Dźwięki północy
Wrześniowe Smykowizje w warszawskim CSW
Smykowizje to cykl spotkań ze sztuką i muzyką dla najmłodszych odbiorców – od 0 do 5 lat w warszawskim Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski. Oprócz zajęć plastycznych w każdym miesiącu planowane są spotkania o tematyce
muzycznej. Odbywają się one w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca. We wrześniu zajęcia inspirowane są m.in.
pokazywanymi w CSW wystawami Inne tańce, Handmade Acoustics Tori Wrånes oraz Święte Nic Jakuba Juliana
Ziółkowskiego.
Abstrakcja, abstrakcja, kształty na wakacjach
Zajęcia towarzyszą wystawie Jakuba Juliana Ziółkowskiego, pełnej abstrakcyjnych kolorów. Dzieci wspólnie z prowadzącymi
abstrakcyjny obraz, posłuchają jak brzmią trójkąty, koła czy linie, zaśpiewają koreańską pieśń a także piosenkę, specjalnie
skomponowaną na ten koncert przez Agnieszkę Widlarz – współczesną kompozytorkę piosenek dla dzieci.
Prowadzenie: Anna Kierkosz
Wystąpi: Adam Kośmieja – instrumenty klawiszowe, toy piano
Wstęp: bilet rodzinny 30 pln (w cenie biletu wstęp na wystawy)
Obowiązują zapisy, wyłącznie drogą mailową: info@u-jazdowski.pl
Informacje udzielane są również telefonicznie: + 48 22 628 12 71-73, wew. 135
Czas: 1.09, godz. 10.00 – grupa młodsza: 0-2 lata, godz. 11.00 – grupa starsza: 3-5 lat
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
Hopki - kopki bęc!
Dużo klaskania, tuptania i dziwnych ruchów. Igła potańcuje z nitką: wolno - wolno, szybko - szybko. Nie zabraknie piosenki i

wspólnego muzykowania. Zajęcia towarzyszą wystawie Inne Tańce, tym razem w towarzystwie klarnetu i głosu.
Prowadzenie: Anna Szawiel
Wystąpi Hashtag Ensemble w składzie:
Marta Grzywacz – głos
Adam Eljasiński – klarnet
Wstęp: bilet rodzinny 30 pln (w cenie biletu wstęp na wystawy)
Obowiązują zapisy, wyłącznie drogą mailową: info@u-jazdowski.pl
Informacje udzielane są również telefonicznie: + 48 22 628 12 71-73, wew. 135
Czas: 15.09, godz. 10.00 – grupa młodsza: 0-2 lata, godz. 11.00 – grupa starsza: 3-5 lat
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
Dźwięki północy
Zajęcia towarzyszą wystawie Tori Wrånes. Jej nieodłączną częścią są dźwięki, które wydaje ona sama, ale także
zaprojektowane przez nią instalacje i scenografie. Podczas muzycznego spaceru przez wystawę artystki dzieci będą mogły
zagrać na nietypowych instrumentach, które wykonają same z niepotrzebnych przedmiotów. Zilustrują w ten sposób
wszystkie elementy krajobrazu surowej północy.
Prowadzenie: Anna Szary
Wstęp: bilet rodzinny 30 pln (w cenie biletu wstęp na wystawy)
Obowiązują zapisy, wyłącznie drogą mailową: info@u-jazdowski.pl
Informacje udzielane są również telefonicznie: + 48 22 628 12 71-73, wew. 135
Czas: 29.09, godz. 10.00 – grupa młodsza: 0-2 lata, godz. 11.00 – grupa starsza: 3-5 lat
Miejsce: Warszawa, CSW Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2

