Tworzymy dobre treści dla dzieci:
koncerty, spektakle, warsztaty, materiały edukacyjne, muzykę i produkty do twórczej zabawy.
Teatr Mozaika to zespół kreatywnych i pełnych energii ludzi, których połączyła pasja do pracy z dziećmi.
Mamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu spektakli, koncertów i warsztatów
skierowanych do dzieci, rodzin z dziećmi i nauczycieli. Stwarzamy dzieciom możliwość regularnego
kontaktu z różnymi formami sztuki i kultury – od muzyki, przez taniec i teatr, aż po kulturę tradycyjną.

Dzień dobry!
Tu zespół Teatru Mozaika, który od 8 lat tworzy spektakle, koncerty i warsztaty skierowane do dzieci oraz całych rodzin. Tworzymy
też dobre treści dla dzieci: materiały edukacyjne, muzykę i produkty do twórczej zabawy. W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy
cykl 7 koncertów i spektakli interaktywnych, które obejmują różne formy sztuki i kultury – od muzyki, przez taniec i teatr, aż po
kulturę tradycyjną:
DZIENNIKI Z AFRYKI – OD OPOWIEŚCI DO MUZYKI – teatr opowieści z muzyką na żywo, który przeniesie nas do Afryki
ILUMINACJE – CZYLI WSPÓLNE PRZECHADZKI POEZJI I TAŃCA – teatr tańca z muzyką na żywo, w którym przewodnikiem jest poezja
NAD BETLEJEM JASNA GWIAZDA ŚWIECIŁA… – spektakl skupiony wokół jednej z dawnych form teatru, opartej o animację rzeźbami
MAMMA MIA! SMACZNE NUTY PROSTO Z WŁOCH – koncert zainspirowany współpracą z muzykami południowych Włoch
ENTLIK-PĘTLIK – WIOSNY PAMIĘTNIK - teatr lalek z muzyką na żywo
ZOBACZ, POSŁUCHAJ, ZAŚPIEWAJ, JAK CIEKAWA JEST… WIELKOPOLSKA! – interaktywny koncert połączony z teatrem lalek
GRAJ ŻUCZKU, GRAJ! HRAJ ŻUCZY, HRAJ! – spektakl z muzyką na żywo oparty na motywach z tradycyjnej kultury ukraińskiej
Kolejność realizacji koncertów / spektakli względem miesięcy roku szkolnego podamy przy nawiązaniu współpracy.
Ponadto, w każdej chwili można skorzystać z repertuaru dodatkowych koncertów / spektakli, które są realizowane przez cały rok:
MUZYCZNE WYGIBASY – interaktywny koncert autorskich piosenek dla dzieci wzbogacony o wydaną płytę
GRAJMY W ZIELONE – lalkowy spektakl muzyczny o tematyce ekologicznej
LEGENDA O ROGALACH ŚWIĘTOMARCIŃSKICH – muzyczny spektakl oparty o autorskie utwory Przemka Mazurka
KSIĘGA MUZYKI I OPOWIEŚCI. WĘDRÓWKI PO BLISKIM WSCHODZIE – spektakl utkany z orientalnych brzmień, ciekawych przygód
i niespotykanych instrumentów
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi propozycjami spektakli i koncertów, które znajdą Państwo na kolejnych stronach.

Repertuar na rok szkolny 2022/2023
interaktywne koncerty i spektakle dla dzieci

teatr opowieści z muzyką na żywo

DZIENNIKI Z AFRYKI
– OD OPOWIEŚCI DO MUZYKI
Przed nami podróż po Afryce, w którą udamy się
szlakiem muzyki i tradycyjnych opowieści. Naszymi
przewodniczkami będą pasjonatki słowa: Ksenia
Starzyńska – opowiadaczka historii z różnych stron
świata oraz Karolina Ociepka – budująca z opowieści
różne teatralne światy.
Czy dźwięki również mogą opowiadać? Oczywiście –
w podróży towarzyszyć nam będzie perkusista, który
podzieli się z Wami swoją miłością do afrykańskich
brzmień oraz instrumentów, wśród których usłyszymy
m.in. djembe czy balafon.
Spektakl przepełniony jest nie tylko słuchaniem
opowieści, ale też ich współtworzeniem,
a scenografia prowadzi nas wprost na kontynent
afrykański, gdyż użyte do jej powstania tkaniny
zostały sprowadzone z Gwinei.
czas trwania: 45 minut
wiek odbiorców: 3+
Ilość artystów: 3
teatr opowieści z muzyką na żywo

