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Nad Olzą będą czytać. 29 maja rusza Festiwal
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W Cieszynie już po raz ósmy odbędzie się Festiwal Międzynarodowego Czytania nad Olzą,
którego celem jest promowanie głośnego czytania dzieciom i rodzinnego spędzania czasu
wolnego. Festiwal organizowany jest przez Bibliotekę Miejską w Cieszynie. Wydarzenie
odbędzie się w dniach od 29 maja do 3 czerwca.

- Uroczysta Inauguracja festiwalu, na którą zapraszamy dzieci wraz z rodzicem lub opiekunem, odbędzie
się 29 maja o godz. 17.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza, gdzie zaplanowano mnóstwo atrakcji. Imprezę
rozpoczniemy tradycyjnym odczytaniem tekstu „Lokomotywy” J. Tuwima przez publiczność i gości
honorowych, po którym nastąpi symboliczne otwarcie festiwalu przez Burmistrza Miasta Cieszyna.
Atrakcją wieczoru będzie występ światowej klasy artystów z zespołu ROBI SHOW & KILERSI, którzy
wykonają popularne wiersze J. Tuwima i J. Brzechwy w nowym, pop rockowym brzmieniu oraz laserowe
show w wykonaniu grupy MULTIVISUAL, finalistów V edycji programu „Mam Talent”. Grupa znana jest z
manipulacji laserami z elementami akrobacji i iluzji, dzięki którym artyści tworzą barwne widowiska,
zachwycające widzów w Polsce i za granicą – informują organizatorzy.
Impreza w Teatrze będzie jednocześnie uroczystą Inauguracją XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w
Cieszynie, podczas którego nie zabraknie atrakcji:
3 czerwca br. odbywać się będą m.in. spotkania autorskie, warsztaty ilustratorskie i literackie oraz inne
imprezy inspirowane głośnym czytaniem. W tym roku gwiazdami spotkań autorskich organizowanych w
Bibliotece w ramach festiwalu będą Artur Nowicki – twórca ilustracji do wielu książek autorstwa znanych i
cenionych pisarzy oraz Dariusz Rekosz – autor powieści sensacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wstęp na
poszczególne wydarzenia literackie, organizowane w kolejnych dniach festiwalu, będzie bezpłatny. Ponieważ
partnerem przedsięwzięcia jest Biblioteka Miejska w Czeskim Cieszynie, imprezy o tematyce związanej z książką i
czytaniem odbywać się będą także po stronie czeskiej, gdzie gwiazdą festiwalu będzie ilustrator Adolf Dudek.

- Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób –
czytajmy dzieciom! Rodziców chętnych do czytania swoim dzieciom wraz ze swoimi pociechami
zapraszamy zatem w dniu 29 maja br. na godz. 17.00 do Teatru im. A. Mickiewicza na wielkie święto
czytania! - zachęcają organizatorzy.
Bilety na Inaugurację festiwalu, w cenie 15 zł od osoby, będą do nabycia w kasie Teatru od 18 maja br.
Program imprezy:
VIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
CZYTANIA NAD OLZĄ
PROGRAM BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W CIESZYNIE
29.05.2015 (piątek), godz. 17.00, Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Inauguracja VIII Międzynarodowego Festiwalu Czytania nad Olzą.

W programie:
powitanie Gości i wspólne odczytania Lokomotywy J. Tuwima,
występ grupy bębniarskiej działającej przy MGOK-u w Strumieniu,
występ artystyczny dzieci z Centrum Helen Doron,
koncert zespołu Robi Show & Kilersi,
pokaz artystyczny finalistów programu „Mam Talent” grupy MultiVisual.
30.05.2015 (sobota), godz. 11.00-13.00, Park Pokoju
Kształty czytania – czytanie w plenerze.
01.06.2015 (poniedziałek), Biblioteka Miejska w Cieszynie, sala konferencyjna, II piętro
godz. 9.30 – Podsumowanie VI Edycji Międzynarodowego Konkursu Literackiego z cyklu Zostań pisarzem z…, pt.
Całkiem straszne kryminałki oraz spotkanie autorskie z patronem honorowym Dariuszem Rekoszem,
godz. 11.30 – Spotkanie autorskie z Dariuszem Rekoszem,
godz. 15.00 – Trójkątna bajka – warsztaty literacko-plastyczne.
02.06.2015 (wtorek), Biblioteka Miejska w Cieszynie, sala konferencyjna, II piętro
godz. 9.00 – Warsztaty ilustratorskie z Arturem Nowickim,
godz.11.00 – Warsztaty ilustratorskie z Arturem Nowickim,
godz. 15.00 – Posłuchajcie bajki nowej, prostokątnej i kwadratowej – warsztaty literacko-plastyczne.
03.06.2015 (środa), Oddział dla dzieci Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
godz. 9.00-11.00 – Maraton czytania dzieciom,
godz. 15.00 – Trójkątna Karolina – warsztaty literacko-plastyczne.
OX.PL jest patronem medialnym imprezy.

Pisaliśmy: Siódme czytanie nad Olzą
Nad Olzą czytają
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