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LATO Z ESTRADĄ 2020: KULTURA W KLIMACIE
Przed nami kolejna odsłona letniego projektu Estrady Poznańskiej. 
IV edycja Lata z Estradą kontynuuje działalność kulturalną Estrady 
Poznańskiej w przestrzeniach publicznych dzielnic Poznania, 
w których brakuje ośrodków kultury i ogólnodostępnej oferty 
kulturalnej. 

Tegorocznym tematem przewodnim Lata z Estradą jest idea ochro-
ny klimatu i dbania o środowisko naturalne. Przygotowaliśmy wy-
darzenia adresowane do różnych grup wiekowych odbiorców. Będą 
to m.in. warsztaty artystyczne, spektakle teatralne, mini koncerty 
oraz plenerowe projekcje filmowe.

Lato z Estradą 2020 zawita do następujących dzielnic Miasta:
1. Osiedle Piątkowo
2. Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki
3. Osiedle Strzeszyn
4. Osiedle Kiekrz
5. Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole
6. Osiedle Szczepankowo – Spławie – Krzesinki
7. Osiedle Fabianowo-Kotowo
8. Osiedle Świerczewo
9. Osiedle Górczyn

Partnerami projektu są nie tylko Rady Osiedli, instytucje oświatowe 
znajdujące się w dzielnicach oddalonych od centrum Poznania, 
ale przede wszystkim mieszkanki i mieszkańcy tych dzielnic. 
W trzeciej edycji, która toczyła się latem 2019 roku udział wzięło 
12 000 osób.

latozestrada.poznan.pl
Idetyfikacja wizualna: TPIENCZAK
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osieDle
FabianoWo-KotoWo

05 sierPnia - 26 sierPnia
Boisko szkoły Podstawowej nr 52 sPecto, 

ul. FabianoWo 29

5.08 | godz. 18:00
„PIOSENKI ZE ŚMIETNIKA”, CZYLI KONCERT
Boisko Szkoły Podstawowej nr 52 Specto, ul. Fabianowo 29
Posłuchamy autorskich piosenek Przemka Mazurka i Łukasza 
Jasiaka. Interaktywny koncert z piosenkami opartymi na kolorach 
związanych z systemem segregacji odpadów. Specjalnie stworzony 
repertuar na rzecz „Lata z Estradą” ma na celu naukę recyklingu 
poprzez śpiewanie i wspólne koncertowanie. Muzycy zagrają na 
instrumentach perkusyjnych — również po części na instrumen-
tach recyklingowych.

12.08 | godz. 18:00
 „ŚMIECIAKI RATUJĄ ŚWIAT”, CZYLI SPEKTAKL
Boisko Szkoły Podstawowej nr 52 Specto, ul. Fabianowo 29
Teatr Tak zaprosi nas do obejrzenia spektaklu o tematyce ekolo-
gicznej. Dowiemy się, jak ważny jest recykling i dbanie o środo-
wisko. Przedstawienie promuje hasła i uczy dobrych praktyk, m.in. 
oszczędzania wody, prądu, szanowania roślin i zwierząt.

19.08 | godz. 18:00
„TRZY ŚWINKI”, CZYLI SPEKTAKL
Boisko Szkoły Podstawowej nr 52 Specto, ul. Fabianowo 29
Przeżyjemy przygodę z Teatrem Lalkowym Vaśka, który za sprawą 
spektaklu „Trzy Świnki” nauczy nas podstawowych zasad życia 
takich, jak: poruszanie się na drodze, czy dbanie o otaczającą nas 
przyrodę. Ponadto poznamy wilka, który jako stróż ekologii nie 
dopuszcza do zaśmiecenia lasu.