teatr tańca z muzyką na żywo

ILUMINACJE – CZYLI WSPÓLNE
PRZECHADZKI POEZJI I TAŃCA
W Teatrze Mozaika jak zwykle nie zabraknie spektakli
łączących różne przestrzenie sztuk. W końcu
wyobraźnia dzieci – naszych odbiorców – nie ma
granic! Tym razem spotkamy ze sobą teatr tańca,
muzykę na żywo, poezję oraz… barwnie zmieniającą
się scenografię, przypominającą kolorowe iluminacje.
Brzmi tajemniczo? To dopiero początek. Zapraszamy
Was na spotkanie, które utkane będzie z pasaży –
małych form, spotykanych zarówno w muzyce, jak
i plastyce czy poezji.
Chcemy, żeby dzieci miały kontakt z teatrem tańca,
ponieważ w edukacji artystycznej to przestrzeń często
pomijana, a jest niezwykle uwrażliwiająca dzieci na
piękno płynące z ruchu. W przypadku tego spektaklu
– ruchu i słowa.

czas trwania: 45 minut
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 3
teatr tańca z muzyką na żywo

spektakl z muzyką na żywo

NAD BETLEJEM JASNA GWIAZDA
ŚWIECIŁA…
Nawiązując do polskich tradycji związanych z okresem
Bożego Narodzenia i Nowego Roku, chcemy zawitać do
Was z widowiskiem teatralnym, utkanym z baśniowych
motywów oraz barwnych elementów tradycji. Wraz ze
świecącą gwiazdą i ruchomą szopką zapraszamy do
wspólnego świętowania tego wyjątkowego czasu!
Dzieci będą miały okazję zapoznać się z dawną formą
teatru, opartą o animację rzeźbami, wykonanymi
z drewna przez aktora i reżysera Piotra Rogalińskiego.
Piękne, ręcznie malowane figury wprowadzą nas
w kolejne sceny z Aniołem, Maryją, Józefem i ich
wędrówką do Betlejem.
Wyjątkowa scenografia nie ogranicza się jedynie do
figur – dawnym kolędom towarzyszy drewniana
gwiazda, co się świeci i kręci, a dawnym pastorałkom –
szopka z pasterzami i pasterskimi zwierzętami,
wykonana na wzór szopki krakowskiej.

czas trwania: 45 minut
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 3
spektakl z muzyką na żywo

koncert interaktywny

MAMMA MIA! SMACZNE NUTY
PROSTO Z WŁOCH
Czy znacie przepis na włoską muzyczną pizzę? Nie?
Mamma Mia! Jest wyśmienity! Podstawa to dobrze
wypieczone ciasto – najlepiej w przepysznej pizzici!
Następnie sos – niekoniecznie pomidorowy, tym
razem proponujemy mandolinowy. I jeszcze dodatki –
koniecznie dodatki! Porywające instrumenty,
charyzmatyczny śpiew i spora szczypta włoskich
muzycznych smaków. Gotowe! Buon appetito!
Przygotowując ten program, mieliśmy wyjątkową
przyjemność zaczerpnąć informacje o włoskich
zwyczajach bezpośrednio ze źródła. Muzyczne
tradycje Apulii poznaliśmy poprzez osobisty kontakt
z tamtejszymi muzykami.

czas trwania: 45 minut
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 3
koncert interaktywny z muzyką na żywo

teatr lalek z muzyką na żywo

ENTLIK-PĘTLIK – WIOSNY PAMIĘTNIK
Marzyłyśmy o takim spektaklu od dawna. Jedną z premier
nadchodzącego sezonu będzie spektakl powstały na styku
teatru lalek i muzyki tradycyjnej. W opowieści osnutej
wokół wiosny połączymy polskie tradycyjne melodie
i pieśni oraz świat budowany przez animowaną lalkę.

