PROGRAM
X OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU

„NOC POEZJI I MUZYKI”
Organizatorami X Ogólnopolskiego Festiwalu
„NOC POEZJI
I MUZYKI” są: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, Sieradzka Grupa
Poetycka DESANT, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu.
Festiwal dofinansowany przez Urząd Miasta Sieradza
w ramach realizacji zadania publicznego nr 3 - Wzbogacanie życia
kulturalnego Sieradza
poprzez imprezy o charakterze
środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym.

17-18 PAŹDZIERNIKA 2020
CZYTAM, BO LUBIĘ – FLASH MOB – działania zapowiadające Festiwal, polegające na tym, że grupa
młodych ludzi czyta na głos wiersze w przestrzeni miejskiej i zachęca do tego osoby postronne

18 PAŹDZIERNIKA 2020
TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA O PUCHAR STAROSTY SIERADZKIEGO I NAGRODĘ PREZYDENTA
SIERADZA – termin ostateczny przesłania nagranego telefonem komórkowym filmu, na którym
autorzy samodzielnie czytają jeden własny wiersz

20 PAŹDZIERNIKA 2020
NAMALUJ WIERSZ – warsztaty plastyczne dla osób niepełnosprawnych, polegające na zilustrowaniu
wiersza dowolną techniką plastyczną (impreza zamknięta)
POLSCY POECI DLA DOROSŁYCH I DLA DZIECI – termin ostateczny nadesłania filmu na konkurs
recytatorski polegający na nagraniu telefonem komórkowym recytacji tego samego wiersza przez
dwuosobowe zespoły złożone z dorosłego (rodzice, dziadkowie) i dziecka (6-10 lat)

21 PAŹDZIERNIKA 2020
TAKIE SOBIE BAJECZKI – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków prowadzone przez poetę,
polegające na stworzeniu przez dzieci scenografii do wiersza (impreza zamknięta)

23 PAŹDZIERNIKA 2020
miejsce - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
18.00 – rozpoczęcie
18.15 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie „Polscy poeci dla dorosłych i dla dzieci”
18.45 – spotkanie autorskie Dominika Lewicka-Klucznik
19.30 – recital Kuba Blokesz
20.30 – spotkanie autorskie Beata Patrycja Klary
21.20 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Turnieju Jednego Wiersza
22.00 – recital Kuba Blokesz
Wstęp na wydarzenie za zaproszeniami – zgłoszenia udziału należy wysyłać e-mailem na adres
kreatywnysieradz@gmail.com, telefonicznie 43 827 16 41 lub osobiście w PBP ul. Żwirki i Wigury 4
w Sieradzu do 20 października 2020 r.
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA: www.pbpsieradz.pl; www.facebook.com/KreatywnySieradz
Impreza odbędzie się zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

