Festiwal 2017

EK O DZIEŁO
BIELSKOBIAŁA
GALERIA BIELSKA BWA
22 maja, godz. 10.00
– „Pożegnanie drzewa” – warsztaty
plastyczne, przygotowanie scenografii
akcji artystycznej
Warsztaty prowadzą: Cecylia Malik,
Jacek Bożek
Zapraszamy młodzież, zapisy do 20 maja
na adres e-mail: b.tarnawa@klubgaja.pl

BYSTRA
GMINNY OŚRODEK
KULTURY „PROMYK”

ŻYWIEC
MIEJSKIE CENTRUM
KULTURY

23 maja, godz. 18.30

29 maja, godz. 10.00

– happening „Miód” – prowadzi
Jacek Bożek
Gość specjalny aktorka Magdalena
Popławska
Współpraca z Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii w Bystrej, gospodarzem pasieki

– pokaz filmu dokumentalnego dla
dzieci „Było sobie drzewo”
(reż. M. van der Werf, Holandia)
– spotkanie z edukatorami Klubu Gaja
(pokaz filmu i spotkanie zamknięte)

23 maja, godz. 19.00
– DKF – pokaz filmu dokumentalnego
„Łowcy miodu” (reż. Krystian Matysek),
laureat „Zielonego Oskara” – Panda
Award 2016
– spotkanie z aktorką Magdaleną
Popławską

22 maja, godz. 13.00
– „Pożegnanie drzewa” – akcja
artystyczna z udziałem młodzieży na
skwerze przed Galerią Bielską BWA
Akcję prowadzą: Cecylia Malik,
Jacek Bożek

22 maja, godz. 14.00
– wernisaż wystawy Beaty Tarnawy
„W sercu drzewa stoję”
– pokaz animacji Klubu Gaja
o drzewach

31 maja, godz. 9.30

24 maja, godz. 9.30
– „Dizajn drzewo” – warsztaty twórcze
– „Od deski do deski” – budujemy
domki dla ptaków
Warsztaty prowadzą edukatorzy
Klubu Gaja (warsztaty zamknięte)

25 maja, godz. 11.00
– „Dlaczego drzewa są ważne?”
spotkanie z dr hab. Anną Orczewską,
Uniwersytet Śląski w Katowicach

– pokaz filmów dokumentalnych
dla dzieci „Chłopiec orzeł”
(reż. G.E. Mortensen, Norwegia);
„Odkurzacze są super!”
(reż. K. Mahalic, USA)
– warsztaty twórcze
Warsztaty prowadzą: Miłosława Bożek,
Aleksandra Grzybowska,
Maria Posłuszna
(pokaz filmów i warsztaty zamknięte)

1 czerwca, godz. 16.30

25 maja, godz. 12.00
– „Powitanie drzewa” – sadzenie lipy
drobnolistnej w ogrodzie
przy Willi Sixta

– warsztaty rodzinne „Od deski do
deski” – budujemy domki dla zapylaczy
Warsztaty prowadzą edukatorzy
Klubu Gaja

1 czerwca, godz. 16.30
– instalacja „Dom dla pszczół”
Warsztaty prowadzą: Waldemar Rudyk,
Jacek Bożek
Organizator
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