


Sobota, 3 lipca 2021
LATO Z AZK | park ul. Browarna | Poznań Antoninek

godz. 17.00 
spektakl ,,Bajka o szczęściu’’ – Teatr TeatRyle
Teatr TeatRyle jest rodzinnym przedsięwzięciem Marioli i Marcina 
Ryl-Krystianowskich, aktorów poznańskiego Teatru Animacji. Ich przedsta-
wienia adresowane są przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz z pierwszych klas szkoły podstawowej, niemniej konstruowane są tak, 
żeby i dorosłym sprawić trochę radości. „Bajka o szczęściu” to uniwersalna 
przypowieść o szczęściu nieustannie przez nas poszukiwanym, ale niedo-
strzeganym w codziennym życiu oraz o przyjaźni, bez której czujemy się 
samotni i niepotrzebni. Historia przyjaźni Staruszka i trójki utalentowanych 
zwierząt: Myszki, Kogucika i Świnki, która zostaje wystawiona na próbę. 
Widzowie spektaklu dowiedzą się, jak jego bohaterowie poradzą sobie 
z trudną sytuacją.

PROGRAM Niedziela, 4 lipca 2021
LATO Z AZK, polana za Browarną Przystanią

godz. 17.00 
spektakl i animacje „Jak to w rodzinie” – Teatr VAŚKA
Teatr VAŚKA to objazdowy teatr lalkowy z Torunia nawiązujący do trady-
cji wędrownych lalkarzy, którzy podróżowali z miejsca na miejsce, swą grą 
bawiąc i wzruszając publiczność. Spektakl opowiada o sympatycznej kurzej 
rodzinie przeżywającej codzienne troski. W historię wpleciona jest tematyka 
ochrony środowiska, oszczędności prądu i wody, ponownego wykorzystania 
niepotrzebnych rzeczy. Wszystko zawarte w zabawnych dialogach, piosen-
kach i animacjach.

godz. 18.30 
koncert „Ikony popu na jazzowo” – Laura Jazz Band
Laura Godziejewska to wokalistka promowana przez wytwórnię Kayax, 
w ramach projektu My Name Is New. Podczas koncertu zostaną zaprezen-
towane znane i lubiane utwory takich artystów, jak David Bowie, Lady Gaga, 
Michael Jackson, Whitney Houston, Andrzej Zaucha, Cher w świeżych 
i często zaskakujących jazzowych aranżacjach.



Wtorek, 6 lipca 2021
SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI, ogródek 
Przedszkola nr 93, ul. Skibowa 13, Poznań Szczepankowo

godz. 17.00 
spektakl ekologiczny „Grajmy w zielone” – Przemek Mazurek i MOZAIKA 
Wykonawcami spektaklu są znani i lubiani muzycy i animatorzy. Interaktywny 
program, w konwencji teatru lalek, urozmaicony piosenkami opowiadają-
cymi o naturze i nawiązującymi do konieczności jej ochrony oraz wdrażania 
ekologicznego stylu życia. Spektakl jest opowieścią o przygodach bohaterów, 
którzy zapraszają dzieci do wspólnej podróży, pełnej przygód i interakcji, 
z wieloma elementami wspólnego śpiewu. Autorem piosenek jest Przemek 
Mazurek, którego twórczość spotyka się od lat z ciepłym odbiorem 
całych rodzin.

Wtorek, 13 lipca 2021
SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI, ogródek 
Przedszkola nr 93, ul. Skibowa 13, Poznań Szczepankowo

godz. 17.00 
spektakl „Szewczyk Dratewka” – ASZ Teatr
ASZ TEATR działa w Poznaniu od 2006 roku (od 2017 pod obecną nazwą), 
od 2021 w nowej siedzibie, przy ul. Starołęckiej 60A. Tworzą go pasjonaci 
teatru, niekoniecznie związani z nim zawodowo, pod kierunkiem doświad-
czonej reżyserki, Anny Szymczak. W repertuarze mają spektakle aktorskie 
i lalkowe, adresowane do publiczności w każdym wieku. Prowadzą też 
warsztaty teatralne i edukacji kulturalnej. Spektakl „Szewczyk Dratewka” jest 
spektaklem kukiełkowym wg scenariusza Anny Szymczak, na motywach bajki 
Janiny Porazińskiej. Opowiada o perypetiach wędrownego szewca, który 
stare buty naprawiał, a przy okazji spotykały go różne przygody. 

Piątek, 9 lipca 2021
KIERSKIE LATO, boisko treningowe Arki Kiekrz, 
ul. ks. Nawrota, Poznań Kiekrz

godz. 18.00
spektakl ekologiczny „Grajmy w zielone” – Przemek Mazurek i MOZAIKA

Sobota, 10 lipca 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00 
„Klimatyczny koncert Wujka Ogórka” – Przemo Urbaniak
Wujek Ogórek, czyli Przemo Urbaniak, to postać znana rodzicom i ich po-
ciechom w całej Polsce z koncertów, warsztatów i zabaw. Jego autorskie 
piosenki doczekały się już wydania na 3 pełnych albumach i 3 minialbumach. 
Artysta ogromną wagę przykłada do dbania o naturę, z której czerpie inspi-
racje do kolejnych utworów. Na nowej płycie zamierza w każdym utworze 
przemycić nieco ekomądrości dla dzieciaków. Ważne wszak jest, aby upra-
wiać „Sport”, by być zdrowym, aby dostrzegać piękno przyrody, jak choćby 
„Niezapominajki” oraz wiedzieć, gdzie śpi „Jeż” i dlaczego „Indianie” byli 
pierwszymi ekologami. 

