
    
Działania artystyczne przeznaczone dla odbiorcy 
bardzo małego, szczególnego - dzieci od ósmego 
miesiąca życia oraz  ich rodziców.

Centrum Sztuki Dziecka zainicjowało w Polsce kilka 
lat temu teatr dla najnajmłodszych, a następnie za-
proponowało film dla najnajmłodszego widza.

Przegląd spektakli i filmów towarzyszący Festiwalo-
wi MALTA 2010 będzie kolejnym krokiem do powo-
łania w Poznaniu wielodyscyplinarnego (w perspek-
tywie jeszcze muzyka i taniec) festiwalu o zasięgu 
międzynarodowym.
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Przedsprzedaż i sprzedaż biletów przed pawilonem (park przy 
Starym Browarze) od 27. 06 od godz. 9.00. Cena biletu 5 zł.

 
 godz. 10.00 / 11.30 / 15.00

 Błękitne niebo (O Himmel blau) - teatr
Dźwięk, linia, koło, nuta, słowo. Ciąg nieustających odkryć:  małe 
i duże, mężczyzna i kobieta, ty i ja, linia i koło. I jeszcze człowiek 
tęskniący za bratnią duszą. 
Spektakl powstał w kooperacji Teatru Helios w Hamm i aktorki Ani 
Michaelis z Berlina / Reżyseria: Barbara Kölling / Występuje: Ania 
Michaelis / Dla dzieci od 2 lat 

 

 Beztroski (Les SanSoucis) - film
Każdego dnia Beztroski zwalczają swoje małe zmartwienia za po-
mocą dobrego humoru i drobnych uszczypliwości. Zwierzątka w 
kolejnych epizodach muszą poradzić sobie z sytuacjami z codzien-
nego życia. Ponadczasowe, zabawne, kolorowe i poetyckie bajki 
uczące dzieci przebywania w grupie, odkrywania świata natury, 
wrażliwości i kreatywności.
Catherine Le Guen, Caroline Desnoettes, Jean Philippe Grédigui 
Francja 2008 / Dla dzieci do 4 lat

 godz. 16.30 
 Beztroski 1 (Les SanSoucis): Felicjan bada 
mleko, Horacy jest głodny, Petronela ma kłopoty z pamięcią, Sowa 
jest fajowa.

 godz. 17.30 
 Beztroski 2 (Les SanSoucis): Hilary jest smutny, 
Malwina szuka zielonej trawki, Horacy i biedronka, Barnaba ma 
ładny szaliczek.

 
 godz. 15.00 / 16.30 / 17.30
 Ty i ja - teatr
Punktem wyjścia jest podkreślenie znaczenia własnego JA w po-
strzeganiu świata, a zarazem ukazanie zależności pomiędzy moim 
JA i JA innych. Przedstawienie oparte na prostych zabawach wy-
nikających z przeciwieństw: zakryte – odkryte; jasne – ciemne; 
głośne – ciche; śmieszne – smutne...
Studio Teatralne Blum / Scenariusz, reżyseria, oprawa plastycz-
na, dźwiękowa oraz wykonanie: Katarzyna Pawłowska i Lucyna 
Winkel / Muzyk: Robert Rekiel / Pedagog teatralny: Zofia Michalik 
Dla dzieci do 3 lat

 godz. 10.00

 Beztroski 1 (Les SanSoucis)  
 godz 11.30

 Beztroski 2 (Les SanSoucis)

 
 godz. 15.00 / 16.30 / 17.30
 Jabłonka - teatr
Prosta opowieść o jabłonce, na której zakwita czerwono-zielone 
jabłko. Pieje kogut, zawiał wiatr - kto zerwie jabłko z jabłonki? 
Spektakl wypełniony śpiewem, tańcem i ludowymi zabawami. 
Teatr ATOFRI / Scenariusz: Beata Bąblińska, Grażyna Grobelna, 
Monika Kabacińska / Reżyseria i wykonanie: Beata Bąblińska, 
Monika Kabacińska / Scenografia i kostiumy: Izabella Rybacka / 
Muzyka: Maciej Rychły / Struny preparowane: Marta Pietra
Dla dzieci od 1 do 5 lat

 godz. 10.00

 Beztroski 2 (Les SanSoucis)  
 godz 11.30

 Beztroski 1 (Les SanSoucis)  

 
 godz. 10.00, 11.30, 15.00
 W szufladzie - teatr
Magiczna linii oddzielająca  Tu i Tam, świat realny od świata te-
atru. Tajemnicze komódki i szuflady, a w każdej z nich mieszka 
jeden z żywiołów. 
Teatr Poddańczy / reżyseria: Honorata Mierzejewska-Mikosza / 
muzyka: Iga Mierzejewska / występują: Ewa Mrówczyńska i Aga-
ta Butwiłowska / Dla dzieci od 1 do 3 lat

 Kino Najnajmłodszego Widza
Kino najnajmłodszego widza to wyjątkowe seanse, przygoto-
wane specjalnie z myślą o bardzo małych dzieciach i ich rodzi-
cach. Starannie dobrane filmy maluchy oglądają w przyjaznych 
warunkach: siedząc na poduchach, blisko rodziców, w zaledwie 
przyciemnionym pomieszczeniu, z pluszakami lub zabawkami.  
W świat kina wprowadza je aktor lub aktorka, wcielający się  
w rolę alekinowych cioci i wujka. Każdy seans trwa do 40 minut.


