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„Różanka Dzieciom 2017” to interdyscyplinarny 
projekt Szczecińskiej Agencji Artystycznej, na który 
składa się cykl rodzinnych warsztatów twórczych 
z zakresu teatru z elementami literatury, plastyki, 
designu i muzyki. Warsztatom towarzyszą spektakle 
teatralne, plener malarski, interaktywne czytanki, 
wykłady pedagogów z zakresu sztuki oraz wystawy 
i prezentacje twórcze. 
Wydarzenie realizowane przez całe lato, w każdą 
sobotę od godz. 11.00 w przestrzeni Ogrodu Różane-
go. W ramach projektu odbędą się także interaktywne 
czytanki, czyli rodzinne spotkania z książką. Podczas 
projektu w Ogrodzie Różanym można skorzystać 
ze zbiorów książkowych Różanej Czytelni, czyli 
plenerowej biblioteki. 



1 LIPCA, sobota 
godz. 11.00-14.00

Warsztaty origami - podczas warsztatów zapoznamy 
się z japońską sztuką składania papieru oraz nauczymy 
jak ze zwykłych kartek zrobić ozdoby, dekoracje, zakładki 
do książek czy elementy nawiązujące do świata fauny i flory.
 
Warsztaty ceramiki artystycznej - nauka podstawowych 
technik ceramiki artystycznej, lepienie i rzeźbienie „z wolnej 
ręki”, używanie form gipsowych, zdobienie wykonanych 
obiektów. Uczestnicy wykonują prace według własnego 
pomysłu pod okiem prowadzącego, które po zajęciach mogą 
zabrać do domu.

Warsztaty design - projektowanie, szycie i ozdabianie 
koszyków z filcu.

Warsztaty teatralne - zajęcia oparte na wierszowanej 
bajce „Pchła Szachrajka" autorstwa Jana Brzechwy. 
W programie: wspólne tworzenie scenografii i kostiumów 
oraz zapoznanie z podstawowymi technikami warsztatu 
teatralnego.

Spektakl interaktywny pt. „Pchła Szachrajka” w wykona-
niu aktorów Teatru la Fayette na podstawie wierszowanej 
bajki Jana Brzechwy o przewrotnej pchełce, która lubiła robić 
wszystkim żarty i psoty.

8 LIPCA, sobota
godz. 12.00-15.00

URODZINY SZCZECINA - w programie nie zabraknie 
atrakcji dla dzieci. Nauka robienia figurek z baloników, 
malowanie twarzy, bańki mydlane, zabawy i konkursy 
z animatorami oraz mega kolorowanka, zapowiadająca 
sierpniowy finał regat The Tall Ships Races. 
Interaktywna czytanka pt. „Legendy Pomorza Zachodnie-
go – Sydonia von Borcke” prezentowana przez autorkę 
Małgorzatę Dudę oraz warsztaty ilustratorskie prowadzo-
ne przez Paulinę Kaszubę, absolwentkę szczecińskiej 
Akademii Sztuki, której prawdziwą pasją jest tworzenie 
ilustracji do książek, szczególnie dla dzieci. 

„Polski folklor - tradycyjna muzyka, taniec i śpiew” - 
warsztaty zapoznające z historią polskiej muzyki inspirowa-
nej polskim folklorem. W programie warsztaty wokalne, 
pokaz i nauka polskich tańców ludowych oraz wspólne 
śpiewanie polskich piosenek. Warsztaty poprowadzi Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej KRĄG.

15 LIPCA, sobota
godz. 11.00 – 14.00

Warsztaty design - Księżniczki i Rycerze! Oswajamy smoki! 
Zajęcia z tworzenia zabawek oraz elementów biografii Zofii 
Stryjeńskiej, zwanej księżniczką malarstwa polskiego.
 
Warsztaty teatralne - podczas zajęć zaprezentowane 
zostaną techniki, które pomogą dzieciom odgrywać emocje, 
wcielać się w określone role, pracować nad mową ciała, 
a także poprawną dykcją. Na program zajęć składać się będą 
również gry i zabawy integracyjne uczące pracy w grupie 
i przezwyciężania tremy. 

Interaktywny spektakl pt. „Przygody Pimpusia Sadeł-
ko”. Rymowana bajka, którą napisała Maria Konopnicka 
o szalonych, szkolnych przygodach kotka Pimpusia Sadełko. 
Spektakl tłumaczony na język migowy.

22 LIPCA, sobota
godz. 11.00 – 14.00

Regatowe origami - spotkanie przygotowujące do 
radosnego święta żeglarskiego, jakim jest finał The Tall 
Ships Races. Tym razem zapraszamy na wspólne składanie 
żeglarskiego origami, które poprowadzi Agata Jaz – 
graficzka i projektantka ze Szczecińskiej Agencji Artystycz-
nej, autorka m.in. oprawy wizualnej The Tall Ships Races 
2017 w Szczecinie i dziecięcej linii regatowej „Ahoj!”.

„Jazz dla Dzieciaków” - warsztaty jazzowe, muzyczne 
animacje i spektakl interaktywny. Podczas zajęć uczestnicy 
przekonają się jak różnorodny i bogaty jest świat muzyki 
jazzowej. Na drodze gier i muzycznych zabaw poznają 
historię jazzu oraz jego największe osobowości. Warsztaty 
będą okazją do poznania instrumentów jazzowych. Prowa-
dzenie Fundacja Akademii Sztuki w Szczecinie.

29 LIPCA, sobota
godz. 11.00 – 14.00

Warsztaty teatralne „Co to jest onomatopeja?" - w części 
wykładowej uczestnicy zapoznają się z pojęciem „onomato-
peja” i porozmawiają na temat jej przykładów. W drugiej 
części dzieci i opiekunowie będą mogli zaprezentować 
poznane techniki dźwiękonaśladownictwa w wierszowanym 
utworze Juliana Tuwima pt. „Lokomotywa”.

Warsztaty plastyczne i animacje „Tkactwo i haft co to jest 
i czym się od siebie różni?". Podczas  zajęć na pewno 
poznamy odpowiedź i zapoznamy się z typami oraz 
technikami wykonania. Uczestnicy warsztatów będą mieli 
możliwość zdobycia umiejętności praktycznych takich jak: 
szycie, tkanie, haftowanie, jak również zgłębią wiedzę 
o wybranej technice oraz historii i różnorodności polskich 
strojów ludowych.

Spektakl teatralny pt. „Pantomima u Tuwima” oparty 
na wierszach Juliana Tuwima. W wielkiej krainie książek 
rozsypały się wszystkie wiersze i powstał jeden wielki 
bałagan. Mole książkowe starają się uporządkować krainę 
wierszy dla dzieci. Czy im się to uda?

Szczegółowy program dostępny 
na stronie organizatora www.saa.pl 
Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmian w programie.

Różany Ogród w Szczecinie, 
ul. Pawła Jasienicy 8
Na wszystkie wydarzenia 
WSTĘP WOLNY