Czwartek, 15 lipca 2021
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo

godz. 17.00
spektakl ekologiczny „Grajmy w zielone” – Przemek Mazurek i MOZAIKA 



Piątek, 16 lipca 2021
KIERSKIE LATO, boisko treningowe Arki Kiekrz, 
ul. ks. Nawrota, Poznań Kiekrz

godz. 18.00
spektakl „Bajka o Strachu Stachu” – ASZ Teatr
ASZ TEATR to „prywatny teatr prywatnych ludzi”, działający w Poznaniu 
od 2006 roku (od 2017 pod obecną nazwą), w 2014 roku zapoczątkowana 
została też działalność czeskiej sceny ASZ Teatru – Aš.divadlo. Od 2021 ASZ 
TEATR ma w Poznaniu nową siedzibę, przy ul. Starołęckiej 60A. 
Głównym założeniem teatru jest stworzenie szansy realizacji aktorskich pasji 
osobom w tym kierunku uzdolnionym, niekoniecznie zawodowo związanych 
ze sceną. Realizuje spektakle aktorskie i lalkowe adresowane do publiczno-
ści w każdym wieku. Działa na zasadach warsztatów teatralnych i edukacji 
kulturalnej (projekty „Sztuka z klasą”, „Broadway Jeż”, „Sztuka szuka”). 
„Bajka o Strachu Stachu” jest opowieścią o podróży, przyjaźni, przezwycię-
żaniu codziennych trudności, własnych lęków i czerpaniu radości z życia. 
Spektakl powstał na podstawie scenariusza Anny Szymczak.

Sobota, 17 lipca 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00
spektakl „Bajka o Strachu Stachu” – ASZ Teatr

Wtorek, 20 lipca 2021 
SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI, ogródek 
Przedszkola nr 93, ul. Skibowa 13, Poznań Szczepankowo

godz. 17.00
spektakl „Fintikluszki” – Teatr MAŁE MI
MAŁE MI to pochodzący z Wrocławia wędrowny autorski teatr lalek Sławy 
Tarkowskiej, absolwentki akademii teatralnej i dyplomowanej bajkoterapeut-
ki. W spektaklach prezentuje różne formy animacji, żywego planu oraz bo-
gatą scenografię, wykorzystuje sztukę opowiadania, ruch sceniczny i muzykę 
wykonywaną na żywo. Teatr realizuje również projekty społeczno-kulturalne.
Fintikluszki to w języku mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu po prostu 
drobiazgi. Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, 
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym Kra-
mie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych Skrzatów, 
zdradzają tajemnice powstania Skowronka… Bogactwo uniwersalnej mądro-
ści ludowej ukazane przy pomocy różnych form teatru lalek, tradycyjnych 
zabawek, instrumentów muzycznych oraz pieśni brawurowo zaaranżowanych 
przez Karolinę Cichą, laureatkę Nowej Tradycji 2013. W teatralną podróż do 
krainy Dawno Dawno Temu widzowie wyruszają już od 2012 roku. 

godz. 18.00
NA STAROŁĘCKIM FYRTLU, Fort I a, ul. Gołężycka, 
Poznań Starołęka
„Klimatyczny koncert Wujka Ogórka” – Przemo Urbaniak
Wujek Ogórek, czyli Przemo Urbaniak, to postać znana rodzicom i ich po-
ciechom w całej Polsce z koncertów, warsztatów i zabaw. Jego autorskie 
piosenki doczekały się już wydania na 3 pełnych albumach i 3 minialbumach. 
Artysta ogromną wagę przykłada do dbania o naturę, z której czerpie inspi-
racje do kolejnych utworów. Na nowej płycie zamierza w każdym utworze 
przemycić nieco ekomądrości dla dzieciaków. Ważne wszak jest, aby upra-
wiać „Sport”, by być zdrowym, aby dostrzegać piękno przyrody, jak choćby 
„Niezapominajki” oraz wiedzieć, gdzie śpi „Jeż” i dlaczego „Indianie” byli 
pierwszymi ekologami. 



Środa, 21 lipca 2021
WAKACJE W FORCIE, Fort IX, ul. Głazowa,
Poznań Świerczewo

godz. 17.00
spektakl „Fintikluszki” – Teatr MAŁE MI
MAŁE MI to pochodzący z Wrocławia wędrowny autorski teatr lalek Sławy 
Tarkowskiej, absolwentki akademii teatralnej i dyplomowanej bajkoterapeut-
ki. W spektaklach prezentuje różne formy animacji, żywego planu oraz bo-
gatą scenografię, wykorzystuje sztukę opowiadania, ruch sceniczny i muzykę 
wykonywaną na żywo. Teatr realizuje również projekty społeczno-kulturalne.
Fintikluszki to w języku mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu po prostu 
drobiazgi. Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, 
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym Kra-
mie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych Skrzatów, 
zdradzają tajemnice powstania Skowronka… Bogactwo uniwersalnej mądro-
ści ludowej ukazane przy pomocy różnych form teatru lalek, tradycyjnych 
zabawek, instrumentów muzycznych oraz pieśni brawurowo zaaranżowanych 
przez Karolinę Cichą, laureatkę Nowej Tradycji 2013. W teatralną podróż do 
krainy Dawno Dawno Temu widzowie wyruszają już od 2012 roku. 

Czwartek, 22 lipca 2021
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo

godz. 17.00
spektakl „Fintikluszki” – Teatr MAŁE MI

Piątek, 23 lipca 2021
KIERSKIE LATO, boisko treningowe Arki Kiekrz, 
ul. ks. Nawrota, Poznań Kiekrz

godz. 18.00
spektakl „Fintikluszki” – Teatr MAŁE MI

Sobota, 24 lipca 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00
koncert „Dźwięki natury. Muzyczne pióropusze” – COCO i ART & MUSIC
COCO, a właściwie Jorge Ortega, to pochodzący z Peru muzyk mieszkający 
w Polsce od 1990 roku. Na co dzień gra i śpiewa muzykę latynoską (zespół 
Los Locos, Punto Latino), folklorystyczną i poważną u boku największych 
gwiazd, takich jak Maryla Rodowicz czy Stanisława Celińska. Występował 
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej i był półfinalistą programu TV Mam 
Talent, jest też wielkim popularyzatorem swej rodzimej tradycji kulturalnej. 
Koncert „Dźwięki natury. Muzyczne pióropusze” to wydarzenie z elementami 
animacji ruchowych, opowiadające o tradycjach muzycznych Indian Ameryki 
Północnej, ale nie tylko. Zaprezentowane zostaną oryginalne instrumenty 
i stroje oraz opowieści o tym, jak ludzie kiedyś żyli i korzystali z zasobów 
przyrody, w zgodzie z naturą. W roli głównej – wódz indiański „Dobra Nuta”.

