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10:00 – 16:00 |  warsztaty scenograficzne (Klementyna Margolis) 
Będą to warsztaty wycinania i  animowania kształ tów w formie teatru cieni .  Będzie można stworzyć krótką 
ruchomą opowieść ,  nagrać ją lub sfotografować.  

10:00 – 17:00 |  warsztaty akrobatyki (Sandra Wrzosek)
Na specjalnej  ścieżce akrobatycznej  (Air  Track) chętne osoby pod okiem trenera będą mogły spróbować swoich 
si ł  w gimnastyce i  akrobatyce oraz przetestować sprzęt .  Warsztaty skierowane są do wszystkich którzy planują 
rozpocząć swoją przygodę z tą dziedziną spor tu,  jak również dla tych którzy chciel iby się czegoś więcej  
dowiedzieć o kształ towaniu koordynacj i  ruchowej i  gibkości .  Wydarzenie będzie również okazją do tego,  aby 
podpatrzeć umiejętności  trenerów m.in.  stanie i  chodzenie na rękach,  mostki ,  piramidy,  przerzuty oraz inne 
akrobatyczne ewolucje.  

11:00 – 16:00 |  "Świat emocji" (Klara Kostrzewa) 
Będziemy szukać emocj i  w ciele oraz rozpoznawać i  nazywać uczucia innych.  Dowiemy się,  co każda z emocj i  
ma nam do powiedzenia i  czy smutek albo wstręt naprawdę są nam potrzebne.  Sprawdzimy czy war to bać się 
strachu i  o czym krzyczy gniew. Warsztaty będą okazją,  aby poznać dobry sposób,  w jaki  możemy wyrażać swoje 
potrzeby oraz poradzić sobie z trudnymi emocjami (czyl i  jak ich nie zagłuszać) ale też umieć odreagować nie niszcząc
innych ani  s iebie.

11:00 – 17:00 |  warsztaty improwizacji  (Aneta Muczyń)

10:00 - 19:00 – wizyta robota humanoidalnego Peppera
Tak tak -  odwiedzi  nas prawdziwy robot!  Pepper opowie Ci  o BOK, zagra z Tobą w quiz,  rozśmieszy żar tem, zatańczy 
i  zrobi  sobie z Tobą zdjęcie.  To najbardziej  zaawansowany robot humanoidalny na świecie!  Pepper świetnie sobie 
radzi  w interakcj i  z  człowiekiem. Rozpoznaje mowę, odpowiada na pytania lub opowiada o różnych zagadnieniach,  
zachowując przy tym ludzką gestykulację.  Pepper będzie nie tylko przewodnikiem po 25.  urodzinach BOK, 
ale również je j  pełnoprawnym uczestnikiem, ponieważ wystąpi  przed publ icznością!

11:00 - 17:00 - stanowiska z ocullusami
Tutaj  przeniesiesz sie w wir tualny świat 3D, zagrasz w grę i  spotkasz sięz Białołęckim Ośrodkiem Kultury 
-  w zupełnie innym wymiarze!

11:00 - 15:00 - stacja robotyki,  programowania i  druku 3D
13:30 - 14.30 - teleturniej wiedzy o BOK

11:00 - 15:00 - dmuchańce dla małych i  dużych
10:00 - 17:00 - wata cukrowa i popcorn, strefa muzyki z DJ-em, leżakami i  poduchami dla dzieci

Koncer t  objęty jest  projektem WYCHODZĘ Z RODZICAMI,  podczas którego animatorzy zapewniają opiekę 
nad dziećmi w wieku 3-8 lat .  L iczba miejsc jest  ograniczona,  obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem 
mailowym: kasa@bok.waw.pl  lub pod numerem telefonu (22) 300 48 00.

Oprócz tego:

- napiszesz z nami wspólną bajkę o kulturze - po jej  stworzeniu opublikujemy ją na stronie BOK
- zrobisz sobie pamiątkowe, urodzinowe zdjęcie w fotomacie
- wykonasz selfie z robotem Pepperem i  Turą Kul
- weźmiesz udział  w uroczystym zakopaniu kapsuły czasu dla potomnych
- obejrzysz pamiątkowę wystawę zdjęć i  przeniesiesz się wspomnieniami do minionych czasów!

koncer t  standardów jazzowych z lat  50.



