
FESTIWAL FOLKLORU MIĘDZYNARODOWY 
rcak.pl   facesoftradition.pl ZIELONA GÓRA - LUBUSKIE

FOLKORELAKS - PROGRAM

NAZWA 
DZIAŁANIA

16 LIPCA 
2018

OPIS 17 LIPCA 
2018

OPIS 18 LIPCA 
2018

OPIS

Akademia 
Artystyczna
(mały namiot 
przy Ratuszu 
Miejskim)

12:30-15:30

„Pocztówka z królewskiego 
miasta” – kreatywne 
warsztaty poprowadzi 
Magdalena Birut (Muzeum 
Ziemi Wschowskiej)
Uczestnicy warsztatów będą 
mieli okazję odkryć 
dziedzictwo kultury 
i tradycje regionalne 
w niecodziennej odsłonie. 
Zajęcia oparte na sztuce 
decoupage. Każdy uczestnik 
zabierze ze sobą wykonaną 
własnoręcznie pracę, która 
będzie mu przypominała 
o lubuskiej historii i tradycji. 

12:30-15:30

„Folklor w oczach
i rękach dziecka” - zajęcia 
z tekturografiki poprowadzą 
Anna Brymora, Joanna Wojtasik 
i Grażyna Graszka 
(Muzeum Miejskie w Nowej Soli). 
Dzieci będą wycinały
 z tektury elementy, następnie 
przyklejały je do arkusza tektury 
tworząc wymyślony przez siebie 
obrazek - możliwie najbardziej 
kojarzący się z folklorem lub 
dowolną postać, zwierzę, 
budynek. Później swoje prace, 
przy pomocy animatorek, będą 
pokrywać farbą 
z wałka i odciskać obrazek 
na kartce.

12:30-15:30

„Etnopatchworkshop - 
zaprojektuj papierową koszulę 
ludową”- zajęcia plastyczne 
poprowadzi 
Kalina Patek (Regionalne Centrum 
Animacji Kultury)
Warsztaty mają na celu 
zapoznanie najmłodszych 
z polską, w tym lubuską kulturą 
ludową oraz zaszczepienie 
zainteresowania folklorem. 
Uczestnicy zaprojektują 
i ozdobią koszule ludowe 
z papieru. Każde dziecko otrzyma 
także specjalnie przygotowany 
zeszyt edukacyjny pełen 
kolorowanek oraz zadań 
do rozwiązania – rebusów, 
krzyżówek i innych atrakcji. 
Znajdują się w nim także zdjęcia 
przedstawiające lubuski strój 
ludowy damski 
i męski.

Konkurs „Moje 
oblicza wolności”
(Główny namiot 
przy Ratuszu 
Miejskim)

Od 12:30 Prace plastyczne 
przygotowywane na 
losowanie

Od 12:30 Prace plastyczne
przygotowywane na 
losowanie

Od 12:30
16:30 
losowanie 

Losowanie 3 nagród

ObliczaPorozumienie 
Festiwali Folklorystycznych 
Polski Zachodniej



ObliczaPorozumienie 
Festiwali Folklorystycznych 
Polski Zachodniej

FOLKORELAKS - PROGRAM

NAZWA 
DZIAŁANIA

16 LIPCA 
2018

OPIS 17 LIPCA 
2018

OPIS 18 LIPCA 
2018

OPIS

Animacje 
plastyczne 
(Główny 
namiot przy 
Ratuszu 
Miejskim)

12:30 -18:30 kolorowanki na papierze, 
ozdabianie toreb 
bawełnianych.

12:30 -18:30  kolorowanki na papierze, 
ozdabianie toreb 
bawełnianych

12:30 -18:30 kolorowanki na papierze, 
ozdabianie toreb bawełnianych

Plenerowa 
biblioteka
(Główny 
namiot przy 
Ratuszu 
Miejskim)

12:30 -18:30 Udostępnienie książek do 
czytania

12:30 -18:30 Udostępnienie książek do 
czytania

12:30 -18:30 Udostępnienie książek do 
czytania

Warsztaty 
taneczne 
CUMBIA
(Główny 
namiot przy 
Ratuszu 
Miejskim)

15:30 Warsztaty taneczne 
Cumbia dla dorosłych 
i dzieci Regionalnego 
Centrum Animacji Kultury 
prowadzone przez Magdę 
Mądry. Kolumbijski taniec 
ludowy. Cumbia jest 
elementem folkloru 
niektórych krajów Ameryki 
Południowej. 

15:30 Warsztaty taneczne Cumbia 
dla dorosłych i dzieci 
Regionalnego Centrum 
Animacji Kultury 
prowadzone przez Magdę 
Mądry. Kolumbijski taniec 
ludowy. Cumbia jest 
elementem folkloru 
niektórych krajów Ameryki 
Południowej. 

15:30 Warsztaty taneczne Cumbia dla 
dorosłych i dzieci Regionalnego 
Centrum Animacji Kultury 
prowadzone przez Magdę 
Mądry. Kolumbijski taniec 
ludowy. Cumbia jest elementem 
folkloru niektórych krajów 
Ameryki Południowej.  

