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TEATR NA DUŻY WYMIAR
wydarzenia przeznaczone dla widzów od 6. roku życia

bilety: 7 zł dziecko, 10 zł dorosły, bilet dla posiadacza Karty Rodziny Dużej
(w ramach projektu Poznań PRO Rodzina): 5 zł
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10.07. g. 11 | Sala Wielka 
KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU  
Teatr SCENA ELFFÓW / Warszawa 
spektakl premierowy
czas trwania: 50 min

Jak poznać prawdziwą księżniczkę? Kto komu się kłania pierwszy  
i czym jest królewski orszak? Nawiązując do etykiety dworskiej,  
aktorzy wraz z dziećmi zbudują teatralne sytuacje na podstawie 
znanej baśni Hansa Christiana Andersena. Słowo, wyobraźnia, 
lalka i piosenka zamienią świat dawnych dworskich rytuałów  
w doskonałe pole do zabawy.

Pomysł, reżyseria: Ania Polarusz
Muzyka: Krzysztof Kowalewski
Występują: Ania Polarusz, Dominika Buczek-Klimczuk, Krzysztof 
Kowalewski
Przedstawienie według baśni Hansa Christiana Andersena  

17.07. g. 11 | Sala Wielka 
BAJKA O KSIĘCIU PIPO I JEGO CZERWONYM 
KONIKU 
Teatr GDYNIA GŁÓWNA / Gdynia
czas trwania: 60 min

Opowieść o księciu imieniem Pipo, który przemierza świat w po-
szukiwaniu swoich prawdziwych rodziców i pięknej, prostej rze-
czywistości, której wspomnienie sięga lat dzieciństwa. Droga ta 
nie należy do łatwych. Tylko podjęcie związanych z nią wyzwań  
i miłość do rodziców może doprowadzić Pipo do osiągnięcia celu. 
Bajka o księciu Pipo to uniwersalna opowieść o dorastaniu, prze-
mijaniu, wierności sobie i sile przyjaźni. Forma spektaklu rucho-
mego pozwoli młodym widzom doświadczyć bliskiego obcowania 
ze sztuką i przekonać się, że granice wyobraźni sięgają znacznie 
dalej, niż można by przypuszczać.
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Reżyseria: Ewa Ignaczak
Przedstawienie według bajki Pierre’a Gripariego
Występują: Bartłomiej Sudak, Łukasz Dobrowolski, Ida Bocian

24.07. g. 11 | Sala Wielka 
ELA HOP!  
Teatr (DIVADLO) PIKI / PEZINOK / Słowacja 
czas trwania: 50 min

Słowacki Teatr PIKI, który stworzyli Katarína Aulitisová  
i L’ubomír Piktor, uosabia to, co najważniejsze w spektaklach dla 
dzieci: wciągające historie, radość i energię oraz świetne pomysły  
scenograficzne. Nic dziwnego, że PIKI cieszy się uznaniem 
również w Polsce (przedstawienia są grane w języku polskim).  
Humorystyczne i pomysłowe sztuki w wykonaniu aktorów z PIKI 
zapewniają doskonałą rozrywkę maluchom oraz ich rodzicom.  
Zaletą przedstawienia „Ela hop!” jest jego interaktywność  
i wpadające w ucho piosenki.

Reżyseria: Katarína Aulitisová i L’ubomír Piktor
Tekst: Katarína Aulitisová
Scenografia, rekwizyty, lalki: Zuzka Cigánová-Mojžišová
Muzyka: Michal Ničík
Występują: Katarína Aulitisová i L’ubomír Piktor

31.07. g. 11 | Sala Wielka 
ALE… CYRK  
Teatr CZARNEGO TŁA / Chorzów 
czas trwania: 40 min

Czy wszyscy wiedzą, co to jest cyrk i jak wygląda? Pewnie tak.
Dla Was, a także dla tych, którzy jeszcze cyrku nie widzieli, stwo-
rzyłyśmy oryginalny cyrkowy spektakl.
Serdecznie zapraszamy na pełne magii, humoru i tańca przed-
stawienie, które podobnie jak w prawdziwym cyrku, składa się  
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z oddzielnych cyrkowych numerów. Będzie magia, tresura zwie-
rząt, klaun, a wszystko po to żeby rozbawić widzów i dostarczyć 
im magiczną porcję kolorów.

