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NAKRĘCAMY NA OKFA
W ramach edukacji filmowej CKiS w roku szkolnym 2022/2023
oferuje cykliczne spotkania (wrzesień – maj) z krótkim
metrażem. To rzadka okazja do zapoznania młodzieży z zupełnie
innym obliczem kina – tak różnym od tego, z czym obcuje na
co dzień w multipleksach, telewizji czy na internetowych
platformach.
Celem tego projektu jest tym samym popularyzacja OKFA najstarszego polskiego festiwalu filmowego, który od ponad 30
lat organizowany jest właśnie w Koninie i - poza stwarzaniem
przestrzeni dla filmowców amatorów - stawia na rozwój
przyszłych osobowości polskiej kinematografii. Kto wie, może są
tacy wśród uczniów Waszej szkoły…
OKFA, która metrykalnie zbliża
się do siedemdziesiątki (w 2023
r. odbędzie się 69. edycja!), ma
energię i werwę nastolatki –
ciągle się zmienia, kocha ludzi,
ceni twórczy indywidualizm
i szczerość filmowego przekazu.
Mamy nadzieję, że uczniowie
Państwa szkoły przyjmą ją do
swojego grona, po tym jak
zaprezentuje się z najlepszej
strony.
Comiesięczne spotkania, podczas których będziemy
pokazywać
nagrodzone
niekomercyjne
produkcje,
opatrzone merytorycznym komentarzem czerpiącym
z bogatej historii festiwalu, z pewnością mogą być interesującą
propozycją uzupełniającą szkolny program. Cykl będzie
programować i realizować Paulina Pachulska-Wojdak.
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Centrum Kultury i Sztuki
w Koninie
Kino, teatr, wystawy - przyjdź do nas
po łyk sztuki i ugaś kulturalne pragnienie

TEATR POLSKA PONOWNIE Z NAMI
Niezwykłe historie, moc emocji i tematów, na które można
porozmawiać z młodzieżą – to oferują spektakle w ramach Teatru
Polska. Tegoroczny program zapowiada się bardzo
różnorodnie. Publiczność będzie mogła obejrzeć monodramy
oraz sztuki rozpisane na wielu aktorów. Fabuły oparte na faktach,
adaptacje literackie czy historie zupełnie nowe. Przedstawienia
odbędą się zarówno w sali widowiskowej, jak i w dwóch liceach.
Spektaklom towarzyszą spotkania z aktorami i twórcami, które są
doskonałą okazją do rozmów o kulisach tworzenia przedstawień.
Teatr na wyciągnięcie ręki w dobrej cenie – to idealne
rozwiązanie dla szkół. Co w programie?
24.09 – Eksperyment, 20.30 (I LO)
26.09 – Nie-Boska Komedia, 12.00
(Oskard)
11.10 – Faktoria Przyjemności, 19.00
(Oskard)
19.10 – Madagaskar, 19.00 (Oskard)
21.10 –Tu rządzą lalki, 18.00 (Oskard)
26.10 – Bezpieczne miejsce, 12.00
(II LO)
6.11 – Romans, 18.00 (Oskard)
17.11 – Śmierć na gruszy, 18.00
(Oskard)
29.11 – Tyran, 19.00 (Oskard)
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WIEŻA SZTUKI
Galeria CKiS Wieża Ciśnień zaprasza na cykl zajęć, dzięki którym
uczniowie Państwa szkoły, nie wychodząc z klasy, przeniosą się
wprost do niezwykłych wnętrz wyjątkowej galerii sztuki – Wieży
Ciśnień.
Nasza propozycja to możliwość bezpłatnego kontaktu z wystawami znakomitych artystów. Cykl „Wieża sztuki” to nie
tylko spotkania w Państwa szkole z kuratorem wystaw
Robertem Brzęckim i jego zajmującymi opowieściami. To
również możliwość zaangażowania uczniów w dyskusję
na temat pokazywanych i omawianych prac, zachęta do
zadawania pytań i przyczynek
do rozwijania nowych zainteresowań, na przykład
w ramach uzupełnienia lekcji
o kulturze, lekcji wychowawczych, lekcji języka polskiego. To
także praca nad tym, żeby
młodzież, po zajęciach szkolnych, chciała odwiedzać przestrzenie wystawiennicze
w Koninie.
Co
w
programie
roku
szkolnego 2022/2023?
Z pewnością wystawy między
innymi takich artystów jak:
Telemach Pilitsidis, Grzegorz
Pleszyński, Ewa Bińczyk, Anna
Pilewicz, Marek Ruszkiewicz,
Tadeusz Łuczejko czy prof.
Łukasz Huculak.
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Zapisy do programu
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
na rok szkolny 2022/2023
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty NHEF.
Wierzymy, że poprzez oglądane filmy możemy rozpoczynać
dyskusje dotyczące ważnych tematów, wartości oraz
współczesnych wydarzeń.
Program NHEF 2022/2023 to comiesięczne projekcje
blisko 150 tytułów, w tym aż 20 nowości, realizowanych
w ramach 17 cykli tematycznych. Filmy dostosowane są do
każdego poziomu edukacji: przedszkoli, szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Pedagogów wyposażamy w materiały
dydaktyczne, takie jak: karty pracy, scenariusze lekcji oraz
analizy psychologiczne. NHEF jest powiązany z podstawą
programową oraz realizowany przy wsparciu MKiDN.
W Kinie Oskard w nowym roku szkolnym dla szkoły ponadpodstawowej będziemy realizowali następujący cykl:
Film na maturze.
Nabór do programu 2022/2023 potrwa do 4 października.
Aby zapisać grupy lub klasy do projektu, należy skorzystać
z
formularza
zgłoszeniowego
na
stronie:
https://panel.nhef.pl/zgloszenie, wybierając Kino Oskard
lub Kino Kameralne
przy ul. Okólnej.
Szczegóły: Iza Matyba,
kierownik kina.

