SPRIEVODNÝ PROGRAM

PROGRAMOVÉ CENTRUM
DETI SÚ NAŠE KNIHY
5. 11. 2015, štvrtok
9.00 – 10.00

Hudobné rozprávky dychových nástrojov
Interaktívny hudobný program pre deti na literárne motívy.
Účinkajú: flauta: Mária Pindešová, hoboj: Alžbeta Struňaková, klarinet:
Barbora Sláčiková, fagot: Nikola Ovčarovičová, lesný roh: Martin Matašovič.

10.00– 11.00

Detektívi v čase
Stretnutie s jedným najúspešnejších súčasných nemeckých spisovateľov pre
deti Fabianom Lenkom, ktorý napísal okolo 150 kníh. Vydavateľstvo
Verbárium prináša slovenským čitateľom jedinečnú besedu o autorovej
najpopulárnejšej sérii kníh o detských detektívoch, cestovateľoch v čase.

11.00 – 13.00

S deťmi sa dá dohodnúť
Špeciálna Biblio Párty oslávenca Daniela Heviera v rámci celoročnej
HEVITOUR 60.
Pripravilo TRIO Publishing a LC.

13.00 – 14.00

OdZIPSuj sa!
Stretnutie s redakciou literárneho zábavníka pre dievčatá a chlapcov pri
príležitosti jeho 5. ročníka a vyhlásenie výsledkov výtvarnej a literárnej súťaže
k 50. výročiu Bienále ilustrácií Bratislava (BIB).
Účinkujú žiaci Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča v Starej Ľubovni
a Základných škôl v Bratislave

14.00 – 16.00

Ihrisko čítania otvorené!
Interaktívny seminár pre knihovníkov, rodičov a priateľov detskej knihy s
prezidentkou Slovenskej sekcie IBBY Timoteou Vráblovou a švédskou
odborníčkouv oblasti psychoterapie Gunillou Ekman o nových progresívnych
trendoch v čítaní.

16.00 – 18.00

Tri oriešky z rozhlasového klobúka
Počúvanie víťazných rozprávkových hier z festivalu Zázračný oriešok Rozhlas v knihe,kniha v rozhlase. Výtvarné dielne s orieškovými ilustrátormi
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6. 11. 2015, piatok
9.00 – 10.00

Madam ježibaba si chce pozrieť svet
Prezentácia a krst detskej knižky autorky Zuzany Csontosovej a ilustrátorky
Kataríny Ilkovičovej z vydavateľstva Albatros. Deťom zahrá spevák
a hudobník Miro Šmilňák.
Príďte sa zoznámiť s autorkou obľúbených kníh pre deti Zuzanou
Csontosovou, ktorá prináša novodobý príbeh o ježibabe, Jankovi a Marienke.
Nie je však hocijaký! V našej rozprávke sa deti do pece nehádžu, stará
ježibaba nie je vôbec neľútostná a všetci sa spolu učia po anglicky!

10.00 – 11.00

Bartók a drevený princ
Interaktívna hudobná klauniáda v autorskej adaptáciii Margit Garajszki.
Dramatizáca aréžia Silvester Lavrík. Účinkujú Margit Garajszki, Júlia Urdová
a drevená bábka Pinius Silvestris 200

11.00 – 13.00

Keď sa jubilant smeje...
Komponovaný program k výročiu Jána Uličianskeho, ktorý tvorí príbehy deťom
pre radosť.
Programom bude sprevádzať Barbora Zamišková. Pripravilo TRIO Publishing
a LIC

13.00 – 14.00

Škola po škole
Krst novej knihy Daniela Heviera a ilustrátora Miloša Koptáka z redakčnej a
vydavateľskej dielne časopisu Slniečko a Literárneho informačného centra.

14.00 – 15.00

Keď dvaja nepíšu to isté
Beseda so spisovateľmi Rudolfom Dobiášom o jeho najnovšej knihe Perličky
na slniečku.
Jozef Žarnay porozpráva o svojej knihe Časolet a svojej sci-fi tvorbe pre deti.
Besedu pripravilo vydavateľstvo Regent.