Reżyseria: Aleksandra Kajewska
Występują: Agata Kajewska, Zuzanna Lichota, Oliwia Apostel, 
Paulina Mizera, Gabriela Sznajder

21.08. g. 11 | Sala Wielka 
PIPPI POŃCZOSZANKA 
Teatr TĘCZA / Słupsk 
czas trwania: 60 min

Czy dobrze zorganizowane miasteczko, z własnymi tradycjami  
i zasadami, jest gotowe na pojawienie się osoby z zupełnie innym 
temperamentem? Pippi jest bardzo bezpośrednia w rozmowach  
z dorosłymi, ma bogatą wyobraźnię, jest odważna i lojalna. Jej 
pojawienie się w życiu mieszkańców jest przyczyną wielu niepo-
rozumień i komicznych sytuacji. Historia piegowatej dziewczynki  
z rudymi warkoczami, kolorowymi pończochami i za dużymi bu-
tami, na pozór tylko wydaje się prosta. Pod osłoną dowcipu i lek-
kości opowiada o tęsknotach za własnym miejscem, za ludźmi  
i akceptacją. Mieszkańcy dobrze się znają i wiedzą, czego można 
się po sobie spodziewać. Pippi jest sama (nie licząc małpki i konia) 
bez rodziców, w nowym miejscu. Czasem to co nowe i trochę inne 
nie od razu jest bezwarunkowo przyjmowane. Będzie musiało mi-
nąć dużo czasu i wydarzyć się coś naprawdę ważnego, by wszyscy 
mogli się do siebie przekonać i wzajemnie zaakceptować.

Reżyseria:  Jacek Popławski
Autor: Asrtid Lindgren
Występują: Izabela Nadobna-Polanek, Anna Rau, Alicja  
Gierłowska, Ilona Zaremba, Joanna Stoike-Stempkowska

Prezentacja spektaklu odbywa się w ramach programu „Zamek  
z książek”.



WAKACYJNE ROZTAŃCZENIE 
wydarzenie przeznaczone dla widzów od 8. roku życia

bilety: 7 zł dziecko, 10 zł dorosły, bilet dla posiadacza Karty Rodziny Dużej 
(w ramach projektu Poznań PRO Rodzina): 5 zł
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7.08. g. 11 | Sala Wielka 
W KOŁO SIĘ KRĘĆ! / Potańcówka z tradycyjnymi 
kapelami z Wielkopolski i okolic oraz wodzirejem
czas trwania: 60 min  

Przy dźwiękach dud, skrzypiec, bębenka, harmonii i innych tra-
dycyjnych instrumentów porwiemy małych i dużych do radosnej, 
tanecznej zabawy. We wspólnym, wielkim kole, prowadzeni przez 
wodzireja, zaśpiewamy, zatańczymy, poklaszczemy, poskaczemy  
i potupiemy. Odnajdziemy wspólny puls i rytm, w którym poznamy 
zapomniane wielkopolskie tańce i zabawy. 

Do tańca zagrają: Kapela Dudziarzy Wielkopolskich CK ZAMEK 
i goście 
Koncepcja programowa: Ewelina Chatłas
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TEATR NA DOTYK 
wydarzenia przeznaczone dla widzów od 6. roku życia

bilety: 7 zł dziecko, 10 zł dorosły, bilet dla posiadacza Karty Rodziny Dużej 
(w ramach projektu Poznań PRO Rodzina): 5 zł
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12.07. g. 11 | Scena Nowa 
O KOCIE, KTÓRY SŁUCHAŁ ŚPIEWU SŁOWIKA 
Teatr ŁOBUZIAKI / Poznań / spektakl premierowy
czas trwania: 45 min

Lalkowy spektakl z wykorzystaniem pacynek powstał z inspi-
racji baśnią Hansa Christiana Andersena pt. „Cesarz i słowik”, 
jednakże w naszej bajce głównym bohaterem jest rozpiesz-
czony Kot Cesarza oraz prześladowane przez niego Myszki – 
Nosia i Ząbek. Przepiękny śpiew słowika powoduje, że każdy 
kto go usłyszy, zmienia się nie do poznania i otwiera swoje 
serce, pełne miłości. Słowiczy śpiew stopniowo doprowadza 
do przemiany egoistycznego kocura w przyjacielskiego, miłe-
go kotka.

