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Noc Muzeów w Parku Rzeźby !
16 maja 2015 – godz. 19.30 – 0.30 !!!
Koncert i muzykowanie przy Domku Herbacianym, godz. 20:00 - 22.00 !
Opis: ATP, czyli gramy dla żywych – to kolejna odsłona kolektywu terenNowy. Grupa twórców, konsekwentnie 
kontynuująca przyjętą w 2007 roku filozofię, zawartą w motcie „101% improwizacji”. Muzyka terenNowy. ATP jest 
medytacyjną podróżą po przestrzeniach ambient-etno-trans. Utkana z dźwięków, generowanych przy użyciu 
najnowszych technologii, najstarszych instrumentów i odgłosów. Z zespołem wystąpi Marek Styczyński. !!!
Pokaz filmów przy Domku Herbacianym, 22:15 - 00:30 !
Opis: Pokaz filmów krótkometrażowych. Prezentacja krótkich filmów klasyki kina światowego poruszających 
tematykę sportową. „Sportowiec z miłości” reż. Buster Keaton, 1927 r., 66 min. „Światła wielkiego miasta“ (scena 
walki bokserskiej) reż. Charlie Chaplin, 1931 r., 5 min. Flip i Flap (scena walki bokserskiej) 5 min. Mieszanka gagów 
z amerykańskich komedii przedwojennych !!
Nocna impreza biegowa, 19:30 - 20:15 !
Opis: Impreza biegowa o dystansie 5 km. Podczas zawodów rejestrowany będzie czas a uczestnicy otrzymają 
medale i dyplomy. Po biegu uczestnicy zawodów uczestnicy biegu będą mieli możliwość uczestniczenia w 
oprowadzaniu po Parku Rzeźby z przewodnikiem.  !!
Kule zorbingowe przy rzeźbie „Krata”,19:30 - 00:30 !
Opis: Bezpłatna możliwość turlania się w kuli zorbingowej. Kula jest pompowana a uczestnik zabawy wchodzi do jej 
wnętrza, zapina pasy i jest turlany po trawie. Cała zabawa obywa się na trawniku  
w okolicy rzeźby Moniki Sosnowskiej „Krata”. Wydarzenie umożliwi obejrzenie rzeźby z nowej perspektywy, w innej 
niż nacodzień formie. !!
Domek Herbaciany – poczęstunek i wspólne rysowanie, 19:30 - 00:30 !
Opis: Podczas wydarzenia każdy z uczestników będzie mógł poczęstować się kawą, herbatą  
i ciastkiem w zamian za udział we wspólnym rysowaniu wielkiego obrazu. Działalność Domku umili również czas 
koncertu i oglądania filmów. We współpracy z „Amrit sweets”, który zapewni słodkości. !!!!!
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Kursy autobusu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej ul. Emilii Plater 51 do Parku Bródnowskiego !
19:30     odjazd Autobusu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej do Parku Bródnowskiego 

20:00      przyjazd do Parku 

21:30      odjazd z Parku Rzeźby do Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

!
22:15      odjazd Autobusu z Muzeum Sztuki Nowoczesnej do Parku Rzeźby 

23:00      przyjazd do Parku 

0:30       odjazd z Parku Rzeźby do Muzeum Sztuki Nowoczesnej
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