Niedziela, 25 lipca 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00 
spektakl „Eliksir mądrości” – Teatr Wariate
Teatr Wariate to teatr stworzony przez Sylwię Koronczewską-Cyris i Marka 
Cyrisa, aktorów poznańskiego Teatru Animacji, dla których teatr dla dzieci 
od zawsze był największą pasją. Tworzą spektakle inspirowane dziecięcą 
wrażliwością, starając się, by w przedstawieniach każdy widz, nawet dorosły, 
mógł przenieść się w świat niczym nieograniczonej wyobraźni.
„Eliksir mądrości” przenosi widzów do domowego laboratorium, w którym 
realizowane są przeróżne wynalazki. Ich ukoronowaniem ma być wyhodo-
wanie sztucznej inteligencji. To zabawny, ekspresyjny spektakl o geniuszu 
drzemiącym w każdym z nas. Zachęca widzów do twórczych poszukiwań. 
Nie brak w nim jednakże refleksji nad tym, co w życiu najważniejsze, jak 
zdrowo żyć i dbać o innych.



Wtorek, 27 lipca 2021
SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI, ogródek 
Przedszkola nr 93, ul. Skibowa 13, Poznań Szczepankowo

godz. 17.00
koncert „Dźwięki natury. Muzyczne pióropusze” – COCO i ART & MUSIC
COCO, a właściwie Jorge Ortega, to pochodzący z Peru muzyk mieszkający 
w Polsce od 1990 roku. Na co dzień gra i śpiewa muzykę latynoską (zespół 
Los Locos, Punto Latino), folklorystyczną i poważną u boku największych 
gwiazd, takich jak Maryla Rodowicz czy Stanisława Celińska. Występował 
na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej i był półfinalistą programu TV Mam 
Talent, jest też wielkim popularyzatorem swej rodzimej tradycji kulturalnej. 
Koncert „Dźwięki natury. Muzyczne pióropusze” to wydarzenie z elementami 
animacji ruchowych, opowiadające o tradycjach muzycznych Indian Ameryki 
Północnej, ale nie tylko. Zaprezentowane zostaną oryginalne instrumenty 
i stroje oraz opowieści o tym, jak ludzie kiedyś żyli i korzystali z zasobów
przyrody, w zgodzie z naturą. W roli głównej – wódz indiański „Dobra Nuta”.

godz. 18.00
NA STAROŁĘCKIM FYRTLU, boisko przy SP nr 59, 
ul. Baranowska 1, Poznań Starołęka
koncert „Na zdrowie. Inspektor Ogórek” – Centrum Uśmiechu 
Centrum Uśmiechu to grupa profesjonalnych muzyków przekonanych o tym, 
że „dla dzieci trzeba tworzyć jak dla dorosłych, tylko lepiej”. Ich znakiem 
rozpoznawczym jest muzyka o bogatym brzmieniu, z elementami folku, popu, 
rocka czy muzyki klasycznej. Twórcy takich hitów jak „Gruszka” czy progra-
mu „Olimpiada w Jarzynowie” w wesoły sposób zachęcają, od najmłodszego 
pokolenia, do słuchania dobrej muzyki i zdrowego stylu życia.
Koncert utrzymany jest w konwencji detektywistycznego dochodzenia, klu-
czem do rozwiązania zagadki jest znalezienie odpowiedzi na to jak mądrze 
i zdrowo wybierać to, co jemy. Mimo poważnej tematyki, interaktywny show 
o rzeczach ważnych traktuje w sposób pozbawiony moralizatorskiego 
wydźwięku, za to niezwykle atrakcyjny.

Środa, 28 lipca 2021
WAKACJE W FORCIE, Fort IX, ul. Głazowa, 
Poznań Świerczewo

godz. 17.00
koncert „Na zdrowie. Inspektor Ogórek” – Centrum Uśmiechu

Czwartek, 29 lipca 2021
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo

godz. 17.00
„Klimatyczny koncert Wujka Ogórka” – Przemo Urbaniak
Wujek Ogórek, czyli Przemo Urbaniak, to postać znana rodzicom i ich po-
ciechom w całej Polsce z koncertów, warsztatów i zabaw. Jego autorskie 
piosenki doczekały się już wydania na 3 pełnych albumach i 3 minialbumach. 
Artysta ogromną wagę przykłada do dbania o naturę, z której czerpie inspi-
racje do kolejnych utworów. Na nowej płycie zamierza w każdym utworze 
przemycić nieco ekomądrości dla dzieciaków. Ważne wszak jest, aby upra-
wiać „Sport”, by być zdrowym, aby dostrzegać piękno przyrody, jak choćby 
„Niezapominajki” oraz wiedzieć, gdzie śpi „Jeż” i dlaczego „Indianie” byli 
pierwszymi ekologami.



Sobota, 31 lipca 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00
koncert „Kochajmy zwierzęta” - Ewa Michrowska i Jacek Skowroński 
Wokalistka Ewa Michrowska (uczestniczka V edycji The Voice of Poland) 
i Jacek Skowrónski (aranżer, pianista, kompozytor; współpracował z Hanną 
Banaszak, Olgą Bończyk i Hanną Śleszyńską) zaprezentują w duecie stan-
dardy muzyki rozrywkowej i tej z najnowszych list przebojów, w autorskich 
aranżacjach. Przygotowali specjalny program piosenek o świecie zwierząt
 i przyrody a ich występ urozmaici spotkanie kynoedukacyjne, z udziałem
2 psów rasy bearded collie.
Ewa Michrowska jest również kynoterapeutką i przedstawi swoją suczkę 
Zosię, w towarzystwie kynoterapeutki Dagmary Bołtrukiewicz i suczki Love. 
Tematem spotkania będzie sposób zachowania wobec psa w różnych sytu-
acjach, opiekowania się nim, z uwagi na specyficzne potrzeby różnych ras jak 
również pokazanie strategii szkolenia pupila, budującej właściwą relację 
z opiekunem. 