Scenariusz, reżyseria: Katarzyna Pawłowska
Scenografia i pacynki: Agnieszka Kłos
Występują: Halszka Różalska, Jan Podworny, Katarzyna  
Pawłowska

19.07. g. 11 | Scena Nowa 
OWIECZKA BELLA 
Teatr GILI GILI / Poznań
czas trwania: 45 min

Daleko, za górami, za lasami, za rwącymi potokami, na zielonej 
łące pasła się owca. Właściwie owieczka. Była tak mała, że 
można ją było pomylić z ciasteczkiem, a nazywała się Bella. 
Wiodła ze swoim pasterzem spokojne życie, jednak ciągle ma-
rzyła o tym, by być duża. Buntując się przed goleniem, uciekła 
z domu, by poszukać recepty na szczęście. Lecz czy zawsze 
wiemy, o czym marzymy? Duża owca daje mnóstwo runa, nie 
boi się lisa, ale potrafi wyrządzić też wiele szkód!
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Scenariusz, reżyseria: Igor Fijałkowski
Muzyka: Paweł Głosz
Występują: Ewa Rurarz, Igor Fijałkowski

26.07. g. 11 | Scena Nowa 
LEGENDY ZNAD MORZA  
Teatr QFER / Gdańsk / spektakl premierowy 
czas trwania: 60 min

Dyl Sowizdrzał, trefniś, błazen i szelma, proponuje Kramarce 
Barbarce główną rolę w swoim przedstawieniu w zamian za 
rumiane jabłuszko ze straganu. Barbarka daje się namówić 
i oboje opowiadają historie znad morza: „O krasnoludkach  
z Cygańskiej Górki”, „O Flądrze – dobrej i złej sławie”  
i „Dlaczego morze jest słone?”. Nieoczekiwanie pojawia się 
góral ze stadem owiec... Powstają uniwersalne, rozśpiewane 
historie mogące nauczyć, rozweselić i zaciekawić.

Pomysł, reżyseria: Grzegorz Gajewski 
Przedstawienie według legend gdańskich
Muzyka: Grzegorz Gajewski
Występują: Barbara Gajewska, Grzegorz Gajewski
 
2.08. g. 11 | Scena Nowa 
CYRK HRYNEK  
Teatr NEMNO / Rzeszów
czas trwania: 50 min 

Dyrektor cyrku marionetek, widząc publiczność, chce zagrać 
spektakl za wszelką cenę. Dać popis. Do tego przedsięwzięcia 
wykorzystuje swoich aktorów – marionetki. Jedni bohaterowie 
spektaklu chętnie występują, inni natomiast są przymuszani 
do występu. Co z tego wyniknie – najlepszym określeniem jest 
cyrk. 
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Marionetki: Pierrot i Kolumbina – zakochana para, Zenek – 
niesforny aktor, Rahul – najsłynniejszy jogin, Wesołek – naj-
słynniejszy żongler, Dyrektor Cyrku Hrynek – sprawca całego 
zamieszania

Scenariusz, reżyseria: Henryk Hryniewiecki 
Muzyka: Adam Hryniewiecki 
Występują: Henryk Hryniewiecki 

9.08. g. 11 | Scena Nowa 
BAŚŃ O RYCERZU BEZ KONIA 
Teatr BARNABY / GDAŃSK / spektakl premierowy 
czas trwania: 50 min

