Informacja prasowa

Poznań, 29.01.2014

Ferie 2014 w Starym Browarze
W tym roku w ferie Stary Browar stawia na różnorodność. Będzie artystycznie,
filmowo, ekologicznie i… detektywistycznie. Wstęp na wszystkie zajęcia jest wolny,
ilość miejsc ograniczona. Gwarancją miejsca są zapisy w Punktach Informacyjnych
Starego Browaru.
Telefon do Punktów Informacyjnych Starego Browaru: 61 667-14-00 i 61 859-60-50
Poniedziałek, 3 lutego
Warsztaty z Kurą Domową - Drugie życie kartonu
godz. 11.00 i 12.30, Szachownica w Pasażu
dla dzieci od lat 6, czas trwania: 1 h
Wtorek, 4 lutego
Warsztaty z Kurą Domową - Drugie życie słoika
godz. 11.00 i 12.30, Szachownica w Pasażu
dla dzieci od lat 6, czas trwania: 1 h
Kura Domowa z zamiłowania, z wyboru mama, z wykształcenia magister sztuki. Tak przedstawia się
prowadząca warsztaty „Drugie życie” w czasie ferii w Starym Browarze. Z pasją tworzy ona
przedmioty i dekoracje, wykorzystując do tego rzeczy, które każdy może znaleźć w domu – wszystko
w zgodzie z duchem eco, DYI (do it yourself) i handmade. Na warsztacie „Drugie życie kartonu” dzieci
wraz z prowadzącą przygotują ozdoby przy użyciu kartonu i kolorowych tkanin. Na warsztacie „Drugie
życie słoika” pospolity słoik zamienią w urocze opakowanie na swoje małe skarby. Każdy uczestnik
warsztatu może zabrać swoje dzieło na pamiątkę. Wszystkie materiały zapewnia Stary Browar.
Więcej o prowadzącej warsztaty: https://www.facebook.com/kuradomowaaa
Środa, 5 lutego
Se-ma-for w Starym Browarze
godz. 11:00, Słodownia +2
dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat, czas trwania: ok. 2 h
Studio Se-ma-for to kultowa, znana wszystkim rodzicom, dwukrotnie nagrodzona Oscarem (m.in. za
film lalkowy "Piotruś i wilk" w roku 2008) wytwórnia filmów animowanych. 5 lutego w Słodowni gościć
będzie Dominika Pusta z Se-Ma-For Muzeum Animacji, a wraz z nią lalkowi bohaterowie najnowszego
serialu dla dzieci „Parauszek i przyjaciele” (2013), m.in. zajączek Parauszek, Wilk Waldek, lis Fredek
i łoś Łopatek. Opowie ona o procesie tworzenia filmów lalkowych w technice poklatkowej, a następnie
zaprosi na pierwszy odcinek pełnego ciepła i humoru serialu „Parauszek i przyjaciele”.
Oficjalny zwiastun serialu: http://youtu.be/pgVH5bToOJU
Czwartek, 6 lutego
Se-ma-for w Starym Browarze
godz. 11.00, Słodownia +2
dla dzieci i młodzieży, czas trwania: ok. 3 h
6 lutego Stary Browar zaprasza na retrospektywę Se-Ma-For-Film Festival. Znajdzie się w niej
10 krótkometrażowych filmów zrealizowanych techniką animacji poklatkowej, najciekawszych
produkcji z całego świata (bez dialogów lub w języku polskim). Lista tytułów:
La manzana (2012), Argentyna
Focus (2013), Białoruś
Maple Syrup (2013), Kanada
Colosse – a wood tale (2012), Wielka Brytania
Magic Jojo (2012), Szwajcaria
Click-Clack (2011), Argentyna