Wtorek, 3 sierpnia 2021
SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI, ogródek 
Przedszkola nr 93, ul. Skibowa 13, Poznań Szczepankowo

godz. 17.00 
spektakl „Szałaputki” – Teatr TeatRyle
Przedstawienie teatru Marioli i Marcina Ryl-Krystianowskich, aktorów Teatru 
Animacji w Poznaniu to pełen humoru spektakl dla najmłodszych widzów 
z wartką, czasami wręcz dramatyczną akcją. Bajka opowiada o przygodach 
nie do końca rozsądnych kurczaków, które, niepomne przestróg swojej 
mamy, narażają się na niebezpieczeństwa. Pełne humoru i melodyjnych 
piosenek przedstawienie dla dzieci pomyślane w konwencji poetyckiego 
kabaretu, z prostą i pomysłową scenografią jest przykładem bezpretensjo-
nalnej zabawy aktorów z publicznością.

godz. 18:00
NA STAROŁĘCKIM FYRTLU, Fort Ia, ul. Gołężycka, 
Poznań Starołęka
spektakl „Bajka o Strachu Stachu” – ASZ Teatr
ASZ TEATR to „prywatny teatr prywatnych ludzi”, działający w Poznaniu 
od 2006 roku (od 2017 pod obecną nazwą), w 2014 roku zapoczątkowana 
została też działalność czeskiej sceny ASZ Teatru – Aš.divadlo. Od 2021 
ASZ TEATR ma w Poznaniu nową siedzibę, przy ul. Starołęckiej 60A. 
Głównym założeniem teatru jest stworzenie szansy realizacji aktorskich pasji 
osobom w tym kierunku uzdolnionym, niekoniecznie zawodowo związanych 
ze sceną. Realizuje spektakle aktorskie i lalkowe adresowane do publiczno-
ści w każdym wieku. Działa na zasadach warsztatów teatralnych i edukacji 
kulturalnej (projekty „Sztuka z klasą”, „Broadway Jeż”, „Sztuka szuka”). 
„Bajka o Strachu Stachu” jest opowieścią o podróży, przyjaźni, przezwycię-
żaniu codziennych trudności, własnych lęków i czerpaniu radości z życia. 
Spektakl powstał na podstawie scenariusza Anny Szymczak.



Środa, 4 sierpnia 2021
FABIANOWO, LETNIA KULTURA NA FYRTLU, ogródek SP 
nr 52 SPECTO, ul. Fabianowo 29, Poznań  Fabianowo

godz.18.00
spektakl „Sasza i Bałwan” – Teatr FUZJA
Teatr FUZJA jest poznańskim teatrem alternatywnym (działającym od 2006) 
r., którego liderami i założycielami są reżyserzy i aktorzy – Anna Rozmianiec 
i Tomasz Rozmianiec. Fuzja ruchu, dźwięku, obrazu, rytmu i słowa, to ję-
zyk teatru, w którym zespół realizuje się najpełniej. Teatr Fuzja jest jednym 
z założycieli Spółdzielni Teatralnej, wspólnie organizując Festiwal Teatrów 
Zależnych, produkując i prezentując spektakle na festiwalach w Polsce i za 
granicą. Liderzy teatru prowadzą Pracownię Młodych – projekt edukacyjno
-artystyczny dla młodzieży realizowany we współpracy z instytucjami kultury.
„Sasza i Bałwan” to spektakl nawiązujący, w atrakcyjny dla młodego wi-
dza sposób, do tematu zmian klimatycznych, ekologii i odpowiedzialności 
wszystkich mieszkańców Ziemi za stan planety. Wartkiej akcji i zabawie 
formą teatralną towarzyszy doskonała muzyka  Jakuba Woźniaka 
i pomysłowa scenografia.

godz. 18:00 
STRZESZYŃSKIE LATO, teren zielony ul. Horacego 
i Owidiusza, Poznań Strzeszyn
spektakl „Szałaputki” – Teatr TeatRyle
Przedstawienie teatru Marioli i Marcina Ryl-Krystianowskich, aktorów Teatru 
Animacji w Poznaniu to pełen humoru spektakl dla najmłodszych widzów 
z wartką, czasami wręcz dramatyczną akcją. Bajka opowiada o przygodach 
nie do końca rozsądnych kurczaków, które, niepomne przestróg swojej 
mamy, narażają się na niebezpieczeństwa. Pełne humoru i melodyjnych 
piosenek przedstawienie dla dzieci pomyślane w konwencji poetyckiego 
kabaretu, z prostą i pomysłową scenografią jest przykładem bezpretensjo-
nalnej zabawy aktorów z publicznością.

godz. 21.30 
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo
seans kina plenerowego 
„Choć goni nas czas” reż. Rob Reiner, 2007; 97 min
Film z gwiazdorską obsadą (Jack Nicholson i Morgan Freeman w rolach 
głównych) opowiada niesamowitą historię spotkania dwóch chorych, pocho-
dzących z zupełnie różnych środowisk i początkowo obcych sobie mężczyzn, 
którzy stają się najlepszymi przyjaciółmi. Film wzrusza, a zarazem bawi do 
łez, kolejny raz dowodząc ulotności życia i przekonując, że „najlepszy czas 
na wszystko jest właśnie teraz”.

Czwartek, 5 sierpnia
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo

godz. 17.00
spektakl „Żubr Pompik” – Teatr FUZJA
Poznański teatr alternatywny, tworzony przez profesjonalnych aktorów, 
scenografów, choreografów i reżyserów, zaprezentuje tym razem spektakl 
inspirowany popularną serią książek Tomasza Samojlika, o żubrze Pompiku 
i jego żubrzej rodzinie z Puszczy Białowieskiej.
Przedstawienie, wypełnione dynamiczną akcją, energetyczną muzyką 
i wpadającymi w ucho piosenkami, przybliży widzom reguły rządzące świa-
tem przyrody, zapachy, dźwięki i kolory puszczy, jak również inne zwierzęta 
i ich zwyczaje.