Białołęcki Ośrodek Kultury

@BialoleckiOsrodekKultury

@bialoleckiosrodekkultury

Sprawdźcie nas na:

www.bok.waw.pl

Świętujcie razem z nami!

urodziny BOK

KONCERT

STREFA WARSZTATÓW

STREFA ANIMACJA & CHILL

FASOLKI z Panem Tik Takiem i  Profesorem Ciekawskim

11.09 11:00 BOK Głębocka 66

wstęp wolny

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 
Głębocka 66 |  11 września
 

SPEKTAKLE TEATRU BARNABY

12:00 - 13:00 - „Calineczka”
Każdy zna histor ię malutkiej  dziewczynki ,  która jest mniejsza od łupiny orzecha,  ale czy znacie naszą Cal ineczkę? 
Jeśl i  nie,  to koniecznie musicie ją zobaczyć w naszym marionetkowym przedstawieniu.  Przeniesiemy się do baśniowej 
krainy,  w której  chrabąszcz przeleci  tuż nad naszą głową, a ropucha zarechocze tak głośno,  że nawet kret to usłyszy. . .  
Co z tego wyniknie? Tekst i  reżyseria:  Tomasz Man, lalk i :  Marcin Marzec

15:00 - 16:00 - "O najwspanialszym Piecuchu"
Spektakl  „O najwspanialszym Piecuchu” to histor ia jednego z trzech synów starego króla,  który chce udowodnić ojcu,  
że jest  war tościowym człowiekiem i  „coś z niego będzie" .  Wyrusza więc na podbój świata na czarodziejskim koniu.  
Przy swoim boku ma zaczarowaną szablę,  która pokona każdego potwora.  Na swojej  drodze napotyka wiele przygód.  
Mierzy się z niejednym smokiem, rozwiązuje także l iczne zagadki .  Spektakl  jest  odgrywany w formie teatru figur 
drewnianych.  Tekst i  reżyseria:  Marcin Marzec

10:00 – 17:00 |  warsztaty akrobatyki (Sandra Wrzosek)
Na specjalnej  ścieżce akrobatycznej  (Air  Track) chętne osoby pod okiem trenera będą mogły spróbować swoich 
si ł  w gimnastyce i  akrobatyce oraz przetestować sprzęt .  Warsztaty skierowane są do wszystkich którzy planują 
rozpocząć swoją przygodę z tą dziedziną spor tu,  jak również dla tych którzy chciel iby się czegoś więcej  
dowiedzieć o kształ towaniu koordynacj i  ruchowej i  gibkości .  Wydarzenie będzie również okazją do tego,  aby 
podpatrzeć umiejętności  trenerów m.in.  stanie i  chodzenie na rękach,  mostki ,  piramidy,  przerzuty oraz inne 
akrobatyczne ewolucje.  

11:00 – 16:00 |  "Świat emocji" (Klara Kostrzewa) 
Będziemy szukać emocj i  w ciele oraz rozpoznawać i  nazywać uczucia innych.  Dowiemy się,  co każda z emocj i  
ma nam do powiedzenia i  czy smutek albo wstręt naprawdę są nam potrzebne.  Sprawdzimy czy war to bać się 
strachu i  o czym krzyczy gniew. Warsztaty będą okazją,  aby poznać dobry sposób,  w jaki  możemy wyrażać swoje 
potrzeby oraz poradzić sobie z trudnymi emocjami (czyl i  jak ich nie zagłuszać) ale też umieć odreagować nie niszcząc
innych ani  s iebie.

12:00 – 19:00 |  warsztaty kostiumowe (Klementyna Margolis)  
Na warsztatach wymyśl imy i  stworzymy wspólnie maski  z różnych przedmiotów codziennego użytku takich 
jak kar tony,  papierowe naczynia,  korki  od butelek czy guziki .

11:00 - 15:00 -  dmuchańce dla małych i  dużych
14:00 - 17:00 - animacje dla najmłodszych (3+)
10:00 - 17:00 - wata cukrowa i popcorn, strefa muzyki z DJ-em, leżakami i  poduchami dla dzieci



Białołęcki Ośrodek Kultury

@BialoleckiOsrodekKultury

@bialoleckiosrodekkultury

Sprawdźcie nas na:

www.bok.waw.pl

Świętujcie razem z nami!

urodziny BOK

STREFA NAUKOWA

STREFA KINA

wstęp wolny
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10:00 - 19:00 – wizyta robota humanoidalnego Peppera
Tak tak -  odwiedzi  nas prawdziwy robot!  Pepper opowie Ci  o BOK, zagra z Tobą w quiz,  rozśmieszy żar tem, zatańczy 
i  zrobi  sobie z Tobą zdjęcie.  To najbardziej  zaawansowany robot humanoidalny na świecie!  Pepper świetnie sobie 
radzi  w interakcj i  z  człowiekiem. Rozpoznaje mowę, odpowiada na pytania lub opowiada o różnych zagadnieniach,  
zachowując przy tym ludzką gestykulację.  Pepper będzie nie tylko przewodnikiem po 25.  urodzinach BOK, 
ale również je j  pełnoprawnym uczestnikiem, ponieważ wystąpi  przed publ icznością!