„Dawno, dawno temu, w jednym z najodleglejszych królestw, 
żył sobie rycerz bez konia… Tak, rycerz bez konia. Powiecie: 
każdy rycerz ma przecież swojego konia! I będzie to ponie-
kąd prawda, tylko że ten akurat nie miał. I bardzo był przez to 
nieszczęśliwy. Czy koń znajdzie rycerza? Czy rycerz znajdzie  
konia? Oto jest pytanie…”. 
Baśń o rycerzu bez konia autorstwa Marty Guśniowskiej, 
zrealizowana przez Teatr Barnaby, to wartkie i prześmieszne 
przedstawienie marionetkowe o samotnym rycerzu i samot-
nym koniu, którzy szukają się nawzajem. Spektakl jest reali-
zowany na autorskiej scence, która potrafi zaskoczyć niczym 
zaczarowany kapelusz, a w role głównych bohaterów wcielają 
się lalki – marionetki.

Reżyseria: Marcin Marzec 
Scenariusz: Marta Guśniowska
Muzyka: Marcin Marzec
Lalki: Robert Poryziński 
Animacja: Marcin Marzec
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16.08. g. 11 | Scena Nowa 
ZUPKA Z BLASZANEGO KUBKA  
Teatr USZYTY / Kraków / spektakl premierowy 
czas trwania: 50 min

Dwoje piratów – Emma i Chudy Joe – trafiają na bezludną wy-
spę. Ich okręt zatonął wraz z całą załogą. Próbują za wszelką 
cenę wydostać się z wyspy, ale nie jest to łatwe. Joe próbuje 
jakoś rozbawić Emmę. Ze znalezionych przedmiotów i różnego 
rodzaju rekwizytów tworzy teatrzyk, przedstawia morską wer-
sję Czerwonego Kapturka, w której Wilkiem jest Wilk Morski, 
a Kapturkiem – Karmazynowy Pirat. Czy uda im się wydostać 
z wyspy? Jak zakończy się ich przygoda? Co odnajdą w znale-
zionej butelce? Spektakl z piosenkami i ciekawą scenografią.

Scenariusz: Katarzyna Kopczyk, Andrzej Kopczyk 
Muzyka: Andrzej Kopczyk
Reżyseria: Katarzyna Kopczyk, Andrzej Kopczyk 
Występują: Katarzyna Kopczyk, Andrzej Kopczyk 
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LETNIA STREFA ZABAWY  
warsztaty dla dzieci w wieku 3-5 lat

czas trwania: 45 min
dzieci pozostają pod opieką instruktorów
bilety: 10zł 
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13.07. g. 11 | Bawialnia 
ZIELONE MIASTO 
prowadzenie: Dorota Piekarczyk

Czy lato w mieście jest zielone? Wyjrzyjmy za okno, a przekona-
my się, ile różnych drzew i kwiatów jest wokół nas. Plastyczna 
powierzchnia gliny pomoże nam poznać rodzaje, kształty, faktury 
liści, traw i kwiatów. Będziemy je odciskać, wałkować i wgniatać, 
tak by powstały letnie frottagowe obrazki. 

25.07. g. 11 | Bawialnia 
CO TAK SZUMI, PLUSKA I CHLUPOCZE?  
prowadzenie: Blanka Rylewicz, Kamila Krzewina

Warsztaty literacko-artystyczne wokół książki „Morze”. Woda 
przybiera różne postaci i występuje w wielu miejscach. Podczas 
warsztatów będziemy poszukiwać faktur, kształtów i barw, któ-
rymi zbudujemy plastyczny obraz tego żywiołu. Zobaczymy, że 
nie zawsze jest to niebieska plama namalowana na kartce i może 
stanowić wielobarwny element dziecięcej sztuki. 