Piątek, 6 sierpnia 2021
PIĄTKOWSKIE PIĄTKI Z KULTURĄ, boisko sportowe 
na os. Jana III Sobieskiego, Poznań

godz. 17.00
spektakl „Sasza i Bałwan” – Teatr FUZJA
Teatr FUZJA jest poznańskim teatrem alternatywnym (działającym od 2006) 
r., którego liderami i założycielami są reżyserzy i aktorzy – Anna Rozmianiec 
i Tomasz Rozmianiec. Fuzja ruchu, dźwięku, obrazu, rytmu i słowa, to ję-
zyk teatru, w którym zespół realizuje się najpełniej. Teatr Fuzja jest jednym 
z założycieli Spółdzielni Teatralnej, wspólnie organizując Festiwal Teatrów 
Zależnych, produkując i prezentując spektakle na festiwalach w Polsce i za 
granicą. Liderzy teatru prowadzą Pracownię Młodych – projekt edukacyjno
-artystyczny dla młodzieży realizowany we współpracy z instytucjami kultury.
„Sasza i Bałwan” to spektakl nawiązujący, w atrakcyjny dla młodego wi-
dza sposób, do tematu zmian klimatycznych, ekologii i odpowiedzialności 
wszystkich mieszkańców Ziemi za stan planety.
Wartkiej akcji i zabawie formą teatralną towarzyszy doskonała muzyka 
Jakuba Woźniaka i pomysłowa scenografia.

Sobota, 7 sierpnia 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00
spektakl „Sasza i Bałwan” – Teatr FUZJA

Wtorek, 10 sierpnia 2021
SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI, ogródek 
Przedszkola nr 93, ul. Skibowa 13, Poznań Szczepankowo

godz. 17.00
spektakl „Żubr Pompik” – Teatr FUZJA
Poznański teatr alternatywny, tworzony przez profesjonalnych aktorów, 
scenografów, choreografów i reżyserów, zaprezentuje tym razem spektakl 
inspirowany popularną serią książek Tomasza Samojlika, o żubrze Pompiku 
i jego żubrzej rodzinie z Puszczy Białowieskiej.
Przedstawienie, wypełnione dynamiczną akcją, energetyczną muzyką 
i wpadającymi w ucho piosenkami, przybliży widzom reguły rządzące świa-
tem przyrody, zapachy, dźwięki i kolory puszczy, jak również inne zwierzęta 
i ich zwyczaje.

godz. 18.00
NA STAROŁĘCKIM FYRTLU, boisko przy SP nr 59, 
ul. Baranowska 1, Poznań Starołęka
spektakl „Grajmy w zielone” – Przemek Mazurek i MOZAIKA
Wykonawcami spektaklu są znani i lubiani muzycy i animatorzy. Interaktyw-
ny program, w konwencji teatru lalek, urozmaicony piosenkami opowiadają-
cymi o naturze i nawiązującymi do konieczności jej ochrony oraz wdrażania 
ekologicznego stylu życia. Spektakl jest opowieścią o przygodach bohate-
rów, którzy zapraszają dzieci do wspólnej podróży, pełnej przygód 
i interakcji, z wieloma elementami wspólnego śpiewu. Autorem piosenek 
jest Przemek Mazurek, którego twórczość spotyka się od lat z ciepłym
odbiorem całych rodzin.

Środa, 11 sierpnia 2021
FABIANOWO, LETNIA KULTURA NA FYRTLU, ogródek SP 
nr 52 SPECTO, ul. Fabianowo 29, Poznań Fabianowo

godz. 18.00
spektakl „Grajmy w zielone” – Przemek Mazurek i MOZAIKA 



Czwartek, 12 sierpnia 2021
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo

godz. 17.00
koncert „Śpiewamy polskie piosenki” – Klub Szyderców Bis
Swoją działalnością nawiązują do historii poznańskiego kabaretu „Klub 
Szyderców”, który działał w latach 30. minionego wieku. Są jednym z nielicz-
nych w Polsce kabaretów muzycznych – piosenka to ich specjalność. 
Od 2015 roku są kontynuatorami idei cyklicznych spotkań z piosenką, reali-
zując cykl „Wieczory z Piosenką Nieobojętną” oraz inne programy.
„Śpiewamy polskie piosenki” to cykl koncertów zainicjowany w łazarskim 
Klubie „Krąg”, które zakładają wspólne z publicznością śpiewanie pol-
skich piosenek – rodzimych evergreenów. W programie pojawią się utwory 
Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, Wojciecha 
Młynarskiego, Jonasza Kofty i wielu innych. Publiczność otrzyma teksty, 
a utwory mają być wykonywane przez nią przy żywym akompaniamencie 
Klubu Szyderców Bis. Skład osobowy: Dominika Dobrosielska, Przemek 
Mazurek, Krzysztof Dziuba i Michał Ruksza.

godz. 18.00 
STRZESZYŃSKIE LATO, teren zielony ul. Horacego 
i Owidiusza, Poznań Strzeszyn
„Klimatyczny koncert Wujka Ogórka” – Przemo Urbaniak
Wujek Ogórek, czyli Przemo Urbaniak, to postać znana rodzicom i ich 
pociechom w całej Polsce z koncertów, warsztatów i zabaw. Jego autorskie 
piosenki doczekały się już wydania na 3 pełnych albumach i 3 minialbu-
mach. Artysta ogromną wagę przykłada do dbania o naturę, z której czer-
pie inspiracje do kolejnych utworów. Na nowej płycie zamierza w każdym 
utworze przemycić nieco ekomądrości dla dzieciaków. Ważne wszak jest, 
aby uprawiać „Sport”, by być zdrowym, aby dostrzegać piękno przyrody, 
jak choćby „Niezapominajki” oraz wiedzieć, gdzie śpi „Jeż” i dlaczego 
„Indianie” byli pierwszymi ekologami.

