
 
 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ 

  
BIAŁOŁĘKA 

BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK KULTURY 

ul. Van Gogha 1 

bok.waw.pl 
 

02.06 

godz. 12:00 

Jak wróbelek nie mógł zdążyć na wesele, Teatr Orety, Park Magiczna 

zabawny spektakl familijny 

wstęp wolny  
 

godz. 13:00 

Przestrzeń artystyczna rozwijająca kreatywność, Park Magiczna 

warsztaty 

 

W programie m.in.: graffiti na folii, czyli wspólne tworzenie malowidła w niestandardowym 
formacie – na długiej, przeźroczystej folii, tworzenie ramek do zdjęć i zakładek do książek, 
które ozdobione według własnego pomysłu każdy uczestnik może zabrać do domu, malowanie 
witraży – za pomocą specjalnych farb rysunek dziecka stanie się kolorowym witrażem 
okiennym, malowanie twarzy, kolorowanki, zabawy z animatorami. 

wstęp wolny, obowiązują zapisy w kasach BOK 

  
03.06 

godz. 12:00 

Love Las. Bajka ekologiczna, van Gogha 1 

spektakl teatralny 

 

Nietypowy spektakl familijny, w którym – oprócz zawodowych aktorów – grają pracownicy 
Białołęckiego Ośrodka Kultury. 

http://www.bok.waw.pl/


Ogród przed budynkiem Ośrodka stanie się bajkową przestrzenią lasu, a pracownicy oderwą 
się od swoich biurek i komputerów, by stać się jego nietuzinkowymi mieszkańcami. Tekst 
sztuki napisał Piotr Rowicki, znany dramatopisarz współpracujący z wieloma teatrami w 
Polsce, nad inscenizacją czuwa Aneta Muczyń, która wyreżyserowała wiele spektakli z 
repertuaru Białołęckiego Zagłębia Teatralnego. Obsadę wesprze dwóch aktorów Zespołu 
Teatru 13, działającego od wielu lat w Białołęckim Zagłębiu Teatralnym. Gwarantujemy dużo 
humoru, inteligentny tekst, zaskakujące puenty i fantastyczną zabawę dla całej rodziny. 
 

wstęp wolny 

 

godz. 13:00 

Przestrzeń artystyczna rozwijająca kreatywność, Park Picassa 

warsztaty 

 

godz. 16:00 

Herkules, Kino Na Boku 

seans filmowy 

wstęp wolny, obowiązują zapisy w kasach BOK 

  
Kontakt dla mediów: 
Karolina Szymańska 

k.szymanska@bok.waw.pl 
+48 571 352 513 

BIELANY 

 
BIELAŃSKI OŚRODEK KULTURY – FILIA ESTRADY 112 

ul. Estrady 112 / Filia Estrady 

bok-filia.eu 

 

01.06, godz. 18:00 

Raz, Dwa, Trzy TworzyMY 

warsztaty/wernisaż 

 

Rodzinne warsztaty budowania obiektów wizualnych w ogrodzie z Kolor Kolektyw oraz 
wernisaż prac plastycznych 7-letniej Mikeli Fundichely-Rychta. 

wstęp wolny 

  
02.06, godz. 18:00 

Domówka z Armenią 

warsztaty 

Rodzinne Warsztaty kaligrafii ormiańskich liter 

wstęp wolny, obowiązują zapisy: info@bok-filia.eu  

  

mailto:k.szymanska@bok.waw.pl
https://bok-filia.eu/
mailto:info@bok-filia.eu


Zapraszamy także na nasze stoisko animacyjne BOK Goldoniego 1 w ramach imprez 
organizowanych przez Urząd Dzielnicy Bielany: 
 

03.06, godz. 14:00 Festyn z okazji Dnia Dziecka, wstęp wolny  
Będziemy malować buzie i bawić się plastycznie pod hasłem „Sposób na abstrakcję” 

09.06, godz. 14:00 Festyn „Witaj lato na Bielanach”, wstęp wolny 

Akcja plastyczna pod hasłem „Mam plan na lato” 

  
kontakty dla mediów: 
Iwona Mirosław-Dolecka / Filia Estrady 

kierownik@bok-filia.eu 

22 835-54-44 

Anna Wierzbicka  
wierzbicka.bok@gmail.com 
604 947 343 

MOKOTÓW 

  

CENTRUM ŁOWICKA 

ul. Łowicka 21 

lowicka.pl 
 

02.06, godz. 10:00 

MeloKoncert dla niemowląt i małych dzieci 
koncert dla dzieci 0 – 3 lata wraz z opiekunami 
 

MeloKoncert to muzyczne spotkanie z muzyką na żywo, wspólnym śpiewaniem, tańcem, 
recytowaniem prostych wierszyków, grą na instrumentach i słuchaniem muzyki. 
Wystąpią: Anna Natalicz, Katarzyna Czapla – mamy, nauczycielki muzyki oraz wykształcone 
artystki, certyfikowane nauczycielki „gordonków”. 

