Warszawa, 24 maja 2016

Król Maciuś w Krainie Czarów,
czyli Dzień Dziecka w Muzeum POLIN
5 czerwca (niedziela), godz. 11.00-16.30
wstęp wolny
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
ul. Anielewicza 6, Warszawa
www.polin.pl/dziendziecka
Zapraszamy na pełen niezwykłości Dzień Dziecka w Muzeum POLIN. W tym roku król Maciuś wraz z Alicją,
bohaterką książki Lewisa Carrolla, zabiorą wszystkie dzieci do Krainy Czarów, która na ten jeden dzień
powstanie w parku dookoła budynku Muzeum. Nie zabraknie w niej uśmiechających się kotów, kolorowych
postaci, które na co dzień mieszkają jedynie w bajkach oraz hebrajskich liter. W tej pięknej scenerii odbędzie
się kilkanaście warsztatów o różnej tematyce, spośród których każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.
Na zakończenie dnia zaprosimy wszystkich do budynku Muzeum na specjalny koncert. Nie może Was z nami
zabraknąć!
Program Dnia Dziecka jest bardzo bogaty. W Krainie Czarów wszystko jest możliwe, więc obecność
uśmiechającego się i znikającego kota nikogo nie powinna zdziwić. Przy pomocy makulatury, sznurków
i wyobraźni każdy może stworzyć własnego zwierzaka, a przy okazji dowiedzieć się, jak zapisać słowo „kot”
w języku hebrajskim. Herbata najlepiej smakowała Szalonemu Kapelusznikowi w filiżankach, dlatego
zapraszamy wszystkich do puszczenia wodzy fantazji podczas wspólnego pisania po hebrajsku i malowania na
ceramicznych naczyniach. Wszyscy wiemy, że największą frajdą jest gonić króliczka, zwłaszcza białego
i wiecznie spóźnionego. Będzie można spróbować go dogonić podczas gry terenowej. Każdy z uczestników
otrzyma karty, które po każdorazowym wykonaniu zadania będą uzupełniane w naklejki. Na tych, którzy zbiorą
komplet, czeka nagroda! Królowa Kier urządziła w ogrodach pałacu plener malarski, choć tym razem nie trzeba
będzie przemalowywać białych róż na czerwono. Będzie można spróbować różnych szablonów i technik
artystycznych, brudząc się po łokcie bajecznie kolorowymi farbami. Cylinder, melonik a może panama? Czapki
z głów dla tego, kto podczas warsztatów robienia kapeluszy wykaże się największą fantazją. Król Maciuś zabrał
do Krainy Czarów swoich najlepszych cukierników a ci przygotowali najsłodsze warsztaty na świecie.
Manufaktura Cukierków zaprasza wszystkie dzieci do samodzielnego kręcenia lizaków (uwaga: wejściówki na te
warsztaty będzie można odebrać w punkcie informacyjnym).

Dużo wrażeń? A to jeszcze nie wszystko! Artyści z Teatru Gry i Ludzie z Katowic będą puszczać ogromne bańki
mydlane i zapraszać do wspólnej zabawy w kolorowej wiosce. Tam każdy będzie mógł skręcać balony,
spróbować sił w żonglowaniu i pomalować twarz, niezależnie od tego, ile ma lat. Z kolei iluzjonista Michał
Chyliński wprowadzi wszystkich w świat tajemniczych sztuczek, udowodniając, że „wszystko jest możliwe,
trzeba tylko znać sposoby”, jak mawiał jeden z bohaterów „Alicji w Krainie Czarów”.
O godzinie 16.00 zapraszamy do Audytorium Muzeum POLIN na Ważne sprawy na literę „m”. Koncert
interaktywny dla dzieci, podczas którego zabrzmią utwory znakomitych kompozytorów, m.in. Piotra
Czajkowskiego i Georgesa Bizeta w aranżacjach Mariusza Bulicza. Zagrają artyści orkiestry Sinfonia Varsovia,
a w świat muzyki poprowadzi słuchaczy "ciocia Ada", czyli Adriana Wdziękońska.
Przez cały dzień zapraszamy rodziców i opiekunów z dziećmi na bezpłatne zwiedzanie wystawy czasowej
„Frank Stella i synagogi dawnej Polski” i zabawy w miejscu edukacji rodzinnej.
Więcej na www.polin.pl/dziendziecka
PROGRAM
WYDARZENIA W MUZEUM POLIN
11.00-16.00
Bezpłatne zwiedzanie wystawy czasowej „Frank Stella i synagogi dawnej Polski” dla rodzin z dziećmi
i zabawy w miejscu edukacji rodzinnej U króla Maciusia.
16.00–16.30
Ważne sprawy na literę „m”. Koncert interaktywny dla dzieci organizowany przez Orkiestrę Sinfonia
Varsovia w audytorium.
WARSZTATY W PARKU WOKÓŁ MUZEUM POLIN
11.00–16.00
Warsztaty Manufaktury Cukierków
Prowadzenie: Manufaktura Cukierków
Kot, kot, uśmiechnięty kot
Prowadzenie: Monika Galjan
W pogoni za białym królikiem
Prowadzenie: Mysie Harce
Zaczarowane litery w hebrajskim alfabecie

Prowadzenie: Lamala, Muzeum Polin
Artystyczne atelier u Alicji i Maciusia
Prowadzenie: Aleksandra Karkowska-Rogińska
W zaczarowanym ogrodzie
Prowadzenie: Maria Pawlak
Warsztaty Szalonego Kapelusznika
Prowadzenie: Rękodzielnik

Prowadzenie: Rękodzielnik, Muzeum POLIN
Po drugiej stronie lustra
Prowadzenie: Rękodzielnik
Szycie zaczarowanych królików
Herbatka u Szalonego Kapelusznika
Prowadzenie: Kalina Gromek-Gałecka
Tłumaczenie na Polski Język Migowy
godz. 11.00-13.00

Krykiet dla każdego
Prowadzenie: Rękodzielnik
Magia czasu
Prowadzenie: Rękodzielnik
Tłumaczenie na Polski Język Migowy
godz. 13.00-15.00

Więcej na www.polin.pl/dziendziecka

Darczyńcy

Patroni medialni

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