Piątek, 13 sierpnia 2021
PIĄTKOWSKIE PIĄTKI Z KULTURĄ, boisko sportowe 
na os. Jana III Sobieskiego, Poznań

godz. 17.00 
spektakl „Grajmy w zielone” – Przemek Mazurek i MOZAIKA
Wykonawcami spektaklu są znani i lubiani muzycy i animatorzy. Interaktyw-
ny program, w konwencji teatru lalek, urozmaicony piosenkami opowiadają-
cymi o naturze i nawiązującymi do konieczności jej ochrony oraz wdrażania 
ekologicznego stylu życia. Spektakl jest opowieścią o przygodach bohate-
rów, którzy zapraszają dzieci do wspólnej podróży, pełnej przygód 
i interakcji, z wieloma elementami wspólnego śpiewu. Autorem piosenek 
jest Przemek Mazurek, którego twórczość spotyka się od lat z ciepłym
odbiorem całych rodzin. 

godz. 18.00
KIERSKIE LATO, Boisko treningowe Arki Kiekrz, 
ul. ks. Nawrota, Poznań Kiekrz
spektakl „Sasza i Bałwan” – Teatr FUZJA
Teatr FUZJA jest poznańskim teatrem alternatywnym (działającym od 2006) 
r., którego liderami i założycielami są reżyserzy i aktorzy – Anna Rozmianiec 
i Tomasz Rozmianiec. Fuzja ruchu, dźwięku, obrazu, rytmu i słowa, to 
język teatru, w którym zespół realizuje się najpełniej. Teatr Fuzja jest jednym 
z założycieli Spółdzielni Teatralnej, wspólnie organizując Festiwal Teatrów 
Zależnych, produkując i prezentując spektakle na festiwalach w Polsce i za 
granicą. Liderzy teatru prowadzą Pracownię Młodych – projekt edukacyjno
-artystyczny dla młodzieży realizowany we współpracy z instytucjami kultury.
„Sasza i Bałwan” to spektakl nawiązujący, w atrakcyjny dla młodego 
widza sposób, do tematu zmian klimatycznych, ekologii i odpowiedzialności 
wszystkich mieszkańców Ziemi za stan planety. Wartkiej akcji i zabawie for-
mą teatralną towarzyszy doskonała muzyka Jakuba Woźniaka i pomysłowa 
scenografia.



Sobota, 14 sierpnia 2021
LATO Z AZK, polana za Browarną Przystanią, 
Poznań Antoninek

godz. 17.00
koncert „Muzycznie, klimatycznie…”
Program koncertu obejmuje zarówno muzykę klasyczną, jak i największe 
przeboje muzyki rozrywkowej, utwory z repertuaru operetki i musicalu. 
Wysoki poziom wykonania gwarantują zaproszeni artyści:
– Ksenia Shaushyshvili – sopran liryczny
– Sławomir Olgierd Kramm – baryton
– Karolina Sydorowicz – skrzypce LinViolin 
– Andrij Melnyk – akordeon 
– Jarosław Wiśniewski – saksofon

Wtorek, 17 sierpnia 2021
SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI, ogródek 
Przedszkola nr 93, ul. Skibowa 13, Poznań  Szczepankowo

godz. 17.00
spektakl „Dbamy o zdrowie i przyrodę” – Teatr VAŚKA
Teatr VAŚKA to objazdowy teatr lakowy z Torunia nawiązujący do tradycji 
wędrownych lalkarzy, którzy podróżowali z miejsca na miejsce, swą grą ba-
wiąc i wzruszając publiczność. Ich nowy spektakl porusza tematykę aktualnej 
sytuacji zdrowotnej, poprzez sympatyczne spotkanie z rezolutnym Jasiem 
(znanym dzieciom z innych realizacji scenicznych teatru) i jego dziadkiem. 
Lalkowa konwencja przedstawienia potencjalne zagrożenia i wskazuje spo-
soby radzenia sobie z nimi z punktu widzenia młodych widzów. Przypomina 
o podstawowych zasadach higieny, konieczności dbania o środowisko na-
turalne, oszczędzaniu wody i światła. Pouczające, ale i zabawne sytuacje, 
efektowne lalki sceniczne, ciekawa scenografia i oprawa muzyczna to nie-
wątpliwe atuty tego spektaklu.

godz. 18.00
NA STAROŁĘCKIM FYRTLU, Fort Ia, ul. Gołężycka, 
Poznań Starołęka
koncert „Śpiewamy polskie piosenki” – Klub Szyderców Bis 

Środa, 18 sierpnia 2021
FABIANOWO, LETNIA KULTURA NA FYRTLU, ogródek SP 
nr 52 SPECTO, ul. Fabianowo 29, Poznań  Fabianowo

godz.18.00
spektakl „Fintikluszki” – Teatr MAŁE MI
MAŁE MI to pochodzący z Wrocławia wędrowny autorski teatr lalek Sławy 
Tarkowskiej, absolwentki akademii teatralnej i dyplomowanej bajkotera-
peutki. W spektaklach prezentuje różne formy animacji, żywego planu oraz 
bogatą scenografię, wykorzystuje sztukę opowiadania, ruch sceniczny 
i muzykę wykonywaną na żywo. Teatr realizuje również projekty społeczno
-kulturalne.
Fintikluszki to w języku mieszkańców krainy Dawno Dawno Temu po prostu 
drobiazgi. Zabawne, błyskotliwe, wzruszające, zapomniane przypowiastki, 
obyczaje, wspomnienia, wierszyki i przyśpiewki, zebrane w Wędrownym 
Kramie z Opowieściami. Wskrzeszają świat Wielkoludów, Domowych Skrza-
tów, zdradzają tajemnice powstania Skowronka… Bogactwo uniwersalnej 
mądrości ludowej ukazane przy pomocy różnych form teatru lalek, tradycyj-
nych zabawek, instrumentów muzycznych oraz pieśni brawurowo zaaran-
żowanych przez Karolinę Cichą, laureatkę Nowej Tradycji 2013. W teatralną 
podróż do krainy Dawno Dawno Temu widzowie wyruszają już od 2012 roku. 



Czwartek, 19 sierpnia 2021
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo

godz. 17.00
spektakl „Szałaputki” – Teatr TeatRyle
Przedstawienie teatru Marioli i Marcina Ryl-Krystianowskich, aktorów Teatru 
Animacji w Poznaniu to pełen humoru spektakl dla najmłodszych widzów 
z wartką, czasami wręcz dramatyczną akcją. Bajka opowiada o przygodach 
nie do końca rozsądnych kurczaków, które, niepomne przestróg swojej 
mamy, narażają się na niebezpieczeństwa. Pełne humoru i melodyjnych 
piosenek przedstawienie dla dzieci pomyślane w konwencji poetyckiego 
kabaretu, z prostą i pomysłową scenografią jest przykładem bezpretensjo-
nalnej zabawy aktorów z publicznością.

godz. 18.00 
STRZESZYŃSKIE LATO, teren zielony
ul. Horacego i Owidiusza, Poznań Strzeszyn
spektakl „Fintikluszki” – Teatr MAŁE MI

godz. 21.30 
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo
seans kina plenerowego 
„Wszystko za życie” reż. Sean Penn, 2007; 148 min
Film jest zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami z życia Christophera 
McCandlessa (Emile Hirsch). Urzekający obraz osobistej podróży młodego 
chłopaka, dzika przyroda Alaski, mistrzowskie połączenie piękna, rozrywki, 
napięcia i niepowtarzalnego klimatu poruszył widzów i krytyków na całym 
świecie.

