Siła w nas! – działamy
„Siła w nas” to wspólna inicjatywa poznańskich miejskich instytucji kultury, która zrodziła się w grudniu
2020 roku by zwrócić uwagę na to, jak dobrze kultura funkcjonuje w czasach pandemii i tym samym dodać
otuchy mieszkankom i mieszkańcom Poznania.
W ramach inicjatywy, poza podsumowaniem oferty programowej, od 3 stycznia 2021 roku każda z
instytucji prezentowała się w relacjach na oficjalnych profilach Miasta Poznań na Instagramie oraz
facebooku. W sumie relacje wyświetlono 470 000 razy na facebooku i prawie 503 000 razy na instagramie.
Ale to nie koniec. Działamy dalej!
Oto wybór tego, co przygotowaliśmy dla naszym gości na najbliższy czas:
BIBLIOTEKA RACZYŃSKICH
- W każdy czwartek prezentujemy nowe odcinki krótkich impresji audiowizualnych o córce J. I.
Kraszewskiego pt. „Ja Konstancja”.
- Wydarzenia online: wykłady, słuchowiska, spotkania na Facebookowych profilach: Biblioteki Raczyńskich,
Mieszkania -Pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny, Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza oraz
Pracowni-Muzeum J. I. Kraszewskiego.
CENTRUM KULTURY ZAMEK
- Jesteśmy otwarci codziennie w g. 10-21. Przyjdź do nas i zobacz zamkowe wystawy (w lutym m.in. prace
Doroty Nieznalskiej i Izabelli Gustowskiej, a w marcu Andrzeja Okińczyca, Jerzego Wierzbickiego i Pawła
Bogumiła). Zwiedzaj Zachodnie Skrzydło Zamku z mapką lub z audioprzewodnikiem (codziennie w g. 12-20) i
oglądaj filmy w Kinie Pałacowym!
- Skorzystaj z naszych wydarzeń online: debaty, rozmowy, koncerty, warsztaty „Sztuka w ciemno”, filmy z
cyklu „Zamek z bliska” i wiele innych do obejrzenia na kanale YouTube CK ZAMEK.
CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU
- Wydarzenia online: warsztaty dramatopisarskie i kołysankowe, premiery teatralne.
- Nabór prac w ramach 32. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży.
- Przygotowania do regularnych pokazów filmowych online w ramach Ale Kino! na bis.
POZNAŃSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA
- Brama Poznania ponownie otwarta dla wizytujących! Zapraszamy do zwiedzania ekspozycji z
audioprzewodnikiem oraz do obejrzenia wystawy czasowej „Miasto [Re]konstruowane”.
- Wydarzenia online: podcasty, oprowadzania po ekspozycji Bramy Poznania w języku angielskim, rosyjskim,
ukraińskim oraz hiszpańskim, filmy z cyklu „Ostrów pod lupą” oraz „NA trakcie”, zajęcia edukacyjne na
kanałach YouTube Bramy Poznania i Traktu Królewsko-Cesarskiego.
DOM KULTURY STOKROTKA
- Wydarzenia online: nauka gry na pianinie, warsztaty artystyczne i przedstawienie teatralne nie tylko dla
dzieci, zabawy, animacje i zajęcia plastyczne.
- Koncerty z muzyką etniczną.
- Nauka gry na pianinie z instruktorem Marcinem.
- Od 3 marca wznawiamy zajęcia i spacery po okolicy dla seniorów w ramach programu „Trener Senioralny".
ESTRADA POZNAŃSKA
- Sesje Estrada Live: premiera co 2 tygodnie.
- Zapraszamy codziennie do Kina Muza.
- Dzieciaki na Piętrze online – premiera co miesiąc.
- Podcasty EP: co tydzień 3 premierowe odcinki.
- W każdy piątek: premiera pisana, muzyczna lub słowna.

GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ
- Zapraszamy na 3 wystawy w lutym Nowa Kolekcja, AMZN, Tytus Szabelski, Bieguny.
Dialogi młodych: INNY, Biennale Grafiki Studenckiej w marcu.
- Rodzinne spotkania ze sztuką – warsztaty artystyczne online co miesiąc na FB Galerii.
- Naczynia Połączone – roczny program realizowany we współpracy z wieloma miejscami kultury, skupiony
wokół tematu nawiązywania połączeń.
- Księgarnia artystyczna pełna nowości.
PAWILON
- Dedykowane sieci realizacje audiowizualne w ramach głównego cyklu dyskursywnego oraz cykl
dyskursywny PRZESILENIA, którego kuratorka, Aleksandra Polerowicz, została wyłoniona podczas open call
o charakterze solidarnościowym, skierowanym do twórczyń i twórców związanych z Poznaniem.
- Cykl filmowy „Krótkie spięcia” oraz cykl muzyczny LAS.
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
- Muzeum jest otwarte! Zapraszamy, aktualne godziny otwarcia sprawdźcie na www.muzarp.poznan.pl.
- Wydarzenia online: warsztaty, działania edukacyjne, oprowadzania po wystawach oraz czasopismo
„Krzemyk” dostępne na Facebookowym profilu Muzeum.
POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY
- Sesje nagraniowe – kontynuacja projektu nagraniowego utworu „Laudate pueri Dominum”
skomponowanego przez Jacka Sykulskiego .
- Kontynuacja projektu „Muzyczna podróż przez pokolenia” w Domach Pomocy Społecznej w Poznaniu –
przygotowujemy teledysk z okazji Dnia Kobiet, który zostanie udostępniony w formie elektronicznej
mieszkańcom, a przede wszystkim mieszkankom Domów.
TEATR ANIMACJI
- GRAMY DLA WAS NA ŻYWO! Po repertuar zapraszamy tutaj: www.teatranimacji.pl.
- A jeśli macie ochotę na wizytę online, to stale powiększamy ofertę na www.online.teatranimacji.pl.
- Trwają przygotowania do pilotażowego odcinka lalkowego serialu telewizyjnego, którym dowodzą Malina
Prześluga-Delimata i Anna Rozmianiec oraz do premiery spektaklu dla najnajmłodszych „O czym szepcze
las?" w reż. Alicji Morawskiej-Rubczak.
TEATR MUZYCZNY
- 27 i 28 lutego odbędą się pierwsze wydarzenia po powtórnym uruchomieniu Teatrów – „W tonacji życia” –
koncerty z piosenkami Johna Bucchino.
- W marcu powrócimy ze spektaklami repertuarowymi .
- Trwają przygotowania do czerwcowej premiery spektaklu KOMBINAT inspirowanego twórczością
Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika, w reżyserii Wojciecha Kościelniaka.
- Wiosną ukaże się dwujęzyczny album z muzyką z musicalu VIRTUOSO.
TEATR 8 DNIA
- Cykl historie ludzi bez historii – rozmowy red. Przemysława Wielgosza o ludziach pomijanych w narracji
historycznej.
- „Magiczny świat kłamstwa” – premiera online Teatru Porywacze Ciał zrealizowana w Teatrze Ósmego
Dnia.
- Cykl „Na odwrót, wywrót oraz opak” animacje do wierszy poetów absurdalnych w tłumaczeniu Stanisława
Barańczaka, z improwizacjami aktorów T8D.
TEATR POLSKI
- Spektaklu „Morderstwo (w) Utopii" w reż. Grzegorza Laszuka.
- Trwają próby do "Psychosis. 4'48" Sarah Kane w reż. Pawła Demirskiego.
- Spotkania on-line z aktorami Teatru Polskiego w Poznaniu Spacery on-line NA ŻYWO po teatralnych
zakamarkach #zzakulis.

WIELKOPOLSKIE MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI
- Nowa wystawa „Poznań 1945. Pojazdy pancerne na grafikach Marcina Góreckiego”
- Filmowe prezentacje muzealnych zabytków
- Filmy edukacyjne,
- Konkurs wokół wystawy czasowej w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

WYDAWNICTWO MIEJSKIE POSNANIA
- Konkursy: nowa edycja konkursu 30/30, nabór powieści do konkursu "Którędy na Targi Poznańskie?"
- Publikacja nowych podcastów o naszych publikacjach.
___
Warto obserwować profile wszystkich instytucji w social mediach, a także skontaktować się z ich
przedstawicielami, którzy najlepiej opowiedzą z przygotowanej oferty kulturalnej.
Poniżej lista kontaktów:
Biblioteka Raczyńskich / Katarzyna Wojtaszak / 61 885 89 55, 604 773 987
/ katarzyna.wojtaszak@bracz.edu.pl
CK ZAMEK / Martyna Nicińska / 607 609 027 / m.nicinska@ckzamek.pl
Centrum Sztuki Dziecka / Karolina Kulig / 601 373 901 / media@csdpoznan.pl
Poznańskie Centrum Dziedzictwa / Natalia Szenrok-Brożyńska / 531 250 860 / natalia.szenrokbrozynska@pcd.poznan.pl
Dom Kultury Stokrotka / Barbara Glapka / 502 999 312 / dkstokrotka@tlen.pl
Galeria Miejska Arsenał / Ewelina Muraszkiewicz / 509 105 970 / ewelina.muraszkiewicz@arsenal.art.pl
Muzeum Archeologiczne / Łukasz Bartkowiak / 782 170 579 / lukasz.bartkowiak@muzarp.poznan.pl
Poznański Chór Chłopięcy / Katarzyna Drabowicz / 602 588 427 / katarzyna.drabowicz@o2.pl
Teatr Animacji / Barbara Małecka / 608 464 644 / barbara.malecka@teatranimacji.pl
Teatr Muzyczny / Mateusz Frąckowiak / 665 815 980 / marketing@teatr-muzyczny.poznan.pl
Teatr Ósmego Dnia / Szymon Bojdo / 669 403 888 / biuro@teatrosmegodnia.pl
Teatr Polski / Katarzyna Kamińska / 517 131 400 / katarzyna.kaminska@teatr-polski.pl
Wielkopolskie Muzeum Niepodległości / Monika Kulupa / 536 860 116 / m.kulupa@wmn.poznan.pl
Wydawnictwo Miejskie Posnania / Elżbieta Wójcikowska-Stusek / 61 854 07 47
/ elzbieta.wojcikowska@wm.poznan.pl
Estrada Poznańska / Patrycjusz Tomaszewski / 571 328 340 / p.tomaszewski@estrada.poznan.pl

Dziękujemy, że jesteście z nami i dobrego dnia :)

Siła w nas!