Loteria- vouchery podarunkowe



FOLKORELAKS - PROGRAM

NAZWA 
DZIAŁANIA

16 LIPCA 
2018

OPIS 17 LIPCA 
2018

OPIS 18 LIPCA 
2018

OPIS

Teatr 
Ilustracji 
Kamishibai

(Główny 
namiot przy 
Ratuszu 
Miejskim)

16:00 Bajka estońska
"Bajka o trzech węzłach 
i władczyni morza" 

Podczas przedłużającej się zimy 
w jednej z estońskich rybackich 
wiosek panował głód.
Jesienne połowy nie były 
wystarczające i spiżarnie zaczęły 
świecić pustkami,
jednak wciąż było za wcześnie aby 
wypłynąć w morze.
Z pomocą rybakom przyszedł 
Kaarel, o którym mówiło się iż jest 
przyjacielem Władczyni Morza.
Starzec wręczył rybakom chustę 
z trzema węzłami i przykazaniem 
aby pierwszy rozwiązali po 
podniesieniu żagli, drugi po 
zarzuceniu sieci, a trzeciego pod 
żadnym pozorem nie ruszali.
Wdzięczni rybacy ruszyli na połów. 

Czy udało im się coś złowić? I czy 
spełnili obietnicę? Dlaczego 
rozgniewali Władczynię Morza? 

Estońska opowieść pokaże nam 
jakie tajemnice skrywa morze, 
dlaczego warto żyć w zgodzie 
z naturą i dotrzymywać danego 
słowa. 

Bajka od lat 5.

16:00 Bajka rosyjska
"Bajka o złotym jajku" 

Jest to legenda rosyjska, 
której bohaterami są 
Babcia i Dziadek oraz ich 
Kura, którzy mieszkają w 
chatce pośrodku lasu we 
trójkę. Jest to opowieść, 
która pokazuje, że 
bogactwo materialne nie 
jest w życiu najważniejsze. 
I przekona się o tym nasza 
Kura, która zrozumie to 
dopiero po... Pewnym 
wypadku. 
Proste ilustracje i zwięzła 
treść powodują, że nawet 
najmłodsze dzieci 
odnajdują w tej opowieści 
morał, który jest ważną 
życiową lekcją.

16:00 Bajka indonezyjska
"Mahameru i olbrzym z wyspy 
wulkanów" 

Djewi Djurranga, córka boga 
Mahameru, była niezwykła. Nie tylko 
mieszkała w wulkanie, ale także 
zbudowana była z ognia. Jej 
migocząca skóra, sukienka z iskierek,
płomyków i żarów oraz oczy jak dwa 
żarzące się węgle były zjawiskowe, 
choć niedostępne dla świata gdyż 
nie mogła opuszczać wulkanu.
Gdy dziewczyna, wbrew zakazom 
ojca, wyjrzała ponad krater, spotkała 
Rakasasa o długiej czarnej brodzie, 
iskrzących złoto-czarnych oczach i 
wykręconych, wspaniałych kłach.
Choć ogromny i silny, tak naprawdę 
dobry i łagodny, ujął Djewi za serce. 
Jednak Rakasas był sługą Bromo – 
odwiecznego wroga Mahameru. Czy 
udało im się zawalczyć o własne 
szczęście? 

Poznając indonezyjską opowieść, 
dowiemy się dlaczego koguty pieją 
na dźwięk rozłupywanego ryżu, a 
wulkan jest pełen złowrogich 
grzmotów i huków. A także dlaczego 
do dzisiaj liście szepcą Rakasas. 

Bajka od 5 lat.

ObliczaPorozumienie 
Festiwali Folklorystycznych 
Polski Zachodniej



FOLKOZABAWY DZIAŁANIA

NAZWA 
DZIAŁANIA

16 LIPCA 2018 OPIS 17 LIPCA 2018 OPIS 18 LIPCA 2018 OPIS

FOLKOZABAWY 11:00-12:30 BUŁGARIA 
i MACEDONIA

11:00-12:30 SERBIA i POLSKA 
„HULAJNIKI”

11:00-12:30 Lubuski ZPiT
i INDONEZJA

FOLKOWE JAM SESSION

KONCERTY od 21:00 BUŁGARIA vs. 
MACEDONIA

od 21:00 SERBIA vs. POLSKA 
„HULAJNIKI”

od 21:00 Lubuski ZPiT vs. 
INDONEZJA

FOLKOJARMARK WYSTAWCY

Laxies Art.
Ola Operchał

11:00-17:00 Fotobiżuteria 
i biżuteria 
haftowana

11:00-17:00 Fotobiżuteria 
i biżuteria 
haftowana

11:00-17:00 Fotobiżuteria 
i biżuteria 
haftowana

DARUMA 
Marta Jędras

11:00-17:00 Biżuteria ze szkła, 
świeczniki i witraże 
do powieszenia

11:00-17:00 Biżuteria ze szkła, 
świeczniki i witraże 
do powieszenia

11:00-17:00 Biżuteria ze szkła, 
świeczniki i witraże 
do powieszenia

Ryszard Walczak 11:00-17:00 Ręcznie robione 
lampy, obazy, miski, 
anioły

11:00-17:00 Ręcznie robione 
lampy, obazy, miski, 
anioły

11:00-17:00 Ręcznie robione 
lampy, obazy, miski, 
anioły

Dariusz Marczak – 
Na schodku chwili

11:00-17:00 Ceramika ozdobna 11:00-17:00 Ceramika ozdobna 11:00-17:00 Ceramika ozdobna

Beata Staszak 11:00-17:00 Decoupage 11:00-17:00 Decoupage 11:00-17:00 Decoupage

ObliczaPorozumienie 
Festiwali Folklorystycznych 
Polski Zachodniej