26.08 | godz. 18:00
„MÓJ DOM, MOJA PLANETA”, CZYLI ANIMACJE EKOLOGICZNE 
GRUPY MOZAIKA
Boisko Szkoły Podstawowej nr 52 Specto, ul. Fabianowo 29
Podczas animacji poznamy sposoby dbania o środowisko 
naturalne, czyli miejsca, w którym żyjemy i o przyrodę, która nas 
otacza. Nauczymy się tego poprzez zabawy, które zachęcą nas do 
podejmowania ekologicznych aktywności. Animacje poprowadzi 
Grupa Mozaika. 
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12.08 | godz. 17:00
„MÓJ DOM, MOJA PLANETA”, CZYLI ANIMACJE EKOLOGICZNE
GRUPY MOZAIKA
Boisko obiektu sportowo-rekreacyjnego ul. Górnicza 2
Podczas animacji poznamy sposoby dbania o środowisko 
naturalne, czyli miejsca, w których żyjemy i o przyrodę, która nas 
otacza. Nauczymy się tego poprzez zabawy, które zachęcą nas do 
podejmowania ekologicznych aktywności. Animacje poprowadzi 
Grupa Mozaika. 

26.08 | godz. 17:00
„PIOSENKI ZE ŚMIETNIKA”, CZYLI KONCERT
Boisko obiektu sportowo-rekreacyjnego ul. Górnicza 2
Posłuchamy autorskich piosenek Przemka Mazurka i Łukasza 
Jasiaka. Artyści zachęcają do dbania o planetę. Podczas wystę-
pu dowiemy się więcej na temat recyklingu oraz kolorów, które 
towarzyszą segregacji śmieci. W pierwszej części poznamy takie 
instrumenty, jak: gitara, cajon, marakasy czy djembe. Następnie 
do piosenek dołączą instrumenty stworzone z przedmiotów 
z recyklingu.

osieDle
górczyn

górczyńskie kulturoBranie 
12 sierPnia- 26 sierPnia

Boisko oBiektu sPortowo-rekreacyjnego ul. górnicza 2
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2.08 | godz. 17:00
„JAZZ W KOBIECYM STYLU ”, CZYLI KONCERT
Polana za Browarną Przystanią, ul. Browarna 37
Podczas koncertu Magdy Howarskiej Quartet usłyszmy standardy 
jazzowe z repertuaru największych gwiazd — Elli Fitzgerald, Billie 
Holiday i Franka Sinatry. Nie zabraknie także polskich piosenek 
oraz akustycznych aranżacji hitów znanych nam z radia. Na scenie, 
prócz liderki zespołu, zagoszczą Tomasz Sołtys na fortepianie, 
Radosław Łukaszewicz na kontrabasie/gitarze basowej i Michał 
Bocek na perkusji.

8.08 | godz. 16:00
„SZAŁAPUTKI”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU TEATRYLE
Plac zabaw ul. Majakowskiego, Kobylepole 
Przedstawienie teatru Marioli i Marcina Ryl-Krystianowskich to 
pełen humoru spektakl dla najmłodszych widzów z wartką, cza-
sami wręcz dramatyczną akcją. Bajka opowiada o przygodach nie 
do końca rozsądnych kurczaków, które niepomne przestróg swojej 
mamy narażają się na niebezpieczeństwa. Czy przezwycięży swój 
strach i jak potoczą się losy tej nieco zwariowanej trójki 
bohaterów? To trzeba koniecznie zobaczyć na własne oczy.

9.08 | godz. 17:00
„MÓJ DOM, MOJA PLANETA”, CZYLI ANIMACJE EKOLOGICZNE
GRUPY MOZAIKA
Polana przy Leśniczówce Zieliniec, ul. Darniowa 52
Podczas animacji poznamy sposoby dbania o środowisko 
naturalne, czyli miejsca, w których żyjemy i o przyrodę, która nas 
otacza. Nauczymy się tego poprzez zabawy, które zachęcą nas 
do podejmowania ekologicznych aktywności. Animacje poprowadzi 
Grupa Mozaika. 

osieDle antonineK -
zieliniec - KobylePole

lato azK
02 sierPnia - 30 sierPnia

antoninek, zieliniec i koBylePole
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16.08 | godz. 17:00
CZEREŚNIE, CZYLI KONCERT
Park, ul. Browarna
Koncert skierowany jest przede wszystkim do najmłodszych 
odbiorców. Na szczęście dźwięki nie znają granic, dlatego muzyka 
Czereśni przypadnie do gustu również wytrawnym słuchaczom. 
Odważne i mądre piosenki opowiadają o sprawach najważniej-
szych: ochronie przyrody, dbaniu o własne zdrowie, miłości do naj-
bliższych, szanowaniu różnorodności. Wykonywane w żywiołowej 
formie, pełnej wspólnych zabaw i interakcji z publicznością. 
Autorem piosenek jest uznany muzyk i wokalista Andrzej 
Zagajewski.