27.07. g. 11 | Bawialnia 
DOBRANOCKA  
prowadzenie: Blanka Rylewicz, 
Kamila Krzewina 

Warsztaty literacko-artystyczne wokół książki „Sen Alicji. Czyli 
jak działa mózg”. Dlaczego śpimy i o czym śnimy? Spróbujemy od-
powiedzieć na te pytania podczas warsztatów. Stworzymy prace, 
które będą spokojnymi, harmonijnymi i mglistymi wspomnieniami 
naszych sennych marzeń. Może najlepszy z naszych snów powie-
szony nad łóżkiem, przywoła kolejne piękne historie? 
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1.08. g. 11 | Bawialnia 
TROPICIEL KSZTAŁTÓW 
prowadzenie: Malwina Stępniewska

Zapraszam dzieci do tańca, zabawy kreatywnej w krainie różnych 
kształtów. Zatańczymy w kręgu, wybierzemy się w podróż na 
kwadratowej łodzi. Zbudujemy taneczny tor przeszkód. Spraw-
dzimy, jaki kształt ma nasze ciało, gdy porusza się jak zwierzątko. 
Jaki ma kształt i formę, gdy zatańczymy z małą wstążką? 

3.08. g. 11 | Bawialnia 
ZABAWA W DETEKTYWA TANECZNEGO 
prowadzenie: Malwina Stępniewska

Zapraszamy dzieci do zabawy tanecznej, z szukaniem śladów, 
dopasowaniem swoich stópek do kształtów wielkich i małych. 
Okiem detektywa sprawdzimy tanecznie głębiny morskich fal, 
ruch naszych stóp na piasku i na miękkiej trawie. 

8.08. g. 11 | Bawialnia 
LEĆ RAKIETO!  
prowadzenie: Anna Bogusławska

Warsztaty muzyczno-taneczne. Muzyczną rakietą dzieci polecą 
na odległe planety. Odwiedzą planetę zamieszkałą przez roztań-
czone pingwiny, szalone żaby, a może dolecą też na planetę robo-
tów. Na każdej planecie nauczą się krótkiego tańca.
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10.08. g. 11 | Bawialnia 
RAM TAM TAM NA BONGOSACH SOBIE GRAM  
prowadzenie: Anna Bogusławska

Warsztaty muzyczno-taneczne. Na zajęciach dzieci zapoznają się 
z instrumentem perkusyjnym – bongosami. Spróbują wydobyć  
z nich różne brzmienia. Nauczą się piosenki afrykańskiej, do której 
będą akompaniować na tych instrumentach. A jak starczy sił, to 
zatańczymy też do afrykańskich rytmów.
 
17.08. g. 11 | Bawialnia 
TRUSKAWKOWE SERCE 
prowadzenie: Dorota Piekarczyk

Chyba większość z nas lubi owoce. Są słodkie, zdrowe i pięknie 
pachną. Ale czy przyglądaliście się dokładnie, jakie mają kształty? 
Czy arbuz może być kwadratowy a banan okrągły? Zbadamy 
kształty różnych owoców i spróbujemy ulepić je z gliny.
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ZAMEK Z KSIĄŻEK
bilety: 10 zł
Zapraszamy dzieci z rodzicami / opiekunami
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25.07. g. 11 | Sala Prób | wiek uczestników: 7+
ROZMÓWKI OBRAZKOWE. OD GESTU DO FORMY
warsztaty z Aleksandrą Cieślak

Wspólnie spróbujemy nadać kształty i kolory abstrakcyjnym  
pojęciom, a na początek stworzymy swoje liternicze alter ego.  
Jakimi literami powiesz komuś coś miłego? Zadaniem uczestni-
ków będzie prawienie sobie wzajemnie komplementów. Będzie-
my sprawdzać, na ile możliwy jest powrót do komunikacji bez 
słów, za pomocą gestów oraz rysunkowych plam i kresek, w opar-
ciu o emocje i intuicję. Stworzymy kolaże – zapis naszych warszta-
towych doświadczeń.

22.08. g. 15 | Bawialnia | wiek uczestników: 6+
WYTWÓRNIK DOMOWY 
warsztaty z Agatą Królak 

„Wytwórnik domowy” to pełna wolność w zabawie. Ty decydu-
jesz, w co zaopatrzysz lodówkę i czy sprzątniesz ze stołu. Może 
w Twoim ogrodzie pojawią się gruszki na wierzbie, a ściany domu 
pokryją malowidła, na które rodzice nigdy nie wyraziliby zgody?
Za pomocą kredek, mazaków, kolorowych gazet i bibuły rozwija-
my wyobraźnię, zdolności manualne i plastyczne, tworząc kolaże. 
Na czas warsztatów uczestnicy zamienią się w budowniczych, ar-
chitektów i dekoratorów, urządzając swój własny pokój!

