
TYDZIEŃ	  DZIECKA	  program:	  
	  
28.05,	  sobota	  
g.	  12:00	  |	  Smyki	  na	  Kępie	  |	  warsztaty	  +	  Orkiestra	  Warsaw	  Camerata	  |	  koncert	  |	  PROM	  
Kultury	  SaskaKępa	  	  

29.05,	  niedziela	  
g.	  12:00	  |	  Dzień	  Dzieciaka	  z	  Fasolkami	  |	  koncert	  I	  PROM	  Kultury	  Saska	  Kępa	  	  

31.05,	  wtorek	  
g.	  12:00	  |	  Jak	  zostałam	  wiedźmą	  |	  spektakl	  |	  Teatr	  Studio	  	  
g.	  12:00	  |	  Iwona,	  księżniczka	  z	  Burbona	  |	  spektakl	  +	  warsztaty	  |	  Teatr	  Powszechny	  	  

1.06,	  środa	  
g.	  10:00	  i	  13:00	  |	  Kot	  w	  butach	  |	  spektakl	  |	  Teatr	  Syrena	  
g.	  12:00	  |	  Iwona,	  księżniczka	  z	  Burbona	  |	  spektakl	  i	  warsztaty	  |	  Teatr	  Powszechny	  	  
g.	  12:00	  i	  g.	  14:00	  |	  Podróżnicy	  |	  warsztaty	  do	  wystawy	  |	  Zachęta	  –	  Narodowa	  Galeria	  Sztuki	  	  
g.	  17:00	  |	  Zostań	  kolekcjonerem	  sztuki!	  |	  warsztaty	  |	  Muzeum	  Sztuki	  Nowoczesnej	  	  
g.	  18:00	  |	  Jak	  zostałam	  wiedźmą	  spektakl	  |	  Teatr	  Studio	  
g.	  19:00	  |	  Piotruś	  Pan	  |	  premiera	  spektaklu	  I	  Nowy	  Teatr	  

2.06,	  czwartek	  
g.	  11:00	  |	  Jak	  zostałam	  wiedźmą	  |	  spektakl	  |	  Teatr	  Studio	  
g.	  11:00	  |	  Piotruś	  Pan	  |	  spektakl	  |	  Nowy	  Teatr	  
	  

3.06,	  piątek	  
g.	  11:00	  |	  Piotruś	  Pan	  |	  spektakl	  |	  Nowy	  Teatr	  

4.06,	  sobota	  
g.	  10:00	  |	  rodzinna	  wycieczka	  do	  domu	  Zofii	  i	  Oskara	  Hansenów	  w	  Szuminie	  |	  zwiedzanie	  i	  
warsztaty	  |	  Muzeum	  Sztuki	  Nowoczesnej	  
g.	  10:00	  |	  animacje,	  warsztaty	  i	  konkurs	  wokalny	  |	  Orkiestra	  Sinfonia	  Varsovia	  
g.	  10:00	  i	  g.12:00	  |	  Warsztat	  małego	  aktora	  |	  warsztaty	  |	  Teatr	  Syrena	  
g.	  10.30	  |	  piknik	  rodzinny	  |	  Centrum	  edukacji	  Przyrodniczo-‐Leśnej	  
g.	  10.30	  |	  Mała	  Akademia	  Praska:	  Krokodyla	  się	  nie	  boję	  |	  Muzeum	  Warszawskiej	  	  
g.	  11:00	  I	  Zajrzyj	  do	  Muzeum,	  Staromiejskie	  malowidła	  |	  warsztaty	  |	  Centrum	  Interpretacji	  
Zabytku	  
g.	  11:00	  |	  Dzień	  Dziecka	  ze	  Spotlight	  Kids	  |warsztaty	  |	  Nowy	  Teatr	  
g.	  12:00	  |	  Piotruś	  Pan	  |	  spektakl	  |	  Nowy	  Teatr	  
g.	  15:00	  |	  koncert	  Aidy|	  Orkiestra	  Sinfonia	  Varsovia	  
	  
5.06,	  niedziela	  
g.	  10:00	  |	  Jak	  to	  działa?	  Czyli	  życie	  rzeczy	  |	  pokaz	  filmów	  |	  Centrum	  Sztuki	  Współczesnej	  
Zamek	  Ujazdowski	  
g.	  11:00	  |	  Mama,	  Tata	  i	  ja	  |	  warsztaty	  |	  TR	  Warszawa	  
g.	  11:00	  i	  g.12:00	  |	  Smykofonia	  ›	  Smykowizje	  |	  koncerty	  Centrum	  Sztuki	  Współczesnej	  
Zamek	  Ujazdowski	  
g.	  11:00	  I	  Król	  Maciuś	  w	  Krainie	  Czarów	  |	  warsztaty	  |	  Muzeum	  POLIN	  
g.	  12:00	  |	  Teatr	  w	  zasięgu	  ręki	  |	  warsztaty	  |	  Centrum	  Sztuki	  Współczesnej	  Zamek	  
Ujazdowski	  



g.	  12:00	  i	  g.16:00	  |	  Piotruś	  Pan	  |	  spektakl	  |	  Nowy	  Teatr	  
g.	  12.30	  i	  g.15.30	  |	  Podróżnicy	  |	  warsztaty	  do	  wystawy	  |	  Zachęta	  –	  Narodowa	  Galeria	  Sztuki	  
g.	  14.30	  |	  Niezwykłe	  przygody	  dziesięciu	  skarpetek	  |	  spotkanie	  z	  autorami	  książki	  |	  Centrum	  
Sztuki	  Współczesnej	  Zamek	  Ujazdowski	  
g.	  15:30	  |	  Przez	  dziurę	  pod	  pralką	  –	  wielkie	  skarpetkowanie	  |	  warsztaty	  |	  Centrum	  Sztuki	  
Współczesnej	  Zamek	  Ujazdowski	  
g.	  16:00	  |	  koncert	  |	  Muzeum	  POLIN	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