22.08 | godz. 16:00
„ŻUBR POMPIK”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU FUZJA
Polana Mycielskich, Kobylepole
Z Teatrem Fuzja udamy się do puszczy, która jest światem małego 
żubra odkrywcy. Pompik, bo tak ma na imię, dostrzega to, czego 
nie widzą dorośli. Zaskakuje trafnymi spostrzeżeniami, choć zda-
rzają mu się śmieszne pomyłki. Razem z siostrą Polinką wyruszają 
na wyprawy w głąb puszczy, poznając jej zapachy, dźwięki, kolory, 
a przede wszystkim inne zwierzęta i ich zwyczaje. Po spektaklu 
weźmiemy też udział w animacjach teatralnych.

23.08 | godz. 17:00
GOOD STAFF, CZYLI KONCERT
Polana za Browarną Przystanią, ul. Browarna 37
Posłuchamy zawodowych muzyków i przyjaciół, którzy grają pełne 
energii, radości, ale też ciepła i liryki utwory. Twórczość zespołu 
Good Staff łączy ze sobą elementy folku i świeckie, renesansowe 
pieśni oraz tańce. Piosenki w większości oparte są na wierszach 
miłosnych polskich poetów m.in. Leopolda Staffa, Adama Asnyka 
i Lucjana Rydla, ale również na tekstach autorskich. 

23.08 | godz. 18:30
MARTYNA PAWŁOWSKA, CZYLI KONCERT
Polana za Browarną Przystanią, ul. Browarna 37
Wokalistka tworzy klubowe utwory z niesamowicie pozytywną 
energię. Współpracuje z takimi artystami jak Organek, Marcelina, 
Dawid Kwiatkowski. Pawłowska jest finalistką 8. edycji programu 
The Voice of Poland. Jest autorką muzyki i tekstów na swoją de-
biutancką płytę, która ma szansę ukazać się jeszcze w tym roku.

29.08 | godz. 17:00
„TRZY ŚWINKI”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU LALKOWEGO VAŚKA
Park, ul. Browarna
Przeżyjemy przygodę z Teatrem Lalkowym Vaśka, który za sprawą 
spektaklu „Trzy Świnki” nauczy nas podstawowych zasad życia 
takich, jak: poruszanie się na drodze, czy dbanie o otaczającą nas 
przyrodę. Ponadto poznamy wilka, który jako stróż ekologii nie 
dopuszcza do zaśmiecenia lasu.

30.08 | godz. 17:00
„PIOSENKI ZE ŚMIETNIKA”, CZYLI KONCERT
Park, ul. Browarna
Posłuchamy autorskich piosenek Przemka Mazurka i Łukasza Jasia-
ka. Artyści zachęcają do dbania o planetę. Podczas występu dowie-
my się więcej na temat recyklingu oraz kolorów, które towarzyszą 
segregacji śmieci. W pierwszej części poznamy takie instrumenty, 
jak: gitara, cajon, marakasy czy djembe. Następnie do piosenek 
dołączą instrumenty stworzone z przedmiotów z recyklingu.
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osieDle
jana iii soBieskiego

i marysieńki
 31 liPca - 28 sierPnia

Boisko sPortowe jana iii soBieskiego

31.07 | godz. 21:00
„CHŁOPIEC Z BURZY” CZYLI KINO PLENEROWE
reż. Shaw Sheet czas trwania: 1 godz. 39 min. 
Boisko sportowe Jana III Sobieskiego
„Chłopiec z burzy” to wzruszająca historia przyjaźni głównego 
bohatera z jednym z pelikanów, zwanym Panem Percivalem. 
Uniwersalna opowieść o miłości, stracie oraz budowaniu relacji 
rodzinnych. Produkcja pokazuje, jak człowiek i zwierzęta wiele 
potrafią dać i jak wiele mogą się od siebie nauczyć. 