23.08. g. 11 | Bawialnia | wiek uczestników: 4-7 lat
DZIKA ILUSTRACJA  
warsztaty z Marią Dek 

Ilustracje Marii Dek są jak pudełko z dziecięcymi skarbami – sta-
nowią pełne emocji, a także absurdu zapisy małych i wielkich 
przygód. Artystka z uwielbieniem sięga po tradycyjne techniki 
tworzenia.
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BIBLIOTEKA NA ROWERZE
  prowadzenie: Natalia Adamczyk, Aleksandra Grygiel

w przypadku niepogody zapraszamy do Atrium Centrum Kultury ZAMEK 
(I piętro) 
wstęp wolny
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11.07. g. 16 | Park im. Adama Mickiewicza 
ELMER – biblioteka w kratkę

Czy znacie już najbardziej kolorowego słonia w kratkę? Jeśli nie, 
to zapewniamy, że warto go spotkać. A jeśli jego przygody są Wam 
już znane, jesteśmy przekonani, że chętnie wrócicie do lektury. 
Podczas spotkania poczytamy, pobiegamy i porysujemy. Oby po-
goda dopisała i nie była w kratkę!

8.08. g. 11 | Park Stare Koryto Warty
DUCH W BUTELCE – czyli biblioteka skarbów  
i tajemnic

Spotkanie wokół książki autora „Pomelo” i „Yeti”, na którym poroz-
mawiamy o marzeniach i życzeniach, przyjaznych duszkach, które 
je spełniają, o dinozaurach i pięknych lasach. Będziemy też tropić 
ukryte przedmioty i wykonywać zadania, prowadzące do odkrycia 
skarbu.

20.08. g. 16 | Park Stare Koryto Warty
ZWIERZOŁY – biblioteka rysunków

Gryzmoły + zwierzaki – to połączenie lubiane przez wszystkie 
dzieciaki. Dzięki książce „Zwierzoły” będzie to połączenie pełne 
swobodnych zabaw. Zapraszamy małe i duże Gryzmoły!
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ZAMKOWE LATO FILMOWE
  Sala Kinowa 
bilety: 10 zł
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1.07. g. 12 
TRAKTOREK FLOREK RATUJE FARMĘ (78’) lektor | 
wiek:  6+

Przyszłość farmy, gdzie mieszka Florek jest zagrożona. Pobliska 
góra zatrzymuje światło słoneczne, przez co rośliny na części pól 
uprawnych przestają rosnąć. Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. 

4.07. g. 11 
TRAKTOREK FLOREK (84’) lektor | wiek:  6+

Zapraszamy na wakacyjną przygodę i spotkanie z przyrodą.  
Czekają na Was: zdrowe warzywa i owoce, mocno zakręceni  
sąsiedzi, konkurs na największego ogórka czy koza w tarapatach!  
I traktorek Florek, na którego zawsze można liczyć.

15.07. g. 12 
NAJLEPSZE PRZYJACIÓŁKI (84’) dubbing | wiek:  6+

Cathy na 10. urodziny otrzymuje od swojego ojca kacze jajo. Wraz 
ze swoją przyjaciółką, niepełnosprawną Margaux, opiekują się 
tym niecodziennym prezentem.
 
18.07. g. 11 
MECZ ŻYCIA (102’) dubbing | wiek:  6+

Anja uwielbia piłkę nożną, chociaż jej kolega z klasy Jonas uważa, 
że ten sport nie jest dla dziewczyn. Anja z humorem reaguje na 
zaczepki Jonasa, nie wiedząc, że tak naprawdę chłopak jest w niej 
zakochany. Pewnego dnia dziewczyna dowiaduje się, że jest chora 
na białaczkę. Jednak nie poddaje się i dalej walczy.
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22.07. g. 12
PIM I POM (70’) dubbing | wiek: 4+

Przebojowy Pim i ostrożny Pom mieszkają ze swoją panią. Ich  
kocia przyjaźń zostaje wystawiona na próbę, gdy po pikniku  
w parku muszą odnaleźć drogę do domu.