Zaprosiłyśmy do tej realizacji wyjątkowe artystki, które
współpracują z nami od lat: Dominikę Oczepę –
skrzypaczkę tradycyjną o niebywałym artystycznym smaku
oraz Karolinę Martin – aktorkę, absolwentkę wydziału
lalkarskiego, twórczynię wielu ciekawych spektakli w tej
konwencji.
Przed nami teatralne spotkanie, którego już nie możemy
się doczekać. Przywitamy wiosnę wraz z teatrem lalek
i pięknym brzmieniem tradycji!

czas trwania: 45 minut
wiek odbiorców: 3+
ilość artystów: 3
teatr lalek muzyką na żywo

interaktywny koncert połączony z teatrem lalek

ZOBACZ, POSŁUCHAJ, ZAŚPIEWAJ,
JAK CIEKAWA JEST… WIELKOPOLSKA!
Pora na podróż po Wielkopolsce! Edukacja regionalna
na wesoło – z muzycznym przymrużeniem oka.
Od Leszna i tradycji szybowcowych tego miasta, przez
rockiem słynący Jarocin, po Wolsztyn i najstarszą
czynną parowozownię na świecie oraz Kościan,
do którego wiedzie oczywiście… droga mleczna!
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!
czas trwania: 45 minut
wiek odbiorców: 3+
Ilość artystów: 3
koncert połączony z teatrem lalek

spektakl z muzyką na żywo

GRAJ ŻUCZKU, GRAJ!
HRAJ ŻUCZY, HRAJ!
Spektakl, który zrodził się z potrzeby, jaką wielu z nas nosi
w sercu – wołania o pokój, rozniecania nadziei, ale też
poznania bliżej kultury naszych sąsiadów, którzy teraz są nam
jeszcze bliżsi...
Kultura tradycyjna buduje wspólnotę – tak będzie i tym razem
– spotkamy się ze sobą poprzez tradycyjne ukraińskie pieśni,
tańce i opowieści. A wspólnota daje moc i braterską jedność –
chcemy zaprosić do niej dzieci poprzez spektakl z muzyką na
żywo oparty na wątkach zaczerpniętych z tradycyjnej kultury
ukraińskiej.
Graj żuczku graj! to zabawa z Kresów, znana również na
terenie Ukrainy. Pójdziemy więc śladem żuczka, który
poprowadzi nas przez polskie i ukraińskie podwórka, lasy
i łąki. Graj żuczku, graj! Graj, Ukraino, graj!

czas trwania: 45 minut
wiek odbiorców: 3+
Ilość artystów: 3
tradycyjne pieśni i zwyczaje ukraińskie

Spektakle i koncerty dodatkowe
realizowane w trybie ciągłym – na zamówienie

interaktywny koncert

MUZYCZNE WYGIBASY
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 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 oraz
towarzyszy wydaniu płyty Przemka Mazurka oraz Teatru
Mozaika: „Muzyczne Wygibasy”

czas trwania: 40 minut
wiek odbiorców: 3+
Ilość artystów: 4/5
Muzyka na żywo!

Kto wygibasi ten żyje!

Czyli o płycie MUZYCZNE WYGIBASY
Tym właśnie hasłem wita się z polską sceną muzyczną
skierowaną do dzieci i rodzin Przemek Mazurek, poznański
kompozytor, aranżer, muzyk, wokalista i twórca piosenek dla
dużych oraz małych słuchaczy. Związany z różnorodnymi
projektami muzycznymi i kabaretowymi, postanowił
podsumować ostatnie lata tworzenia nietuzinkowych utworów
dla dzieci i wydaje, wraz z córkami Zuzią i Kalinką oraz Teatrem
Mozaika, pierwszą w swojej historii płytę pt. „Muzyczne
wygibasy”.

