
Warsztaty odbywają się w Strefie Edukacji O–powiadaj! Japonia w pięciu opowieściach, towarzyszącej wystawie 
ONNA. Piękno, siła, ekstaza, 15 maja–31 sierpnia 2018

1–6 lat

3–5 lat

6–10 lat

6–106 lat

6–12 lat

7–11 lat 
(w tym dzieci  
o specjalnych  
potrzebach 
edukacyj-
nych)

6–10 lat

nd 24.06, g. 16
lub

nd 5.08, g. 10.30

cena: 20 zł

cena: 20 zł

cena: 30 zł

cena: 20 zł

cena od  
osoby: 15 zł

wstęp wolny

nd 1.07, g. 11
nd 12.08, g. 11

nd 29.07, g. 11
19.08, g. 11

sb 2.06, g. 15-18

sb 14.07, g.11
Otedama

sb 28.07, g.11
Kendama

sb 11.08, g.11
Ayatori

sb 18.08, g. 19  

nd 27.05,  g. 11 
nd 10.06, g. 11  
nd 24.06,  g. 11

obowiązuje udział  
w dwóch spotkaniach

obowiązuje karnet 
na trzy spotkania

Warsztaty będą okazją do poznania japońskich opowieści 
i zilustrowania ich w technikach malarstwa tuszowego  
i drzeworytu. 

Podczas warsztatów poznamy opowieści o silnym chłop-
cu Kintaro, oddanej Lisicy ze Shinody oraz o bohaterce 
obdarzonej niezwykłą siłą - Idze no Tusbone. Uczestnicy 
zajęć podzielą się na dwa zespoły: dzieci scenografów  
i opiekunów opowiadaczy. Na koniec spotkają się, by połą-
czyć efekty wcześniejszych działań i stworzyć oryginalne 
przedstawienie.

Warsztaty poświęcone tradycyjnym japońskim grom i za-
bawom: otedamie (odmiana żonglerki), kendamie (japoń-
ski „młoteczek”), ayatori (figury ze sznurka).

O rybaku Urashima to minimalistyczna opowieść japońska 
poruszająca trudne, ważne i poważne tematy, jak samot-
ność i śmierć. Opowieści towarzyszy taniec butoh i dźwięki 
tradycyjnych instrumentów: bębna obręczowego, cytry, 
dzwonka koshi.

W czasie warsztatów odkryjemy tajemnicę trzech japoń-
skich wysp: słonecznej Kusiu, kwitnącej Honsiu, śnieżnej 
Hokaido. Nasze przygody spiszemy w dzienniku podróży.

Podczas spotkania dzieci poznają opowieść o Momotaro, 
brzoskwiniowym chłopcu. Ta najbardziej znana japońska 
baśń zostanie zilustrowana dźwiękami koto - japońskiej 
harfy. Opowieści towarzyszyć będzie muzyka klasyczna  
i współczesna oraz tradycyjna japońska. 
Wystąpią:  Muzyka Łączy

Prowadzący:
Jerzy Szufa, opowiadacz
Katarzyna Pasternak Borawska, graficzka

Weronika Żurowska, graficzka
Lidia Iwanowska-Szymańska, opowiadaczka
Anna Zajda, plastyczka

Prowadzący: Jerzy Szufa, opowiadacz                   Anna Zajda, plastyczka

Prowadzący:
Tomasz Madej, Ewa Soszko, Muzeum Azji i Pacyfiku 

Wystąpią:
Joanna Sarnecka, Anna Woźniak, Opowieści z walizki
Marcin Żekało, muzyk

Prowadzący:
Zuzanna Sajan, edukatorka, pedagog specjalny
Paulina Patoka, edukatorka, kulturoznawca

Zapisy i informacje: edukacja@lazienki-krolewskie.pl lub tel. 22 50 60 183
Miejsce spotkań: Stara Kordegarda

MUZYCZNA  
JAPONIA 
(Interaktywne 
koncerty  
dla dzieci)

HANASHINASAI! 
– ZNACZY  
OPOWIADAJ!

SOBOTA  
Z OPOWIEŚCIĄ 

JAPONIA NA  
WYCIĄGNIECIE  
RĘKI 

WIECZÓR  
Z OPOWIEŚCIĄ 
(spektakl  
opowieściowy)

POSZUKIWACZE 
TYSIĄCA WYSP 
(cykl integracyjny 
dla dzieci ze spek-
trum autyzmu) 

Zamów newsletter: WWW.LAZIENKI-KROLEWSKIE.PL
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Organizatorzy Partner Strefy Edukacji Współpraca Patronat Honorowy 

Ambasada Japonii 

Patronat Medialny Znajdź nasMecenas 


