwalu zorganizujemy kilkanaś cie spektakli, dwa koncerty, warsztaty dla senioró w

i czytanie bajek dla najmłodszych, konkurs na bajkową postać , a wraz ze szkołami
wielką Paradę Bajek, któ ra przejdzie ulicami Poznania.
Wszystkie planowane spektakle i wydarzenia promują wartoś ci takie jak
przyjaź ń, rodzina, natura, dialog oraz w atrakcyjnej formie przygotowują najmłodszych
do obcowania z kulturą wysoką. Wierzymy, ż e do wspó łpracy z nami chętnie przystąpią
wszyscy, któ rym bliskie są te wartoś ci.
Pełna informacja znajduje się na stronie Festiwalu http://www.festiwalbajek.pl.
Zachęcamy do zapoznania się z programem, rezerwacji biletó w oraz do udziału w
bezpłatnych festiwalowych wydarzeniach.
Partnerem projektu jest Miejska Rada Seniorów.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
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Dofinansowano ze środków budżetu
Miasta Poznania