7.08 | godz. 17:00
„MÓJ DOM, MOJA PLANETA”, CZYLI ANIMACJE EKOLOGICZNE 
GRUPY MOZAIKA
Boisko sportowe Jana III Sobieskiego 
Podczas animacji poznamy sposoby dbania o środowisko natural-
ne, czyli miejsca, w którym żyjemy i o przyrodę, która nas otacza. 
Nauczymy się tego poprzez zabawy, które zachęcą nas do podej-
mowania ekologicznych aktywności. Animacje poprowadzi Grupa 
Mozaika. 

14.08 | godz. 17:00
„ŚMIECIAKI RATUJĄ ŚWIAT”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU TAK
Boisko sportowe Jana III Sobieskiego
Teatr Tak zaprosi nas do obejrzenia spektaklu o tematyce ekolo-
gicznej. Dowiemy się, jak ważny jest recykling i dbanie o środo-
wisko. Przedstawienie promuje hasła i uczy dobrych praktyk, m.in. 
oszczędzania wody, prądu, szanowania roślin i zwierząt.

21.08 | godz. 17:00
„TRZY ŚWINKI”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU LALKOWEGO VAŚKA
Boisko sportowe Jana III Sobieskiego
Przeżyjemy przygodę z Teatrem Lalkowym Vaśka, który za sprawą 
spektaklu „Trzy Świnki” nauczy nas podstawowych zasad życia 
takich, jak: poruszanie się na drodze, czy dbanie o otaczającą nas 
przyrodę. Ponadto poznamy wilka, który jako stróż ekologii nie 
dopuszcza do zaśmiecenia lasu.
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28.08 | godz. 17:00
„PIOSENKI ZE ŚMIETNIKA”, CZYLI KONCERT
Boisko sportowe Jana III Sobieskiego
Posłuchamy autorskich piosenek Przemka Mazurka i Łukasza 
Jasiaka. Interaktywny koncert z piosenkami opartymi na kolorach 
związanych z systemem segregacji odpadów. Specjalnie stworzony 
repertuar na rzecz „Lata z Estradą” ma na celu naukę recyklingu 
poprzez śpiewanie i wspólne koncertowanie. Muzycy zagrają na 
instrumentach perkusyjnych — również po części na instrumen-
tach recyklingowych.

osieDle
Piątkowo
wakacje z Blokami

27 liPca - 31 sierPnia
Park ratajski, teren zielony, ul. wyzwolenia
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27.07 | godz. 17:00
„TEATR BOTANICUS”, CZYLI WARSZTATY 
EKOLOGICZNO-KUKIEŁKOWE
Boisko przy blokach Os. Chrobrego 14 i 16
Zajęcia, które inspirowane są jawajskim teatrem cieni. Wykonamy 
proste, mobilne formy, które zależnie od rozwoju akcji w spektaklu, 
będą zmieniać swoje położenie i funkcje. Elementy będą przede 
wszystkim powstawać z materiałów z odzysku. Koncepcja spek-
taklu nawiązuje do „międzygatunkowych zależności w naturze”. 
Przywołamy zagadnienia ze świata przyrody, podstawowe zasady 
rządzące cyklami natury, negatywny wpływ działalności człowieka 
na przyrodę oraz ochronę bioróżnorodności.

3.08 | godz. 17:00
„EKO-ZAJAWA”, CZYLI WARSZTATY EKOLOGICZNE
Boisko przy blokach Os. Chrobrego 14 i 16
Na warsztatach dowiemy się co boli naszą planetę. Porozmawia-
my o wysychaniu wód, suszach, ociepleniu klimatu i smogu oraz 
recyklingu. Spróbujemy powstrzymać katastrofę klimatyczną, która 
nadejdzie, jeśli nie opanujemy nadprodukcji plastiku. Wykonamy 
piórnik lub skarbonkę z plastikowej butelki. Stworzymy także 
projekty wlepek z własnym ważnym przekazem ekologicznym. 
Gadżety będą funkcjonalne, modne i na pewno ochoczo zabierze-
my je do domu.