10:00 - 17:00 – wybuchowe, eksperymentalne warsztaty naukowe

10:00 - 19:00 - stanowiska z ocullusami
Tutaj  przeniesiesz sie w wir tualny świat 3D, zagrasz w grę i  spotkasz się z Białołęckim Ośrodkiem Kultury 
-  w zupełnie innym wymiarze!

12:00 - 16:00 - stacja robotyki,  programowania i  druku 3D

12:00 - 14:00 - Jak się robi kino? Spacer z pracownikami BOK
Pracownicy BOK pokażą nam Kino Głębocka 66 od kul is .  Zobaczymy pokój  reżyserski ,  dowiemy się jak to się dzieje,  
że możemy obejrzeć film, a może nawet sami go wyemitujemy. . .?

14:00 - 15:40 - seans dla najmłodszych: „Ratchet i  Clank" (6+) reż. Kevin Munroe, 94 min 
Po zdewastowaniu własnej  planety,  z łoczyńca Drek wraz z armią posłusznych mu Blargów wyrusza 
na podbój kolejnych światów. Nieoczekiwanie na jego drodze staje para najbardziej  zdumiewających 
bohaterów, jakich kiedykolwiek widział  kosmos.  To przedstawiciel  legendarnej  rasy Lombaxów 
– Ratchet oraz jego wierny druh Clank – mały robot o wielkim sercu i  potężnym intelekcie.  Aby ocal ić  wszechświat ,  
Ratchet i  Clank dołączą do Strażników Galaktyki ,  wyjątkowej grupy dowodzonej  przez samozwańczego 
superbohatera – Kapitana Qwarka.  Razem zrobią wszystko,  by powstrzymać Dreka przed podbojem 
malowniczej  Galaktyki  Solana.  A przy okazj i  odkryją,  czym są przyjaźń,  honor i  prawdziwa odwaga. 
akcja,  animacja,  przygoda

17:00 - 18.40 - seans dla dorosłych: „Yang” (15+) reż. Kogonada, 96 min
Jake prowadzi  sklep z organiczną herbatą i  razem z żoną Kyrą i  ich córką Miką wiodą szczęśl iwe,  spokojne życie.  
Na co dzień towarzyszy im android Yang, który niczym starszy brat opiekuje się dziewczynką.  Gdy przyjaciel  córki  
nieoczekiwanie ulega awari i ,  Jake szuka sposobu,  by przywrócić go do życia.  Próbując naprawić Yanga, 
odkrywa coś,  co zaskakuje całą rodzinę – przez te wszystkie lata android prowadzi ł  własne,  sekretne życie,
którego najcenniejsze momenty zapisywał na tajnym dysku wspomnień.  Poznając najbardziej  wyjątkowe chwile 
z życia Yanga, Jake dowiaduje się kim tak naprawdę był ,  o czym marzył  i  co czuł ,  żyjąc z nimi pod jednym dachem.

Seans objęty jest projektem WYCHODZĘ Z RODZICAMI,  podczas którego animatorzy zapewniają opiekę 
nad dziećmi w wieku 3-13 lat .  Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy pod adresem 
mailowym: kasa@bok.waw.pl lub pod numerem telefonu (22) 300 48 00.

Oprócz tego:

- napiszesz z nami wspólną bajkę o kulturze - po jej  stworzeniu opublikujemy ją na stronie BOK
- zrobisz sobie pamiątkowe, urodzinowe zdjęcie w fotomacie
- wykonasz selfie z robotem Pepperem i  Turą Kul
- weźmiesz udział  w uroczystym zakopaniu kapsuły czasu dla potomnych
- obejrzysz pamiątkowę wystawę zdjęć i  przeniesiesz się wspomnieniami do minionych czasów!
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SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 
3 pokoje z kuchnią |  10 września
10:00 - 17:00

W planie urodzin:

zajęcia sensoplastyki  

tworzenie biżuteri i  dziecięcej  z koral ików 

warsztaty programowania robotów 

warsztaty czekoladowe 

pokaz naukowy z efektownymi eksperymentami

fotobudka 

sąsiedzka loteria fantowa

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu.


