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SKRZATY KSIĄŻKOJADY ONLINE
25. września 2021
Teatr
Udostępnione na platformie YouTube.

---WYDARZENIE
Seria 6 filmów, w których aktorzy teatru są
fikcyjnymi postaciami. Postacie nazywają się
Skrzaty Książkojady, bo bardzo lubią czytać
książki. Skrzaty spotykają się w różnych
miejscach w teatrze. Tam wspólnie czytają
bajki dla dzieci. W filmach bohaterowie bajek pojawiają się też
na ekranie jako animowane postacie.
Po każdym czytaniu Skrzaty Książkojady
pokazują zadania.
Możesz je razem z nimi wykonać.
Zadania są związane z tematem książki.
Wydarzenie dla osób w różnym wieku/ dla wszystkich.

DATA WYDARZENIA
25. września 2021
Wydarzenie będzie dostępne od godziny 12.00.
Każdy odcinek trwa od 10 do 15 minut.
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MIEJSCE WYDARZENIA
Wydarzenie będzie dostępne na kanale
You Tube Teatru Lalek Arlekin.
Adres: www.youtube.com/TeatrLalekArlekin
DLACZEGO WARTO NAS ODWIEDZIĆ?
Wydarzenie zapoznaje odbiorcę
z wartościową literaturą dla dzieci.
Wydarzenie pokazuje miejsce w teatrze,
którego widz nie widzi podczas wizyty
w teatrze na przedstawieniu.
Wydarzenie pokazuje, do czego, poza czytaniem lub
słuchaniem, można wykorzystać książkę.
TERMINY DOTYCZĄCE WYDARZENIA
KSIĄŻKOJAD – wymyślona nazwa własna dla
postaci skrzatów występujących w teatrze Arlekin
oraz w jego filmach dla dzieci. Nazwa powstała
od ulubionej czynności skrzatów – jest nią czytanie.
Skrzaty Książkojady czytają chętnie i bardzo dużo,
dlatego porównaliśmy to do pożerania książek.
Nazwa Książkojady ma pozytywny wydźwięk.
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DOSTĘPNOŚĆ WYDARZENIA
Filmy zawierają polskie napisy.
Filmy zawierają deskrypcję.

DODATKOWE INFORMACJE
Filmy będą dostępne na platformie
You Tube cały czas.

WIĘCEJ DOWIESZ SIĘ NA STRONIE WWW
Odwiedź naszą stronę: www.teatrarlekin.pl
Więcej o dostępności Teatru Lalek Arlekin
dowiesz się na www.teatrarlekin.pl/pl/deklaracja-dostepnosci
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KONTAKT
Ewa Kwiecińska-Kotwasińska
pr@teatrarlekin.pl
tel. 42 633 08 94
Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi
Al. 1 Maja 2 (wejście dla widzów ul. Wólczańska 5)
90-718, Łódź, Polska
--Tekst: Ewa Kwiecińska-Kotwasińska
Zdjęcia: Ewa Kwiecińska-Kotwasińska
Wykorzystane piktogramy są własnością rządu Aragonii
i zostały stworzone przez Sergio Paolo dla ARASAAC.
Są rozpowszechniane w ramach Licencji Creative Commons:
BY-NC-SA.
www.arasaac.org.
--Wydarzenie przygotowano w ramach Łódzkiego Weekendu
Kultury bez Barier 2021.

4