10.08 | godz. 17:00
„MANDALE”, CZYLI PRELEKCJA I WARSZTAT BARWIARSKI
Boisko przy blokach Os. Chrobrego 14 i 16
Podczas warsztatu przygotujemy kadzie barwiarskie, które posłużą 
do barwienia ozdobnych chust. Użyjemy lokalnych roślin uznawa-
nych za chwasty oraz takich, które od wieków znane są ze swoich 
barwierskich właściwości. Specjalna technika barwienia pozwoli 
nam uzyskać kolorowe mandale na materiałach. W trakcie prelekcji 
dowiemy się trochę o historii barwiarstwa oraz poznamy sposoby 
uzyskiwania konkretnych odcieni z wybranych gatunków roślin. 
Warsztaty prowadzą Dziewczyny w Naturze.

17.08 | godz. 17:00
CZEREŚNIE, CZYLI KONCERT
Boisko przy blokach Os. Chrobrego 14 i 16
Koncert skierowany jest przede wszystkim do najmłodszych 
odbiorców. Na szczęście dźwięki nie znają granic, dlatego muzyka 
Czereśni przypadnie do gustu również wytrawnym słuchaczom. 
Odważne i mądre piosenki opowiadają o sprawach najważniej-
szych: ochronie przyrody, dbaniu o własne zdrowie, miłości do 
najbliższych, szanowaniu różnorodności. Wykonywane w żywioło-
wej formie, pełnej wspólnych zabaw i interakcji z pu-
blicznością. Autorem piosenek jest uznany muzyk i wokalista 
Andrzej Zagajewski.

22.08 | godz. 18:00
„GDYBYM BYŁ BOGACZEM”, CZYLI KONCERT MUZYKI ŻYDOWSKIEJ 
NA PODSTAWIE MUSICALU J. BOCKA 
Boisko przy blokach Os. Chrobrego 14 i 16
Artyści przeniosą nas do świata, którego już nie ma, a który przez 
setki lat współtworzył kulturowy krajobraz naszego kraju. Pomię-
dzy blokami pojawi się biedny mleczarz Tewje ze swoimi 
pytaniem: „co by było, gdybym był bogaty?”. Zanim zaczniemy 
fantazjować, posłuchajmy słów Tewjego i jego filozoficznych spo-
strzeżeń. I koniecznie zwróćmy uwagę na bogactwo, które mamy 
wokół siebie. Dbajmy o nasze miejsce na Ziemi. Wykona-
wcy: Agnieszka Mazur, Michał Grudziński / Andrzej Lajborek, 
Tatiana Pożarska / Włodzimierz Kalemba, przy fortepianie: 
Paweł Mazur.
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24.08 | godz. 17:00
„ŚMIECIOLANDIA”, CZYLI SPEKTAKL 
Boisko przy blokach Os. Chrobrego 14 i 16
Podczas spektaklu poznamy Dorotkę, która pewnego dnia budzi się 
w dziwnej krainie zwanej Śmieciolandią. Wokół dziewczynki piętrzą 
się góry śmieci, otaczają ją śmiecio-stwory i śmiecio-zwierzaki. 
Dlatego postanawia wyruszyć w podróż w poszukiwaniu Czarno-
księżnika, który wskaże jej drogę po domu. W czasie wędrówki 
Dorotka musi odkryć w sobie rozum, żeby dowiedzieć się, że śmie-
cenie jest złe; serce, by pokochać planetę Ziemię i odwagę, aby 
pokazać innym jak należy dbać o przyrodę. Czy jej się uda? 
W trakcie spektaklu wspólnie wykonamy drobne elementy garde-
roby, które pozwolą nam wcielić się w bohaterów Śmieciolandii.