25.07. g. 11
ŁAPA (92’) dubbing | wiek:  6+

Historia wielkiej przyjaźni między tramwajarzem Zolim a przygar-
niętym przez niego psem. Tytułowy Łapa to uroczy psiak, który  
tułał się po świecie od małego. W końcu stanął na drodze Zoli, który 
niewiele się zastanawiając, dał Łapie schronienie. 

29.07. g. 12 | 8.08. g. 11
MOJA ŻYRAFA (74’) dubbing | wiek: 4+

Rafał urodził się tego samego dnia co jego najlepsza przyjaciółka, 
żyrafa Rafa. Ponieważ jego dziadek jest opiekunem w zoo, Rafała 
często można spotkać w pobliżu Rafy. Są nierozłączni i dzielą się 
wszystkim.

1.08. g. 11
O CZYM SZUMI LAS (75’) dubbing | wiek: 6+

Zwierzolas to dom dla wielu małych stworzeń: myszy, wiewiórek, 
ptaków. Nie zawsze jednak czują się one w nim bezpiecznie – muszą 
uważać, by nie zostać pożartymi przez większe i silniejsze drapieżniki. 

5.08. g. 12 
MIŚ BAMSE W LESIE ZŁODZIEI (65’) dubbing | wiek 4+

Bamse musi chronić swoją babcię przed złym lisem Reynardem. 
Niestety, ta zostaje porwana, co uniemożliwia jej zrobienie miodu, 
który czyni Bamse najsilniejszym niedźwiedziem na świecie. 
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12.08. g. 12 
MIŚ BAMSE I CÓRKA ZŁEJ WIEDŹMY (85’) 
dubbing | wiek: 4+

Zły Krezus znajduje złoto w tamie bobrów. Postanawia je  
wykraść, ale najpierw musi unieszkodliwić niedźwiedzia Bamse.  
Wysyła więc córkę czarownicy Lovę, aby zaczarowała misia. 

19.08. g. 12 | 29.08. g. 11
NIESAMOWITA HISTORIA WIELKIEJ GRUSZKI (82’)
dubbing | wiek: 4+

Film jest opowieścią o kocie Mitcho i słoniu Sebastianie, miesz-
kających w spokojnej wiosce Solby. Pewnego dnia para przyjaciół 
postanawia wyruszyć w poszukiwaniu tajemniczej Gruszki.

22.08. g. 11
ZŁOTY KOŃ (75’) dubbing | wiek: 6+

Fabuła „Złotego konia” – klasycznej baśni dla dzieci i dorosłych, 
inspirowana jest legendą o Szklanej Górze. Znani dobrze każdemu 
dziecku bohaterowie – zła wiedźma, szlachetny młodzieniec, król  
i księżniczka zostali przedstawieni w tradycyjny sposób. 

26.08. g. 12
DALEKO NA PÓŁNOCY (81’) dubbing | wiek: 6+

Sankt Petersburg, 1892 rok. Młoda arystokratka Sasza fascynuje się 
historią swojego dziadka podróżnika. Znany eksplorator za-
projektował wspaniały statek arktyczny, którym popłynął  
w kierunku bieguna północnego. 
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BILETY:
W sprzedaży od 30 czerwca br. 

PIKNIKOWY 
ZESTAW RYSUNKOWY 
  Przez całe lato czeka na dzieci piknikowy zestaw rysunkowy, a w nim: kredki, 
bloki, kolorowe papiery, pisaki, ołówki (do bezpłatnego wypożyczenia w naszym 
punkcie info).
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BILETY 
w sprzedaży od 30.06.

kasa CK ZAMEK
tel. 61 64 65 260 
kasa@ckzamek.pl

INFO
punkt info:|+48|61 64 65 272 / informacja@ckzamek.pl

www.ckzamek.pl
fb zamek dzieciom

fb ckzamek
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