Koszt: 20 zł/uczestnik, bilety do kupienia na: www.ewejsciowki.pl  
  
03.06, godz. 11:00 i 13:00 

Każdy inny, wszyscy tacy sami 
rodzinne warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci w wieku 6-10 lat 
 

Zapraszamy małych odkrywców w niezwykłą podróż dookoła świata! Poznamy elementy 
strojów, charakterystyczne dla różnych regionów. Odkryjemy nowe litery i słowa. Odegramy 
sceny pokazujące ciekawe zwyczaje. Stworzymy wielką mapę świata i krótki film o przyjaźni 
dzieci na całym świecie.  
Prowadzenie: Teatr THB. 
Warsztat jest pierwszym działaniem w projekcie dofinansowanym z Funduszu Animacji Kultury.  
Powstałe materiały zostaną wykorzystane w spektaklu "Ludzie są dobrzy" wg Janusza Korczaka. 

 

wstęp wolny, zapisy: persona@lowicka.pl  
  

10.06, godz. 11:00 

mailto:kierownik@bok-filia.eu
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Koncert na Dzień Dziecka 

koncert 
 

Zagadki i zabawy muzyczne, wspólne śpiewanie i granie, no i oczywiście najpiękniejsza muzyka 
Klasyczna! Wystąpią: Orkiestra Warsaw Camerata, Paweł Kos-Nowicki – animator i dyrygent 
Koszt: 20 zł/opiekun z dzieckiem i 30 zł/rodzina 3 i więcej osobowa. Bilety do kupienia przed 
koncertem. 
  
Kontakt do mediów 

Agnieszka Jabłońska 

ajablonska@lowicka.pl 
22 845 50 62 

DOM KULTURY DOROŻKARNIA 

ul. Siekierkowska 28 

dorozkarnia.pl  
  
01.06, godz. 20:00 

Podróże Alicji 
 

Spektakl taneczny, stylizowany na „Co Alicja zobaczyła po drugiej stronie lusta” L. Carrolla. 
Występują: Teatr Tańca Test, Teatr Tańca Jazz oraz Studio Tańca Jazz 

Choreografia: Izabella Borkowska 

Reżyseria i scenografia: Darek Sikorski 

wstęp wolny 

  
09.06, godz. 10:00 – 12:30 

Rodzinne warsztaty ceramiczne 

 

W wirze codziennych obowiązków i godzinach spędzanych w korkach czasem rodzicom trudno 
wygospodarować czas dla dzieci. Dlatego warto wybrać się w sobotę do Dorożkarni 
na rodzinne warsztaty ceramiczne. Tutaj w myśl przysłowia – nie święci garnki lepią – gliniane 
dzieła tworzyć może każdy, od lat 1 do 101. Nawet ci, którzy myślą, że nie potrafią. 

wstęp płatny, bilet 30 zł/osoba, obowiązują zapisy przez stronę Dorożkarni 
  
10.06, godz. 12:30 

TeatRanek na Siekierkach: „O dobrej Anusi i mądrym Krasnoludku” – Teatr Odskocznia 

spektakl 
 

Anusia, spacerując po lesie, usłyszała krzyk. Okazało się, że to krasnal, któremu noga utknęła 
we wnykach. Dziewczynka pomogła krasnalowi i odprowadziła go do domu. Jednak wkrótce 
sama wpadła w pułapkę, którą zastawiła na nią zła czarownica… 

Obowiązują bezpłatne wejściówki, do pobrania przez stronę lub Facebooka Dorożkarni. 
  
Kontakt dla mediów: 
Anna Michalak-Pawłowska 

dyrektor 

mailto:ajablonska@lowicka.pl
http://www.dorozkarnia.pl/


+48 608 497 999 

anna.michalak@dorozkarnia.pl  

 
 
 
 
 
 
 
 
NOWY TEATR 

ul. Madalińskiego 10/16 

nowyteatr.org 

 

27.05, godz. 10:00 – 19.00 

Koncert MONT, spektakl MaMoMi, wspólne tworzenie muralu, zabawy podwórkowe 

 

Przez cały dzień na placu będą się odbywały rozmaite gry, zabawy i warsztaty. Najmłodszych 
zapraszamy do Świetlicy na „MaMoMi”, a kulminacyjnym punktem programu będzie koncert 
Młodej Orkiestry Nowego Teatru z gośćmi (godz. 18:00). Zespół, który rozpoczął swoją 
działalność zimą tego roku pod kierunkiem artystek i edukatorek Dagny Sadkowskiej i Lilianny 
Krych, wystąpi na scenie po raz pierwszy! Zaprezentują repertuar wymyślony przez dzieci 
i młodzież, współtworzące MONT, we współpracy z najlepszymi kompozytorami 
muzyki współczesnej. 

Na część wydarzeń wstęp wolny, na spektakle wstęp płatny. 
 