Miriami tuulelohe (2013), Estonia
Rabit and Deer (2013), Węgry
Świnki (2013), Polska
Tarapaty (2013), Polska
Dodatkowo: 2, 3 i 4 odcinek najnowszej serialowej produkcji studia Se-Ma-For „Parauszek
i przyjaciele” (2013)
Piątek, 7 lutego
Warsztaty robienia na drutach
godz. 11.00, 12.30, 14.00 i 15.30, Szachownica w Pasażu
dla dzieci od lat 6, czas trwania: 1 h
Pani Krystyna, fantastyczna pedagog i doświadczona specjalistka od ściegów i robótek ręcznych
nauczy uczestników warsztatów zrobić na drutach szalik. Stary Browar zapewnia materiały. Robótki
będzie można dokończyć w domu.
Sobota, 8 lutego
Warsztaty budowania karmników
godz. 11.00, 12.30, 14.00 i 15.30, Szachownica w Pasażu
dla dzieci od lat 6, czas trwania: 1 h
Pan Tadeusz jest prawdziwym fachowcem jeśli chodzi o prace stolarskie i każdy pod jego opieką bez
problemu wykona pachnący drewnem karmnik dla ptaków. Niezbędne materiały i narzędzia zapewnia
Stary Browar. Własnoręcznie zrobione karmniki warsztatowicze mogą zabrać ze sobą i oczywiście
wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem.
Poniedziałek-czwartek, 10-13 lutego
Warsztaty plastyczne Archipelag WyspNieZwYkŁyCh
godz. 12.00-15.00, Szachownica w Pasażu
dla dzieci od lat 6, czas trwania: dowolny, w wyznaczonych godzinach
Co to są wyspy szczęśliwe? Na jaką wyspę chcielibyśmy się udać? Tym razem nie będą to pytania
z zakresu geografii, a pobudzające fantazję zajęcia artystyczne. Poprowadzi je artysta plastyk, pan
Tadeusz Wieczorek, którego dzieci mogły poznać m.in. podczas tworzenia Artfabetu w parku Starego
Browaru (w czasie czerwcowego Biennale Sztuki dla Dziecka). Na początku przedstawi dzieciom
bajki, mity i opowieści. Młodzi artyści-amatorzy będą mogli wykorzystać je, samodzielnie lub w grupie,
do stworzenia plastycznych makiet niezwykłych wysp. Niezbędne materiały, m.in. farby, kolorowe
taśmy, folie i tektury oraz wycinanki zapewnia Stary Browar.
Sobota-niedziela, 15-16 lutego i 22-23 lutego (dla dzieci, które ferie spędzą poza Poznaniem)
Gra Detektywistyczna z Lassem i Mają
godz. 11.00-11.30 - pobranie pakietów startowych w Punkcie Informacyjnym w Pasażu, 13:00
zakończenie gry.
dla dzieci od lat 6, czas trwania: dowolny, maksymalnie 2h
Każde dziecko, które marzyło o przeżyciu przygód podobnych do słynnych małych detektywów
Lassego i Mai, będzie miało ku temu okazję w czasie ferii w Starym Browarze. Po odebraniu
Przewodnika Tajemnic Starego Browaru w Punkcie Informacyjnym Starego Browaru, dzieci podążać
będą szlakiem zadań i zagadek. Wśród nich m.in. pieczenie cynamonowych bułeczek w tradycyjnej
francuskiej piekarni „Petit Paris”, poszukiwanie skarbów w butiku z biżuterią „Orska”, wizyta na
niedostępnej na co dzień kładce przy ul. Półwiejskiej, wypatrywanie przez lornetkę zagadek w parku
oraz tworzenie własnej opowieści detektywistycznej w klubo-księgarni „Bookarest”. Grę przygotowano
z wydawcą przygód Mai i Lassego, „Wydawnictwem Zakamarki” i można w niej znaleźć wątki z takich
książek jak „Tajemnica diamentu”, „Tajemnica hotelu” i „Tajemnica szafranu”.
Partnerzy ferii 2014 w Starym Browarze: Se-Ma-For, „Wydawnictwo Zakamarki”, Petit Paris, Orska,
Bookarest.

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Banat, Koordynator PR, b.banat@starybrowar5050.com, tel. 501 102 722
www.starybrowar5050.com, www.facebook.com/starybrowar5050

