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Program:
23 sierPnia (Piątek)
09.30 f„Język w naszej rodzinie” – warsztaty z Agatą Hącią
11.00 f „Jak powstają słowa?” – warsztaty z Małgorzatą Majkowską
14.30 f „Słowa i gesty, czyli jak się dogadać” – warsztaty z Anetą Załazińską
16.00 f„Nie jesteśmy samotną wyspą, czyli polski i inne języki”  
warsztaty z udziałem tłumaczy: Silvii Bruni (j. włoski), Agnieszki Frączek (j.niemiecki), Barbary Gawryluk (j. szwedzki)  
fprowadzi Agata Hącia
19.00 f„5 najważniejszych słów” – dyskusja z udziałem Artura Czesaka,  
Agnieszki Frączek, Agaty Hąci i Anety Załazińskiej, w oparciu o propozycje zgłoszone w publicznym plebiscycie.
fW godzinach 12-18 w Bibliotece (na piętrze) fWojciech Rzadek poprowadzi tuRNieJ JęZykoWyCH GieR plANSZoWyCH.

24 sierPnia (sobota)
09.30 f „Złapać byka za rogi”– warsztaty z Agnieszką Frączek
11.00 f„Jak to się u nas nazywa?” – warsztaty z  językoznawcą – Arturem Czesakiem  
i etnografem – Małgorzatą Wójtowicz-Wierzbicką, z udziałem Stanisławy trebuni-Staszel i Grzegorza kulika  
f (Muzeum im. Władysława orkana – Stary kościół, ul. orkana 2)
14.30 f„Jak mówić, żeby nas zrozumiano” – warsztaty dykcji  
z tomaszem Schimscheinerem
16.00 f„Góra z górą… czyli Ślązacy i Górale – w czym ich język jest podobny  
i czym się różni”  warsztaty ze Stanisławą trebunią – Staszel i Grzegorzem kulikiem, prowadzi Artur Czesak
19.00  f „Mały książę” – spektakl w adaptacji i reżyserii Filipa Bochenka,  
poprzedzony lekturą fragmentów  „Małego księcia” w tłumaczeniu na język góralski  
i śląski. Czytają autorzy przekładów: Stanisława trebunia-Staszel i Grzegorz kulik  (teatr lalek „Rabcio”, ul. orkana 6)
fW godzinach 12-18 w parku Zdrojowym Młodzieżowa Rada Miasta przeprowadzi JęZykoWą GRę MieJSką.

WStęp NA WSZyStkie WydARZeNiA JeSt BeZpłAtNy. 
Na spektakl obowiązują  bezpłatne wejściówki, które można pobrać osobiście w Miejskiej Bibliotece publicznej  
w Rabce-Zdroju od 19 sierpnia, od godz. 12.00; 
Wydarzenia, poza tymi, gdzie wskazano inaczej, odbywają się w Miejskiej Bibliotece publicznej  
w Rabce-Zdroju, przy ul. orkana 27.
Chęć udziału w warsztatach prosimy zgłaszać w Miejskiej Bibliotece publicznej osobiście,  
mailowo (rabkabiblioteka@wp.pl) lub telefonicznie (tel.: 18 26 77 449) od 19 sierpnia od godz. 12.00

Dofinansowano  
ze środków 
Narodowego 
Centrum Kultury  
w ramach programu 
Ojczysty – dodaj  
do ulubionych 2019

Realizacja Współpraca Patronat medialny

Pomogli nam:
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