Piątek, 20 sierpnia 2021 
PIĄTKOWSKIE PIĄTKI Z KULTURĄ, boisko sportowe na os. 
Jana III Sobieskiego, Poznań

godz. 17.00
spektakl „Fintikluszki” – Teatr MAŁE MI

godz. 18.00
KIERSKIE LATO, boisko treningowe Arki Kiekrz, 
ul. ks. Nawrota, Poznań Kiekrz
spektakl „Dbamy o zdrowie i przyrodę” – Teatr VAŚKA
Teatr VAŚKA to objazdowy teatr lakowy z Torunia nawiązujący do tradycji 
wędrownych lalkarzy, którzy podróżowali z miejsca na miejsce, swą grą ba-
wiąc i wzruszając publiczność. Ich nowy spektakl porusza tematykę aktualnej 
sytuacji zdrowotnej, poprzez sympatyczne spotkanie z rezolutnym Jasiem 
(znanym dzieciom z innych realizacji scenicznych teatru) i jego dziadkiem. 
Lalkowa konwencja przedstawienia potencjalne zagrożenia i wskazuje spo-
soby radzenia sobie z nimi z punktu widzenia młodych widzów. Przypomina 
o podstawowych zasadach higieny, konieczności dbania o środowisko na-
turalne, oszczędzaniu wody i światła. Pouczające, ale i zabawne sytuacje, 
efektowne lalki sceniczne, ciekawa scenografia i oprawa muzyczna to nie-
wątpliwe atuty tego spektaklu.



Sobota, 21 sierpnia 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00
spektakl „Grajmy w zielone” – Przemek Mazurek i MOZAIKA
Wykonawcami spektaklu są znani i lubiani muzycy i animatorzy. Interaktyw-
ny program, w konwencji teatru lalek, urozmaicony piosenkami opowiadają-
cymi o naturze i nawiązującymi do konieczności jej ochrony oraz wdrażania 
ekologicznego stylu życia. Spektakl jest opowieścią o przygodach bohate-
rów, którzy zapraszają dzieci do wspólnej podróży, pełnej przygód 
i interakcji, z wieloma elementami wspólnego śpiewu. Autorem piosenek 
jest Przemek Mazurek, którego twórczość spotyka się od lat z ciepłym
odbiorem całych rodzin. 

Wtorek, 24 sierpnia 2021
SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI, boisko SP nr 61, 
ul. Szczepankowo 74, Poznań  Szczepankowo

godz. 17.00
Zakończenie Lata z Estradą:
koncert „Na zdrowie. Inspektor Ogórek.” – Centrum Uśmiechu
Centrum Uśmiechu to grupa profesjonalnych muzyków przekonanych o tym, 
że „dla dzieci trzeba tworzyć jak dla dorosłych, tylko lepiej”. Ich znakiem 
rozpoznawczym jest muzyka o bogatym brzmieniu, z elementami folku, popu, 
rocka czy muzyki klasycznej. Twórcy takich hitów jak „Gruszka” czy progra-
mu „Olimpiada w Jarzynowie” w wesoły sposób zachęcają, od najmłodszego 
pokolenia, do słuchania dobrej muzyki i zdrowego stylu życia.
Koncert utrzymany jest w konwencji detektywistycznego dochodzenia, klu-
czem do rozwiązania zagadki jest znalezienie odpowiedzi na to jak mądrze 
i zdrowo wybierać to, co jemy. Mimo poważnej tematyki, interaktywny show 
o rzeczach ważnych traktuje w sposób pozbawiony moralizatorskiego 
wydźwięku, za to niezwykle atrakcyjny.

godz. 18.30
koncert „Gorące rytmy Ameryki Południowej” – Punto Latino
Zespół Punto Latino to 9-osobowy wulkan latynoskiej energii. To karnawał 
rytmów i melodii prosto z Kuby, Meksyku, Brazylii czy Dominikany. Każdy 
koncert to barwne show przygotowane specjalnie na daną okazję. Energe-
tyczna salsa spotyka się z romantycznym bolero, które prowadzi do wspólnej 
parady, jak w Rio czy Hawanie. Koncert wzbogacą warsztaty samby i salsy.

godz. 21.30
NA STAROŁĘCKIM FYRTLU, boisko SP nr 59, 
ul. Baranowska 1, Poznań Starołęka
seans kina plenerowego 
„Kobieta idzie na wojnę” reż. Benedikt Erlingsson, 2018; 101 min 
Film o ekoterrorystycznej, prowadzonej w pojedynkę, kampanii przeplata się 
z przyrodniczą bajką o kuszącej szerokimi krajobrazami Islandii i satyrą na 
rządzących. Opowiada pełną walki i determinacji historię 50-letniej Halli – 
dyrygentki lokalnego chóru w małym miasteczku, której nikt nie podejrzewa, 
że po godzinach prowadzi drugie życie. Ukrywając się pod pseudonimem 
„Kobieta z gór” wypowiada wojnę potężnemu koncernowi, który stanowi 
zagrożenie dla środowiska. Niczym superbohaterka działa w obronie tego, 
w co wierzy i nie cofnie się przed niczym… do czasu.



