


INTERAKTYWNE KONCERTY I SPEKTAKLE MUZYCZNE w plenerze
skierowane są do dzieci, a także całych rodzin. To doskonała okazja do uwrażliwienia dzieci na sztukę i kulturę oraz 
pogłębienia więzi rodzinnych. Tworząc naturalne środowisko muzyczne i teatralne dla dzieci, wspieramy ich rozwój, 
a podróż, którą przebędziemy, otworzy wiele nowych horyzontów. Spośród naszych spektakli, wybrałyśmy te, które 
najlepiej sprawdzają się na zewnątrz. Ze względu na obostrzenia oraz troskę o publiczność i artystów, proponujemy 
garść kultury w plenerze!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami



MUZYCZNE WYGIBASY!
interaktywny koncert dla dzieci i rodzin

propozycja nr 1



Przed nami spotkanie z przygodami, zabawami i wierszami 
zapodzianymi w piosenkach Przemka Mazurka - autora 
tekstów oraz utworów dla dzieci i dorosłych. 

Nie rezygnując ani na chwilę z zabawy melodią i słowem, 
przyjrzymy się, o czym, po co, kto, do kogo i dlaczego 
śpiewa? Innymi słowy, dowiemy się, jak to jest być 
kompozytorem piosenek oraz sami spróbujemy swoich sił 
w trakcie rozmaitych muzycznych wyzwań, do których 
zaproszą nas muzycy. 

Ponadto posłuchamy autorskich piosenek naszego 
gościa, który w trio ze swymi scenicznymi kompanami 
zaprezentuje całą feerie strunowych i perkusyjnych 
dźwięków. Słowem, zwrotki będą w kropki, a refreny w 
pasy - jesteście gotowi na muzyczne wygibasy?

Koncert zawiera wiele elementów interakcji z dziećmi czy 
całymi rodzinami oraz towarzyszy wydaniu pierwszej płyty 
Przemka Mazurka oraz kompani artystycznej Mozaika. 
Premiera płyty już w czerwcu! 

czas trwania: 40 minut
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 4
Muzyka na żywo!

Interaktywny koncert: 

MUZYCZNE WYGIBASY







O MUZYCE MIĘDZY DRZEWAMI
interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci i rodzin

propozycja nr 2



Interaktywny spektakl muzyczny: 

O MUZYCE MIĘDZY DRZEWAMI

Zapraszamy dzieci do wspólnej podróży
po lesie, który okaże się wiernym słuchaczem 
naszego bohatera, Jantoszka. Tak, słuchaczem, 
gdyż Jantoszek lubił grywać w lesie i dla lasu, 
a pewnego dnia las postanowił mu się odwdzięczyć 
i oddźwięczyć... Jak ta przyjaźń się rozwinęła? 
I jak to się stało, że Jantoszek opuścił las 
z instrumentami tak licznymi, że mógł założyć kapelę? 
Wspólnie damy się porwać muzyce i narracji, które 
będą prowadzić nas leśnymi, zielonymi ścieżkami.

Celem spektaklu jest między innymi zapoznanie 
dzieci z polską muzyką tradycyjną, jej brzmieniem i 
charakterem, a tradycje lubimy przekazywać z 
werwą, pasją i błyskiem w oku. Dlatego też do tej 
realizacji zaprosiliśmy kapelę Przodki, która od lat 
porywa do tańca zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tym 
razem porwie nie tylko do tańca - przede wszystkim 
do niezwykłej opowieści.

Program zakłada wiele elementów interakcji oraz jest 
wieńczony rodzinną potańcówką. W sezonie 2021 
spektakl dostępny w realizacji plenerowej do 15.06. 

Czas trwania: 50 minut
(spektakl + rodzinna potańcówka)
Liczba wykonawców: 3 
Wiek odbiorców: 3+







POZNAJ POZNAŃ
interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci i rodzin

propozycja nr 3



Dlaczego do poznańskiej katedry wiodą drzwi z klamkami w kształcie 
ryb? Czy znasz już mieszkańców poznańskiego Ratusza – dwa trykające 
się koziołki? Te i inne tajemnice Poznania odkryjemy w trakcie muzycznej 
wędrówki, której przewodnikiem będzie autor piosenek dla dzieci 
i dorosłych – Przemek Mazurek. Dodajmy, że piosenki, które usłyszymy 
(a i zaśpiewamy!) powstały specjalnie z myślą o tym spektaklu. 

Spektakl jest muzyczną podróżą po kolejnych punktach na mapie 
Poznania odwzorowanej w scenografii autorstwa Anny Kaźmierak. 
Znane miejsca odkrywamy poprzez autorskie piosenki Przemka, które są 
okazją do wielu interakcji z dziećmi – wspólnie więc śpiewamy i 
tańczymy. Ale to nie wszystko – muzyka jest tu sposobem na pieczenie 
rogali świętomarcińskich, tryknięcie się z koziołkami, a nawet 
przejażdżkę poznańską bimbą! 

Niezwykle lubiany rodzinny spektakl, który – jak stolica Wielkopolski –
kryje w sobie wiele niespodzianek. 

Program był prezentowany m.in. w Bramie Poznania ICHOT w ramach 
cyklu “Pograjki” oraz w wielu domach kultury na terenie Wielkopolski.