Kontakt dla mediów: 
Ewa Cichowicz-Vedral 

ewa.vedral@nowyteatr.org 

 
SŁUŻEWSKI DOM KULTURY 

ul. J.S. Bacha 15 

sdk.waw.pl 
  

2 czerwca, g. 12:00  
SMURFOWISKO, czyli Gargamel złapany  
spektakl muzyczny w plenerze 
 
Sceniczna wersja opowieści o Smurfach to rozśpiewane i roztańczone widowisko, pełne 
zaskakujących sytuacji, akrobatycznych ewolucji tanecznych, z dużą dawką humoru i 
zabawnych zdarzeń, którego dodatkowym atutem jest świetna muzyka Ryszarda 
Poznakowskiego i Wojciecha Trzcińskiego. 

mailto:anna.michalak@dorozkarnia.pl
http://www.nowyteatr.org/
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wstęp wolny 
 
6, 7 czerwca g. 10:00  
Dziecięce ogrody muzyczne - Indie 
audycja muzyczna dla dzieci 
spotkania dla grup szkolnych (dzieci 5-10 lat) 
Wstęp płatny, bilety 10 zł, zapisy: dzieciece@ogrodymuzyczne.pl 
 
9 czerwca g. 17:00  
ORFEUSZ i EURYDYKA 
premiera musicalu dla najmłodszych przygotowanego w warsztatów musicalowych dla dzieci 

i młodzieży w wieku 6 – 16 lat.  

Jest to opowieść luźno nawiązująca do antycznej historii Orfeusza i Eurydyki, w której 

bohaterowie potrafią pokonać przeciwności losu dzięki odwadze i determinacji, a przyjaźń 

bierze górę nad zniechęceniem i zmęczeniem. 

Wstęp wolny 

10.06, godz. 16:00 
Dziecięce Ogrody Muzyczne – Hiszpania 
audycja muzyczna dla dzieci, spotkania dla rodziców z dziećmi (5 – 10 lat) 
 
Tak jak w Alhambrze czy Sewilli, również w naszym Magicznym Ogrodzie zabrzmi gitara 
i flamenco, kastaniety, wspólne klaskanie i Ole! Pojawi się także Carmen ze słynnej opery oraz 
marzyciel Don Kichot. Kreacje audiowizualne realizowane wspólnie z dziećmi przez Kolor 
Kolektyw z pewnością będą miały intensywny kolor. Spotkania poprowadzi animatorka Anna 
Szawiel. 

bilety: 10 zł, dostępne przez eBilet.pl i w kasie Służewskiego Domu Kultury 
  
Kontakt dla mediów: 
Marta Rybicka 

m.rybicka@sdk.waw.pl  
22 843 91 01 

 
TEATR LALEK GULIWER 

ul. Różana 16 

teatrguliwer.waw.pl 
  
01.06, godz. 11:00 

Dzień Dziecka w Guliwerze czyli dzieci przejmują stery! 
wydarzenie 

 

W Dzień Dziecka w naszym Teatrze po raz pierwszy gospodarzami będą dzieci! 
Oddajemy stery Guliwera w ręce naszych najmłodszych widzów! 

wstęp wolny, obowiązują zapisy 

  

mailto:m.rybicka@sdk.waw.pl
http://www.teatrguliwer.waw.pl/


01.06, godz. 11:00 

Koziołek Matołek 

spektakl 

wstęp płatny 

  
Kontakt dla mediów 

Agnieszka Evans 

promocja@teatrguliwer.waw.pl  
22 845 16 76/77 wew. 112 

  

 
OCHOTA  

 

OŚRODEK KULTURY OCHOTY 

ul. Grójecka 75 

oko.com.pl 
  

10.06, godz. 11:00 Park Szczęśliwicki 
Tworzą z Ochotą 

wydarzenie plenerowe dla rodzin (spotkanie, koncert, warsztaty) 
 

Wydarzenie, które łączy w sobie działania z różnych dziedzin twórczości. Zobaczymy artystów 
amatorów związanych z OKO. Będzie to też okazja do podsumowań i świętowania 50-lecia 
Ośrodka Kultury Ochoty. 
 

kontakt dla mediów: 
Bożena Majewska  
bozena.majewska@oko.com.pl 
+48 603 064 148 

 
 

PRAGA POŁUDNIE 

 

 

 

 

CENTRUM PROMOCJI KULTURY  

ul. Podskarbińska 2 

cpk.art.pl 
 

01.06, godz. 10:00 – 16:00 

Maraton Perkusyjny – Gramy i pomagamy! 
warsztat i koncert 
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Maraton perkusyjny to dzień pełen muzyki i dobrej zabawy! Dzieci będą miały możliwość 
spróbowania gry na perkusji. Najmłodsi mogą także wziąć udział we wspólnym koncercie, 
„Maratonie Perkusyjnym” na rzecz Kliniki Kardiologii w Centrum Zdrowia Dziecka i grać przez 
42 minuty i 19 sekund. Dorośli perkusiści będą bębnić perkusyjny maraton aż przez 4 godziny 
i 21 minut i 9 sekund! 

wstęp wolny 

 
 


