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Przykładowa oferta zawiera: 
- przygotowanie i obsługa strefy rodzinnej  
- jeden z poniższych warsztatów (przeprowadzony dwukrotnie) 
- pokazy jednego z poniższych spektakli 
- mat. promo (projekt plakatu, ulotki i całej identyfikacji wizualnej)

OFERTA FESTIWALOWA 
festiwal dla najnajmłodszych i bliskich im dorosłych 

I KROPKA 
warsztaty taneczne dla rodzin z dziećmi w wieku 4-5 lat 
prowadzenie: Monika Kiwak  

Od maleńkiej kropki na podłodze zacznie się przygoda z 
bliskością rodziców/opiekunów i dzieci. Dokąd zaprowadzić 
może nas rząd kropek? I co one mają wspólnego z tańcem? 
A co się stanie, gdy kropka spotka kreskę? To będzie 
zabawa! I kropka! 

WSZELKIE LATAJĄCE 
warsztaty ruchowo-plastyczne dla rodzin z dziećmi wieku 4-5 lat 
prowadzenie: Magda Wolnicka  

Mieszkańców przestworzy, podniebne stwory, kosmiczne i 
zmechanizowane pojazdy przemierzające nieboskłon. 
Rozruszamy się do pracy, wyskaczemy i wybawimy, a 
następnie stworzymy Wszelkie Latające obiekty, które wrócą 
razem z nami do domów albo wręcz pozwolą nam się do 
nich przetransportować. 

SZCZĘŚLIWY DOMEK  
warsztaty plastyczno-relacyjne dla rodzin z dziećmi do 5 r.ż.  
prowadzenie: Agnieszka Cienciała 

Wspólna zabawa, tworzenie, rozmowy i wymiana emocji. 
Spotkanie będzie składało się z zabaw ruchowych oraz 
działania plastycznego: składania i ozdabiania 
tekturowego domu. Rodzinne zespoły wspierają się i 
współpracują przez cały czas trwania warsztatu.

mailto:a.morawskarubczak@artfractionfoundation.org


�

Fundację prowadzą producenci – Mateusz Okonek, 
Paweł Gałkowski i duet artystyczny Alicja Morawska-Rubczak  
oraz Barbara Małecka, które tworzą spektakle teatralne  
dla najmłodszych we współpracy z wyjątkowymi partnerami.  
Najciekawsze projekty to: 
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KUUKI 
Spektakl zrealizowany w Tokio na zaproszenie 
JIENKYO (Japan Union of  Theatre Companies 
for Children and Young People). Prezentowany 
był w Japonii, Polsce, Niemczech  i Chinach. 

MAŁA WIELKA PODRÓŻ 
RIVERSO  

Spektakle realizowane były we współpracy naszej 
Fundacji z Teatrem Narodowym w Bergen i Open 
Window Theatre Bergen, a ich produkcja finansowana 
była m.in. ze środków norweskiego Ministerstwa 
Kultury. Spektakle prezentowane był w Norwegii, 
Polsce i na Litwie. 

BLISKO  

Spektakl zrealizowany w koprodukcji Centrum Sztuki 
Dziecka w Poznaniu i Art Fraction Foundation w ramach 
projektu “Small size, performing arts for early years” 
realizowanego ze środków programu Kreatywna 
Europa.Spektakl prezentowany był na znaczących 
festiwalach w Polsce, a także podróżował po Europie i 
świecie odwiedzając Włochy, Irlandie, Francję, 
Rumunię, Norwegię, Czechy, Chorwacje, Słowenię, 
Austrię i Singapur. Zakwalifikowany do udziału w 
programie Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego 
„Teatr Polska”, Instytutu Muzyki i Tańca „Scena dla 
tańca” i pokazywany na Małej Polskiej Platformie 
Tańca.

SPEKTAKLE  
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KTO? 

KSIĄŻKA 
tekst: Malina Prześluga  
ilustracje: Robert Romanowicz  
kaligrafia i skład: Katarzyna Mular 

SŁUCHOWISKO  
tekst: Malina Prześluga  
muzyka: Piotr Klimek  
reżyseria: Alicja Morawska-Rubczak  
obsada: Julianna Dorosz, Karolina Martin, Marcel 
Górnicki  
realizacja dźwięku: Maciej Kuśnierz  
koncepcja: Barbara Małecka  
produkcja: Mateusz Okonek  
wydawnictwo: Art Fraction Foundation dla Sztuka 
Szuka Malucha 

CO TO ZA POMYSŁ? 
Zaprosiliśmy zespół wybitnych twórców związanych z 
literaturą, muzyką i ilustracją dla dzieci do stworzenia 
pierwszej w historii książki o przygodach bohaterów 
festiwalu Sztuka Szuka Malucha: leśnych przyjaciołach 
Zajączku, Lisku i Niedźwiadku! Piękne ilustracje, 
kartonowy, ekologiczny papier, zabawny i mądry tekst 
– to nie wszystkie elementy tworzące to wydawnictwo. 
Będzie to bowiem książka muzyczna i… słuchowisko 
ilustrowane w jednym. Podczas słuchowiska książce 
towarzyszyć będą piosenki z tekstami  Maliny Prześlugi 
i muzyką Piotra Klimka, które pozwolą małym widzom w 
pełni zatopić się w leśnym klimacie opowieści. 

Dodatkowo możemy przygotować od 30 do 300 pakietów 
zawierających unikatową książkę dla dzieci w wieku 1-5 lat 
pt. „Wielkie rzeczy” oraz dostęp do wydarzenia online w 
postaci wzbogacającego książkę słuchowiska.  

WIELKIE RZECZY  
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