Dzień Dziecka z Muzykoteką
Zapraszamy do siedziby NInA rodziców z dziećmi na spektakle w dniu 3
czerwca
Piątek, 2 czerwca: Między owadami, spektakl pantomimy dla dzieci wraz z towarzyszącymi mu warsztatami
Pantomima dla dzieci Między owadami z muzyką na żywo jest poetycką metaforą dorastania - opowiada historię gąsienicy,
która pragnąc zrozumieć kim naprawdę jest, wyrusza w podróż, podczas której spotyka różne dorosłe owady. Każdy z nich
reprezentuje jedną z wad – masek, za którymi skrywają się dorośli ludzie. Podczas tych spotkań gąsienicy udaje się znaleźć
drogę do dorosłości i odkryć prawdę o sobie samej.
Przedstawienie sprzyja integracji oraz skłania do refleksji i dialogu o tym, jak dzieci postrzegają otaczającą rzeczywistość,
role społeczne i relacje międzyludzkie, a także inspiruje do świadomego ich kształtowania.
Czas: piątek, 2 czerwca, godz. 12.00-12.45
Miejsce: sala Ziemia Obiecana
Spektakl przeznaczony jest dla zorganizowanych grup przedszkolnych (od lat 3) i wczesnoszkolnych (klasy 1-3). Obowiązują
zapisy poprzez stronę: www.nina.gov.pl
Warsztaty pantomimy po spektaklu
Uzupełnieniem spektaklu są nawiązujące do treści przedstawienia i przeprowadzone bezpośrednio po nim 60-minutowe
warsztaty artystyczne z zapisanymi widzami, podzielonymi na trzy trzydziestoosobowe grupy. Każdy z trzech warsztatów
trwa ok. 20 minut.
Czas: piątek, 2 czerwca, godz. 13.00-14.00
Miejsce: sala Ziemia Obiecana, sala Wielka Gra, sala Minimax

Na warsztaty obowiązują zapisy poprzez stronę: www.nina.gov.pl
Liczba miejsc ograniczona (120 na pokaz, 90 na warsztaty).
Wszystkie miejsca na pantomimę i warsztaty zostały już zarezerwowane.

Sobota, 3 czerwca: Rytmoniada, muzyczna baśń edukacyjna dla dzieci
Spektakl należący do cyklu baśni edukacyjnych Szalone Królestwo z muzyką na żywo zaprasza dzieci do udziału w
niezwykłej muzycznej olimpiadzie, czyli „Rytmoniadzie”. Mieszkańcy Szalonego Królestwa organizują wspaniałe muzyczne
zawody, podczas których Błazen Skoczek i Paź Trylik, chcąc zaimponować Królowej, będą wymyślać przedziwne dyscypliny
sportowe. Bedą biegi w różnych tempach i rytmach, gra w „koszykówkę-kankanówkę” oraz wygibasy i pląsańce z obręczami
w różnych stylach muzycznych.
Aktorzy wciągają dzieci do wspólnej zabawy, wykorzystując często element improwizacji. Widzowie mają szansę poznać
brzmienia i barwy różnych instrumentów, które pobudzają ich wyobraźnię wprowadzając w świat sztuki, teatru, muzyki i
tańca.
Spektakl przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych (godz. 11.00-12.00) i wczesnoszkolnych (godz. 13.00-14.00) wraz z
rodzicami.
Czas: sobota, 3 czerwca, godz. 11.00-12.00 (dzieci 3-5 lat), godz. 13.00-14.00 (dzieci 6-8 lat)
Miejsce: sala Ziemia Obiecana
Obowiązują osobne zapisy: na spektakl dla dzieci przedszkolnych i na spektakl dla dzieci wczesnoszkolnych
Liczba miejsc ograniczona (120 na każdy pokaz).