Link do zapowiedzi:
https://www.youtube.com/watch?v=funFt_Sffko

czas trwania: 40 minut
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 3
Muzyka na żywo!

Interaktywny spektakl muzyczny: 

POZNAJ POZNAŃ

https://www.youtube.com/watch?v=funFt_Sffko






POMALUJ MÓJ ŚWIAT - MALUJEMY 
TAŃCEM, TAŃCZYMY KOLORAMI

interaktywny spektakl taneczny dla dzieci i rodzin

propozycja nr 4



Jednym z celów naszych spotkań jest uwrażliwianie 
dzieci na piękno – stąd w niniejszym spektaklu 
zwrócimy uwagę na zestawienia barw i kształtów 
ukrytych w świecie natury oraz sztuki. Przed nami 
spotkanie z tancerzami tańca współczesnego, którzy 
przez zabawę ruchem oraz taneczne opowieści 
zabiorą nas w podróż po barwach i kształtach 
przyrody. W czasie spotkania poznamy historię 
pewnego skocznego Świerszcza i pięknego Kwiatu. 
Poznali się na łące i zapragnęli się spotkać, zaczęli 
obserwować się uważnie i… co z tego wyniknęło? 
Dajmy się zaskoczyć i zachwycić obrazom 
stworzonym w etiudach tańca współczesnego.

Czy tańcem można opowiadać historie? Co łączy 
taniec i naturę? Dzieci poznają odpowiedzi na te 
pytania oraz same będą mogły stać się częścią tej 
historii – zaprosimy je do malowania tańcem. 
Ruchem namalujemy wspólnie wiele obrazów, 
pozostawiając dzieci z otwartą formułą, w której 
każdy będzie mógł znaleźć miejsce do swojej 
tanecznej ekspresji. 

Link do zapowiedzi: 
https://www.youtube.com/watch?v=rt639Axoa2g

Interaktywny spektakl taneczny: 

POMALUJ MÓJ ŚWIAT - MALUJEMY 
TAŃCEM, TAŃCZYMY KOLORAMI

czas trwania: 40 minut
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 3
Teatr tańca na żywo!

https://www.youtube.com/watch?v=rt639Axoa2g






GRAJMY W ZIELONE!
interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci i rodzin

propozycja nr 5



Interaktywny spektakl muzyczny: 

GRAJMY W ZIELONE!

czas trwania: 40 minut
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 3
Lalkowy spektakl muzyczny 

Chcemy grać z dziećmi w zielone, opowiadać im o tym, 
co zielone i dawać im to, co zielone, czyli – żywe, 
naturalne, nieprzetworzone. Dlaczego? Bo za chwilę 
nasza planeta będzie głównie w ich rękach. Wierzymy, 
że trzeba w mądry i jednocześnie zabawny sposób 
wspierać dzieci w świadomości ekologicznej – tak, aby 
mogły wykształcać w sobie dobre nawyki.

Dzięki ciekawej historii, wpisanej w konwencję teatru 
lalek, sprawimy, że i duzi i maili będą się świetnie bawić, 
obserwując przygody Wiewióry, Mądrej Sowy i Bobra.
A przez lubiane i nośne dla dzieci medium, jakim jest 
piosenka, podejmiemy ważne dla ekologii kwestie: 
dbałość o naturę, życie w stylu zero waste, nawyk 
segregowania śmieci i czuwania nad swoim otoczeniem. 

Piosenki wokół których zbudowany jest spektakl, zostały 
skomponowane w taki sposób, aby dzieci chętnie 
włączały się w śpiew i tym samym na trwałe zapamiętały 
treści w nich zawarte. Ich autorem jest Przemek Mazurek, 
którego twórczość spotyka się od lat z ciepłym odbiorem 
całych rodzin.

Spektakl będzie rozwinięty o płytę Przemka Mazurka oraz 
kompani artystycznej Mozaika, której premiera 
planowana jest na wczesną jesień 2021! 







OPOWIEŚCI WIELKIEJ DROGI
interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci i rodzin

propozycja nr 6



Interaktywny spektakl muzyczny: 

OPOWIEŚCI WIELKIEJ DROGI

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 zagłębimy się w urzekającą 
opowieść w wykonaniu znamienitej opowiadaczki
i muzykantki – Katarzyny Jackowskiej-Enemuo, której 
towarzyszyć będzie Karolina Ociepka.

Wyruszymy w muzyczną podróż śladami historii kowala Kalo 
oraz pewnej zielarki, która potrafiła rozmawiać z ziołami, 
a nawet z… Zaraz, zaraz, nie możemy już teraz zdradzić tej 
tajemnicy – tego dowiecie się na kilka dni przed świętem 
Ederlezi. A kiedy już wszystkie słowa dotrą do Waszych serc 
i Waszej wyobraźni, zatańczymy do muzyki na żywo.
Zapraszamy!

Link do zapowiedzi:
https://www.youtube.com/watch?v=0jLkAAZNVHk&t=15s

czas trwania: 50-60 minut (spektakl + rodzinna potańcówka)
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 2

https://www.youtube.com/watch?v=0jLkAAZNVHk&t=15s
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