31.08 | godz. 17:00
„ZESZYCIAKI I INNE DYNKSY”, CZYLI WARSZTATY UPCYKLINGOWE
Boisko przy blokach Os. Chrobrego 14 i 16
Rodzinne zajęcia, podczas których stworzymy zeszyty z materia-
łów recyklingowych. Każdy z zeszytów będzie posiadać niepo-
wtarzalną okładkę. Wykonamy ją z popularnych i wszędobylskich 
wielkoformatowych banerów, które zaśmiecają przestrzeń pu-
bliczną polskich miast. Będziemy mogli stworzyć również własne 
ekologiczne etui na sprzęt elektroniczny. Skorzystamy z prostych 
i ekspresowych sposobów na klejenie i mocowanie.

osieDle
KieKrz

kierskie lato z estradą
31 liPca - 04 wrzeŚnia

boisKo treningoWe „arKi KieKrz” 
Przy ul. ks. nawrota (Poznań – kiekrz)
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14.08 | godz. 18:00
„MÓJ PRZYJACIEL PIES”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU TEATRYLE
Boisko treningowe „Arki Kiekrz” przy ul. Ks. Nawrota 
(Poznań – Kiekrz)
Obejrzymy pełen humoru spektakl, który opowiada historię pewne-
go Misia. Bohater w drodze do sklepu spotyka biednego, głodnego 
i bezdomnego Psa. Co będzie dalej? O tym opowiedzą aktorzy 
Teatru Teatryle, Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy.

21.08 | godz. 18:00
„MÓJ DOM, MOJA PLANETA”, CZYLI ANIMACJE EKOLOGICZNE
GRUPY MOZAIKA
Boisko treningowe „Arki Kiekrz” przy ul. Ks. Nawrota 
(Poznań – Kiekrz)
Podczas animacji poznamy sposoby dbania o środowisko natural-
ne, czyli miejsca, w których żyjemy i o przyrodę, która nas otacza. 
Nauczymy się tego poprzez zabawy, które zachęcą nas do podej-
mowania ekologicznych aktywności.
28.08 | godz. 18:00

„TRZY ŚWINKI”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU LALKOWEGO VAŚKA
Boisko treningowe „Arki Kiekrz” przy ul. Ks. Nawrota 
(Poznań – Kiekrz)
Przeżyjemy przygodę z Teatrem Lalkowym Vaśka, który za sprawą 
spektaklu „Trzy Świnki” nauczy nas podstawowych zasad życia 
takich, jak: poruszanie się na drodze, czy dbanie o otaczającą nas 
przyrodę. Ponadto poznamy wilka, który jako stróż ekologii nie 
dopuszcza do zaśmiecenia lasu.

4.09 | godz. 20:30
„NASZE MIEJSCE NA ZIEMI”, CZYLI KINO PLENEROWE
reż. John Chester/Mark Monroe, 2018, czas trwania: 1 godz. 32 min.
Boisko treningowe „Arki Kiekrz” przy ul. Ks. Nawrota 
(Poznań – Kiekrz)
Artysta wraz z żoną realizują marzenie. Ten wyjątkowy projekt 
zakłada, że dziesięć tysięcy drzew, ponad dwieście rodzajów upraw 
i dziesiątki gatunków zwierząt będą żyć w zgodzie ze sobą 
i swoją naturą. 

31.07 | godz. 18:00
„ŻUBR POMPIK”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU FUZJA
Boisko treningowe „Arki Kiekrz” przy ul. Ks. Nawrota 
(Poznań – Kiekrz)
Z Teatrem Fuzja udamy się do puszczy, która jest światem małego 
żubra odkrywcy. Pompik, bo tak ma na imię, dostrzega to, czego 
nie widzą dorośli. Zaskakuje trafnymi spostrzeżeniami, choć zda-
rzają mu się śmieszne pomyłki. Razem z siostrą Polinką wyruszają 
na wyprawy w głąb puszczy, poznając jej zapachy, dźwięki, kolory, 
a przede wszystkim inne zwierzęta i ich zwyczaje. Po spektaklu 
weźmiemy też udział w animacjach teatralnych. 

