PROGRAM
Głębocka 66, 20.10.2019

Bitwa komiksowa
Runda I - SUPERBOHATEROWIE

Mój pierwszy komiks*

11:00 - 12:00, sala widowiskowa, wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona

11:00 - 12:30, sala warsztatowa

Wojciech Cichoń vs. Jan Sidorowin

Warsztat dla dzieci (3-6 lat)
Prowadzący: Piotr Nowacki

Runda II - SUPERBOHATEROWIE

Komiksowa grafika komputerowa*

12:30 - 13:30, sala widowiskowa, wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona

12:45 - 14:15, sala warsztatowa

Piotr Nowacki vs. Wojciech Zieliński
Dwóch rysowników pod okiem publiczności będzie
rysować wymyślone przez widzów postacie superbohaterów. Podczas spotkania uczestnicy poznają
podstawy rysunku, formatów komiksowych i zasad
tworzenia postaci komiksowych. Pod okiem instruktorów narysują także swój własny komiks.

Komiks na żywo
14:00 - 16:00, sala widowiskowa, wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona
Polscy aktorzy dubbingowi: Jarosław Boberek, Artur
Barciś, Sebastian Misiuk i Małgorzata Gołota (wspólnie z ochotnikami z widowni), przeczytają komiksy
z podziałem na role. Jednocześnie na ekranie
kinowym będziemy je wyświetlać. Usłyszymy komiksy: „Mały, Duży i Czary", „Amelka: Na ratunek przyrodzie" oraz „W koronie".

Warsztat dla dzieci (7-12 lat)

Wymyśl i narysuj idealnego bohatera!*
14:30 - 16:00, sala warsztatowa
Warsztat dla dzieci (7-12 lat)
Prowadzący: Wojciech Cichoń

11:00 - 16:00, hol główny, wstęp wolny
. Profesjonalna sesja zdjęciowa na tle komiksowym
. Stoiska komiksowe:
Fabryka Komiksów dla Amelki, Wydawnictwo
TADAM, Komiksy niezależne (Wojciech Zieliński,
Wojciech Cichoń)
. Strefa autografów:
11:30 - 12:30 - Agnieszka Matraś + Wojciech Cichoń
12:30 - 13:30 - Piotr Nowacki + Wojciech Zieliński
14:00 - 15:00 - Jan Sidorowin + Nikodem Cabała

* Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, zapisy w kasach BOK.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

PROGRAM

PROGRAM
van Gogha 1, 19.10.2019

Komiks na żywo

Rysowanie na żywo

11:00 - 13:00, sala widowiskowa, wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona

12:00 - 14:00, sala plastyczna, wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona

Polscy aktorzy dubbingowi: Dariusz Kordek, Aneta
Todorczuk, Małgorzata Gołota, Wojciech Masiak
(wspólnie z ochotnikami z widowni), przeczytają
komiksy z podziałem na role. Jednocześnie na ekranie
kinowym będziemy je wyświetlać. Usłyszymy komiksy: „Pani Detektyw Sowa", „Amelka: Nie wesołe
miasteczko" oraz „Gabi i Gator".

Artyści komiksowi pokażą uczestnikom na żywo, jak
powstają okładki i paski komiksowe. Stworzone przez
nich, unikatowe rysunki, zostaną przekazane na cel
charytatywny.

Bitwa komiksowa
Runda I - KARYKATURY

Wymyśl i narysuj idealnego bohatera!*

13:30 - 14:00, hol główny, wstęp wolny

12:30 - 13:30, sala konferencyjna

Nika Jaworowska vs. Edward Lutczyn

Warsztat dla dzieci (7-12 lat)
Prowadząca: Agnieszka Świętek

Spotkanie autorskie: Tajfun
14:30 - 16:00, sala konferencyjna, wstęp wolny,
ilość miejsc ograniczona
Odrodzenie komiksowej legendy - spotkanie z polskimi twórcami komiksowymi (Paweł Gierczak, Arkadiusz Klimek, Nikodem Cabała, Bartłomiej Sztobryn,
Andrzej Włudecki).

Mój pierwszy komiks*

Runda II - SUPERBOHATEROWIE
15:00 - 16:00, hol główny, wstęp wolny
Jan Sidorowin vs. Artur Hejna
Dwóch rysowników pod okiem publiczności będzie
rysować wymyślone przez widzów karykatury
i superbohaterów. Podczas spotkania uczestnicy
poznają podstawy rysunku, formatów komiksowych i
zasad tworzenia postaci komiksowych. Pod okiem
instruktorów narysują także swój własny komiks.

11:00 - 16:00, hol główny, wstęp wolny

13:30 - 15:00, sala teatralna

. Profesjonalna sesja zdjęciowa na tle komiksowym
. Stoiska komiksowe:
Komiksy kraftowe, Fabryka Komiksów, Timof, Hanami,
Wydawnictwo TADAM, Bartłomiej Sztobryn, Wydawnictwo CzyTam, Planeta Komiksów
. Strefa autografów:
Anna Krztoń, Jan Sidorowin, Edward Lutczyn, Nika
Jaworowska, Agnieszka Świętek, Nikodem Cabała,
Arkadiusz Klimek, Bartłomiej Sztobryn
. Wystawa „Agnieszka Świętek dla dzieci"

Warsztat dla młodzieży i dorosłych
Prowadzący: Wojciech Cichoń

* Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona, zapisy w kasach BOK.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

11:30 - 13:00, sala teatralna
Warsztat dla dzieci ( 3-6 lat)
Prowadząca: Agata Matraś

Wymyśl swój komiks!*

tel. 22 300 48 00
sekretariat@bok.waw.pl
www.bok.waw.pl