15.00 – 16.00

Od knihy ku tabletu
Prezentácia projektu ArtCODE a jej kreatívnych multimediálnych aplikácií
populárnych knižiek pre deti – Mimi a Líza Kataríny Kerekeszovej a Marínka
Somarinka Marky Staviarskej

16.30

Ako sa stať spisovateľom
Workshop tvorivého písania pre deti.
Ide ti prasknúť hlava od neuveriteľných nápadov a ty nevieš, čo s tým? Príď
medzi nás a my ti ukážeme, ako preniesť myšlienky na papier a vytvoriť
pútavý príbeh.
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7. 11. 2015, sobota
10.00 – 11.00

Ako Alica nechcela spať
Scénické čítanie pána Mrkvička z rozprávok Aloisa Mikulku, Arnolda Nobela,
Maurica Sendaka a ďalších. Uspia malú Alicku rozprávky alebo neuspia?

11.00 – 12.00

Srdce si posilňujme láskou
Beseda so spisovateľkou Martou Šurinovou o svojej najnovšej knižke z
vydavateľstva TRIO Publishing
Tajomstvo čarovného vajíčka a jej
ilustrátorkou Alenou Wagnerovou

12.00 – 13.00

Kde bývajú najväčšie tajomstvá?
Výtvarná dielňa ilustrátorky Aleny Wagnerovej na motívy knižky Marty
Šurinovej.

14.00 – 15.00

Puf a Muf idú do školy
Dva slávne nezbedné kocúriky Puf a Muf, hrdinovia knižky Nataše Tanskej
Zajtra ideme do školy, ožijú v predstavení Divadla TUŠ.
Účinkujú: Barbora Zamišková a Viki Jenčková.

15.00 – 16.00

Hravo čítame s Osmijankom
Inscenované čítanie Osmijankových rozprávok Kristy Bendovej v podaní
bábkoherca Lukáša Tandaru.

16.00 – 18.00

Načisto Harašimi
Literárno - hudobné popoludnie so spisovateľom a muzikantom Braňom
Jobusom.
S hrdinom jeho najnovšej knižky Plajkom a ilustrátorkou Leou Točekovou nás
zavedie do Ústavu rozvoja a nahrávania snov.
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8. 11. 2015, nedeľa
10.00 – 11.00

Dajte mi krídla...
Výtvarná dielňa so slovenskými ilustrátormi ocenenými na BIB Bratislava.

11.00 – 11.30

Hrebienok
Barbora Rakovská pozýva deti do mestečka Vláskovo na Sponkový ples.
Pokúsite sa s autorkou vyriešiť strašidelnú záhadu?
Pre deti mladšieho školského veku pripravilo vydavateľstvo IKAR

11.30 – 13.00

Slniečko čaruje s Q111
Pravé poludnie s jubilejúcim časopisom Slniečko a vydavateľstvom Q 111,
jeho autormi, kúzelníkom a Divadlom TUŠ.

13.00 – 14.00

Guľko Bombuľko
Divadelné predstavenie Barbory Zamiškovej v podaní Divadla TUŠ

14.00 – 15.00

Rozprávky pre Itmara a Rút
Scénické čítanie pána Mrkvičku z knihy Davida Grossmana.
Ak chcete vedieť, ako vyzerá japonská žirafa a čo sa stane s dievčatkom,
ktoré nechce ísť do škôlky, príďte medzi nás!

15.00 – 16.00

Zornička – meno pre neobyčajné dievčatko
Prezentácia knižnej novinky pre deti od autorky Zuzany Štelbaskej
a ilustrátorky Evy Chupíkovej z vydavateľstva Albatros.
Beseda je spojená s čítaním z knihy.

16.00 – 18.00

Posolstvo vody
SEA - Agentúra pre vzdelanie a vedu predstavuje a krstí dve novinky zo svojej
knižnej dielne – Posolstvo vody od Emoto Masaru a Dialógy s dušou od Petra
Hanuliaka.
Krstí Bibiana Ondrekjová a akademická maliarka Veronika Gabčová.
Koncert nadžánrového hudobného zoskupenia Musica Medica Borisa Čellára
a Rami Shaafi (UK).
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