31.07 | godz. 20:30
„KOBIETA IDZIE NA WOJNĘ”, CZYLI KINO PLENEROWE
reż. Bendict Erlingsson, 2018, czas trwania: 1 godz. 41 min.
Boisko treningowe „Arki Kiekrz” przy ul. Ks. Nawrota 
(Poznań – Kiekrz)
Halla (Halldóra Geirharðsdóttir) prowadzi podwójne życie: ukrywa-
jąc się pod pseudonimem „Kobieta z Gór”, niczym superbohaterka 
wypowiada walkę potężnemu koncernowi, który stanowi zagroże-
nie dla islandzkiego środowiska. 

7.08 | godz. 18:00
„PIOSENKI ZE ŚMIETNIKA”, CZYLI KONCERT
Boisko treningowe „Arki Kiekrz” przy ul. Ks. Nawrota 
(Poznań – Kiekrz)
Posłuchamy autorskich piosenek Przemka Mazurka i Łukasza Jasia-
ka. Artyści zachęcają do dbania o planetę. Podczas występu dowie-
my się więcej na temat recyklingu oraz kolorów, które towarzyszą 
segregacji śmieci. W pierwszej części poznamy takie instrumenty, 
jak: gitara, cajon, marakasy czy djembe. Następnie do piosenek 
dołączą instrumenty stworzone z przedmiotów z recyklingu.
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osieDle
strzeszyn

08 sierPnia - 27 sierPnia
moBilny instytut kultury na strzeszynie, 

Plac zabaW ul. Horacego i oWiDiusza

6.08 | godz. 18:00
„MÓJ DOM, MOJA PLANETA”, CZYLI ANIMACJE EKOLOGICZNE 
GRUPY MOZAIKA
Mobilny Instytut Kultury na Strzeszynie, plac zabaw ul. Horacego 
i Owidiusza 
Podczas animacji poznamy sposoby dbania o środowisko natural-
ne, czyli miejsca, w którym żyjemy i o przyrodę, która nas otacza. 
Nauczymy się tego poprzez zabawy, które zachęcą nas do podej-
mowania ekologicznych aktywności. Animacje poprowadzi Grupa 
Mozaika. 

13.08 | godz. 18:00
„ŚMIECIAKI RATUJĄ ŚWIAT”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU TAK
Mobilny Instytut Kultury na Strzeszynie, plac zabaw ul. Horacego 
i Owidiusza
Teatr Tak zaprosi nas do obejrzenia spektaklu o tematyce ekolo-
gicznej. Dowiemy się, jak ważny jest recykling i dbanie o środowi-
sko. Przedstawienie promuje hasła i uczy dobrych praktyk, m.in. 
oszczędzania wody, prądu, szanowania roślin i zwierząt.

20.08 | godz. 18:00
„TRZY ŚWINKI”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU LALKOWEGO VAŚKA
Mobilny Instytut Kultury na Strzeszynie, plac zabaw ul. Horacego 
i Owidiusza
Przeżyjemy przygodę z Teatrem Lalkowym Vaśka, który za sprawą 
spektaklu „Trzy Świnki” nauczy nas podstawowych zasad życia 
takich, jak: poruszanie się na drodze, czy dbanie o otaczającą nas 
przyrodę. Ponadto poznamy wilka, który jako stróż ekologii nie 
dopuszcza do zaśmiecenia lasu.
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27.08 | godz. 18:00
„PIOSENKI ZE ŚMIETNIKA”, CZYLI KONCERT
Mobilny Instytut Kultury na Strzeszynie, plac zabaw ul. Horacego 
i Owidiusza
Posłuchamy autorskich piosenek Przemka Mazurka i Łukasza 
Jasiaka. Interaktywny koncert z piosenkami opartymi na kolorach 
związanych z systemem segregacji odpadów. Specjalnie stworzony 
repertuar na rzecz „Lata z Estradą” ma na celu naukę recyklingu 
poprzez śpiewanie i wspólne koncertowanie. Muzycy zagrają na 
instrumentach perkusyjnych — również po części na instrumen-
tach recyklingowych.