Środa, 25 sierpnia 2021
FABIANOWO, LETNIA KULTURA NA FYRTLU, ogródek SP 
nr 52 SPECTO, ul. Fabianowo 29, Poznań  Fabianowo

godz. 18.00
koncert „Na zdrowie. Inspektor Ogórek” – Centrum Uśmiechu
Centrum Uśmiechu to grupa profesjonalnych muzyków przekonanych o tym, 
że „dla dzieci trzeba tworzyć jak dla dorosłych, tylko lepiej”. Ich znakiem 
rozpoznawczym jest muzyka o bogatym brzmieniu, z elementami folku, 
popu, rocka czy muzyki klasycznej. Twórcy takich hitów jak „Gruszka” czy 
programu „Olimpiada w Jarzynowie” w wesoły sposób zachęcają, od naj-
młodszego pokolenia, do słuchania dobrej muzyki i zdrowego stylu życia.
Koncert utrzymany jest w konwencji detektywistycznego dochodzenia, klu-
czem do rozwiązania zagadki jest znalezienie odpowiedzi na to jak mądrze 
i zdrowo wybierać to, co jemy. Mimo poważnej tematyki, interaktywny show 
o rzeczach ważnych traktuje w sposób pozbawiony moralizatorskiego 
wydźwięku, za to niezwykle atrakcyjny.

Czwartek, 26 sierpnia 2021
CZWARTKI W PARKU CHROBREGO, Poznań Piątkowo

godz. 17.00
koncert „Na zdrowie. Inspektor Ogórek” – Centrum Uśmiechu

godz. 18.00 
STRZESZYŃSKIE LATO, teren zielony ul. Horacego 
i Owidiusza, Poznań Strzeszyn
spektakl „Grajmy w zielone” – Przemek Mazurek i MOZAIKA 
Wykonawcami spektaklu są znani i lubiani muzycy i animatorzy. Interaktyw-
ny program, w konwencji teatru lalek, urozmaicony piosenkami opowiadają-
cymi o naturze i nawiązującymi do konieczności jej ochrony oraz wdrażania 
ekologicznego stylu życia. Spektakl jest opowieścią o przygodach bohate-
rów, którzy zapraszają dzieci do wspólnej podróży, pełnej przygód 
i interakcji, z wieloma elementami wspólnego śpiewu. Autorem piosenek 
jest Przemek Mazurek, którego twórczość spotyka się od lat z ciepłym
odbiorem całych rodzin. 

Piątek, 27 sierpnia 2021
KIERSKIE LATO, boisko treningowe Arki Kiekrz, 
ul. ks. Nawrota, Poznań Kiekrz

godz. 18.00
koncert „Na zdrowie. Inspektor Ogórek” – Centrum Uśmiechu

godz. 21.30 
PIĄTKOWSKIE PIĄTKI Z KULTURĄ, boisko sportowe 
na os. Jana III Sobieskiego, Poznań
seans kina plenerowego 
„Kobieta idzie na wojnę” reż. Benedikt Erlingsson, 2018; 101 min
Film o ekoterrorystycznej, prowadzonej w pojedynkę, kampanii przeplata się 
z przyrodniczą bajką o kuszącej szerokimi krajobrazami Islandii i satyrą na 
rządzących. Opowiada pełną walki i determinacji historię 50-letniej Halli – 
dyrygentki lokalnego chóru w małym miasteczku, której nikt nie podejrzewa, 
że po godzinach prowadzi drugie życie. Ukrywając się pod pseudonimem 
„Kobieta z gór” wypowiada wojnę potężnemu koncernowi, który stanowi 
zagrożenie dla środowiska. Niczym superbohaterka działa w obronie tego, 
w co wierzy i nie cofnie się przed niczym… do czasu.



Sobota, 4 września 2021
LATO Z AZK, polana Mycielskich, Poznań Kobylepole

godz. 17.00
koncert „Ella & Louis” – Dixie Company & Zuzanna Rzeczkowska
Poznańska formacja jazzu tradycyjnego Dixie Company od ponad dwu-
dziestu czterech lat uczestniczy w setkach festiwali i koncertów na terenie 
Polski, Czech, Francji, Niemiec, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii 
i Węgier. Jest także pomysłodawcą i współorganizatorem Poznań Old Jazz 
Festival. Mają w swoim dorobku 6 wydawnictw płytowych, w tym krążków 
z udziałem amerykańskich wokalistek Diane Davidson i Donny Brown. Na 
koncercie usłyszymy najbardziej znane przeboje z lat 30. i 60. po standardy 
jazzowe oraz przeboje muzyki światowej.

Niedziela, 29 sierpnia 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00
koncert „Na zdrowie. Inspektor Ogórek” – Centrum Uśmiechu

godz. 18.30
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek
koncert „W filmowym klimacie” – Retro Jazz Quartet
Retro Jazz Quartet to formacja złożona z poznańskich muzyków, którzy 
współpracują ze sobą od 20 lat. Szczególne miejsce w ich repertuarze zaj-
muje polska muzyka filmowa i przeboje 20-lecia międzywojennego w orygi-
nalnych aranżacjach. Projekt grupy Retro Jazz Quartet, dzięki oryginalnym 
aranżacjom i profesjonalnemu wykonaniu, zaspokoi gusty szerokiego grona 
odbiorców, będąc jednocześnie wyjątkowym i ambitnym przedsięwzięciem 
artystycznym.

Sobota, 28 sierpnia 2021
LATO Z AZK, park ul. Browarna, Poznań Antoninek

godz. 17.00
spektakl „Dbamy o zdrowie i przyrodę” – Teatr VAŚKA
Teatr VAŚKA to objazdowy teatr lakowy z Torunia nawiązujący do tradycji 
wędrownych lalkarzy, którzy podróżowali z miejsca na miejsce, swą grą ba-
wiąc i wzruszając publiczność. Ich nowy spektakl porusza tematykę aktualnej 
sytuacji zdrowotnej, poprzez sympatyczne spotkanie z rezolutnym Jasiem 
(znanym dzieciom z innych realizacji scenicznych teatru) i jego dziadkiem. 
Lalkowa konwencja przedstawienia potencjalne zagrożenia i wskazuje spo-
soby radzenia sobie z nimi z punktu widzenia młodych widzów. Przypomina 
o podstawowych zasadach higieny, konieczności dbania o środowisko na-
turalne, oszczędzaniu wody i światła. Pouczające, ale i zabawne sytuacje, 
efektowne lalki sceniczne, ciekawa scenografia i oprawa muzyczna to nie-
wątpliwe atuty tego spektaklu.
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