Idea płyty
Co to za muzyczne wygibasy? To te momenty poza planem
dnia, obowiązkami i zadaniami – te chwile, kiedy jesteśmy z
tymi, którzy są nam bliscy i z tego właśnie bycia rodzą się fikołki
i pląsy, uśmiechy i śmiechy, pajace i... wygibasy. Zapraszamy
Was do rodzinnych i przyjacielskich wygibasów – wierzymy, że
muzyka jest drogą do twórczego bycia z innymi. Piosenki są tak
różnorodne, że bawią się przy nich dzieci w każdym wieku.
Dorośli też! Jak usłyszycie w tytułowej piosence: Kto wygibasi
ten żyje!
Posłuchaj!
https://www.youtube.com/watch?v=fUt_KhH08h0

Płytę można zamawiać pod adresem:
https://mozaikadzieciom.pl/product/plyta-muzyczne-wygibasy/

lalkowy spektakl muzyczny

GRAJMY W ZIELONE!
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 mali 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.

Spektakl ma charakter muzyczny i oparty jest o autorskie
piosenki Przemka Mazurka, wykonywane na żywo przez
aż 8 lalkowych postaci! Spektakl realizowany był m.in.
w ramach poznańskiej akcji kulturalnej „Lato z Estradą”.
Owocem współpracy było stworzenie słuchowiska – we
współpracy z Estradą Poznańską oraz Miastem Poznań.
link do filmowego zwiastuna spektaklu:
https://www.youtube.com/watch?v=r9wxD1Pr3Bo

spektakl muzyczny

LEGENDA O ROGALACH
ŚWIĘTOMARCIŃSKICH!
Zapraszamy na niecodzienne spotkanie
z poznańską legendą. Kto z Was lubi słodkie
rogale i muzykę? Wierzymy, że wszyscy! Podczas
spektaklu przeniesiemy się w odległe czasy na
nie tak odległą ulicę Święty Marcin. Poznamy
historię, dzięki której co roku w Poznaniu
rozkoszujemy się rogalami świętomarcińskimi.
Dowiemy się też, kim był święty Marcin i co miał
wspólnego z pewnym wyjątkowym piekarzem,
który postanowił zrobić coś bardzo dobrego dla
innych ludzi. Do opowieści i wspólnej przygody
porwie nas muzyka, taniec i zupełnie nowe
piosenki stworzone specjalnie na tę okazję przez
Przemka Mazurka.
Spektakl powstał na zamówienie Bramy
Poznania ICHOT oraz towarzyszył premierze
książki o poznańskich legendach, wydanej
w ramach projektu „Poznański Szlak Legend dla
Dzieci”. Ponadto był dotychczas prezentowany
m.in. w Teatrze Nowym w Poznaniu oraz
w wielu domach kultury na terenie
Wielkopolski.

spektakl muzyczny

NAMIOT MUZYKI I OPOWIEŚCI.
WĘDRÓWKI PO BLISKIM
WSCHODZIE
Zabierzemy Was w świat bajek i baśni pochodzących
z krajów Bliskiego Wschodu oraz poznamy sztukę
opowiadania i tradycyjne opowieści z dalekich stron.
Poznamy ciekawych bohaterów, którzy poprowadzą
nas przez kulturę tych odległych zakątków.

Opowieściom towarzyszyć będą muzycy, dzięki którym
dzieci poznają mało znane w Polsce instrumenty jak
santur, saz czy daf. Przed nami uczta dalekich brzmień
i wędrówek wyobraźni. Gotowi? Ruszamy!
Spektakl był dotychczas prezentowany m.in. w Bramie
Poznania ICHOT w ramach cyklu “Pograjki”, na
festiwalu “Perspektywy 9Hills” w Chełmnie oraz
w wielu domach kultury na terenie Wielkopolski,
Mazowsza czy Pomorza. Spektakl możliwy do realizacji
również w plenerze.
link do filmowego zwiastuna spektaklu:
https://www.youtube.com/watch?v=LpfLkmokTtQ

Potwierdzenie realizacji danego spektaklu / koncertu
możliwe jest po sprawdzeniu dyspozycyjności artystów
w proponowanym przez Państwa terminie.
Zapraszamy do kontaktu!

ul. Mansfelda 4
60-855 Poznań
+48 691 066 881
Ewa Płotka
ewa@mozaikadzieciom.pl

Zapraszamy do współpracy!

W prezentacji wykorzystano fotografie autorstwa:
Agi Bondyry, Eweliny Jaśkowiak oraz Marianny Łakomy.