Szczepankowo-
Spławie-Krzesinki

osieDla:
szczePanKoWo

sPławie
KrzesinKi

04 sierPnia - 25 sierPnia
Boisko Przedszkola nr 93 m. H. zdzitowieckiej, 

ul sKiboWa 13
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4.08 | godz. 17:00
„MÓJ PRZYJACIEL PIES”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU TEATRYLE
Boisko Przedszkola nr. 93 im. H. Zdzitowieckiej ul. Skibowa 13 
Obejrzymy pełen humoru spektakl, który opowiada historię pewne-
go Misia. Bohater w drodze do sklepu spotyka biednego, głodnego 
i bezdomnego Psa. Co będzie dalej? O tym opowiedzą aktorzy 
Teatru Teatryle, Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy.

11.08 | godz. 17:00
„MAŁY KONCERT WUJKA OGÓRKA”, CZYLI KONCERT
Boisko Przedszkola nr. 93 im. H. Zdzitowieckiej ul. Skibowa 13
Usłyszymy ciekawe interpretacje autorskich utworów dwóch 
muzyków. Ale nie będziemy tylko siedzieć i słuchać, tylko przede 
wszystkim aktywnie uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu, nauce 
choreografii i… tańcach. Artyści zainspirują nas do zamienienia się 
w roboty, latania jak ptaszki i wyruszenia wyścigówką w świat.

 18.08 | godz. 17:00
„MÓJ DOM, MOJA PLANETA”, CZYLI ANIMACJE EKOLOGICZNE
GRUPY MOZAIKA
Boisko Przedszkola nr. 93 im. H. Zdzitowieckiej ul. Skibowa 13
Podczas animacji poznamy sposoby dbania o środowisko natural-
ne, czyli miejsca, w których żyjemy i o przyrodę, która nas otacza. 
Nauczymy się tego poprzez zabawy, które zachęcą nas do podej-
mowania ekologicznych aktywności. Animacje poprowadzi Grupa 
Mozaika. 

25.08 | godz. 17:00
„TRZY ŚWINKI”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU LALKOWEGO VAŚKA
Boisko Przedszkola nr. 93 im. H. Zdzitowieckiej ul. Skibowa 13
Przeżyjemy przygodę z Teatrem Lalkowym Vaśka, który za sprawą 
spektaklu „Trzy Świnki” nauczy nas podstawowych zasad życia 
takich, jak: poruszanie się na drodze, czy dbanie o otaczającą nas 
przyrodę. Ponadto poznamy wilka, który jako stróż ekologii nie 
dopuszcza do zaśmiecenia lasu.

osieDle
Świerczewo
05 sierPnia- Q9 sierPnia

Fort iX, ul. głazowo



30 31

5.08 | godz. 17:00
„MÓJ PRZYJACIEL PIES”, CZYLI SPEKTAKL TEATRU TEATRYLE
Fort IX, wejście od ul. Głazowej
Obejrzymy pełen humoru spektakl, który opowiada historię pewne-
go Misia. Bohater w drodze do sklepu spotyka biednego, głodnego 
i bezdomnego Psa. Co będzie dalej? O tym opowiedzą aktorzy 
Teatru Teatryle, Mariola i Marcin Ryl-Krystianowscy.

19.08 | godz. 17:00
„MAŁY KONCERT WUJKA OGÓRKA”, CZYLI KONCERT
Fort IX, wejście od ul. Głazowej
Usłyszymy ciekawe interpretacje autorskich utworów dwóch mu-
zyków. Ale nie będziemy jedynie siedzieć i słuchać, tylko przede 
wszystkim aktywnie uczestniczyć we wspólnym śpiewaniu, nauce 
choreografii i… tańcach. Artyści zainspirują nas do zamienienia 
się w roboty, latania jak ptaszki i wyruszenia wyścigówką w świat. 
Tutaj możesz kupić płyty Wujka Ogórka: www.wujekogorek.pl/sklep
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