
           Stowarzyszenie De – Novo zaprasza na 

DE-NOVO FESTIWAL 2010 

od  3 lipca do 1 sierpnia 

 

Miejsce: stacja kolejki wąskotorowej w Dynowie 

 

Tegoroczna edycja Festiwalu będzie odbywała się w całości na stacji kolejki wąskotorowej w Dynowie. 
Od 3 lipca do 1 sierpnia Dolinę Sanu odwiedzą aktorzy, tancerze, Ŝonglerzy, filmowcy, muzycy, 
choreografowie, scenografowie oraz studenci szkół artystycznych z Polski i zza granicy, i wspólnie z 
mieszkańcami Dynowa będą pracowali nad widowiskiem muzyczno-teatralnym w plenerze. 

 Przygotowaliśmy dla Państwa szereg imprez towarzyszących Festiwalowi oraz weekendowe warsztaty 
dla turystów kolejki wąskotorowej „Pogórze Ekspress” 

 

Zapraszamy Państwa  na UROCZYSTE OTWARCIE FESTIWALU: 

3 lipca (SOBOTA)     
• 19.00  Pokaz filmu Dynów-Kraina Czarów, autorzy: Kamil Krukowski i Marcin Kulczycki 

• Wystawa fotografii: reDe-novo 

• 20.00  Koncert zespołu Bocca della Merita 

Zespół Bocca della Verita powstał w 1996 roku. Na ich koncertach usłyszymy poezję w specyficznej oprawie 
muzycznej z pogranicza jazzu, rocka, bluesa, muzyki rosyjskiej i innych. Muzycy zostali bardzo szybko 
zauwaŜeni na lokalnej i ogólnopolskiej scenie muzycznej, a potwierdzeniem na to są liczne nagrody, które 
zespół zdobył na konkursach i festiwalach muzycznych. W 1999 roku nagrali teledysk i wydali płytę. Aktualnie 
zespół tworzą:  

Więcej informacji:  
 
• 21.00 Koncert zespołu Wadada  

Zjawisko WA-DA-DA to nie tylko wspólne muzykowanie, ale równieŜ szerzenie kultury bębna. 
Zespół otwarty na nowe inspiracje poszukuje nowych brzmień, wnikając przy tym w schematy i znaczenia 
rytmiczno-etniczne. Ich muzyka jest owocem romansu między afrykańska djembe i kubańskimi congami, który 
zrodził się na gruncie lubeńskiego folku. Polecam skosztowanie tego owocu... 

Więcej informacji:  
www.wadada.pl 
 
 

WARSZTATY „POGÓRZE   EKSPRESS” - to pomysł zainspirowany historią kolejki wąskotorowej 
w Dynowie. Obecnie udostępnianej turystom w okresie wakacji. Stowarzyszenie pragnie zainicjować działania 
animacyjne i edukacyjne na terenie starej stacji kolejowej, aby uczynić z tego miejsca atrakcję turystyczną o 
profilu artystycznym. Zapraszamy Państwa na weekendowe warsztaty dla turystów w terminach:  

 

10 - 11 lipca godz. 13.00 – 15.00   WARSZTATY CYRKOWO-TEATRALNE: Prowadzenie – Marta 
Kuczyńska 

Opis: Znajomość cyrkowych umiejętności sprawia Ŝe poprawia się nasze myślenie o sobie, zwiększa 
poczucie wartości i pewności siebie. Cyrk wzmacnia równieŜ poczucie przynaleŜności do grupy i więzy 
grupowe. 



Wspólne pokazy umiejętności i zdolność opanowania emocji na scenie pozwalają sprawdzić własną 
wytrzymałość , dając ogromną satysfakcję i umiejętność publicznego występowania. Jest to pomocne zarówno 
dla młodych ludzi jak i osób czynnych zawodowo. Cyrk i aktywność fizyczna są idealną formą spędzania 
wolnego czasu, są świetną zabawą i dają ogromną przyjemność. śonglerka wpływa pozytywnie na sprawność 
umysłową uaktywniając pracę obydwóch półkul mózgowych. Akrobatyka, teatr, ruch rozwijają umiejętność racy 
w zespole, uczą umiejętności brania odpowiedzialności za siebie i innych członków grupy Szczudła, lina, trapez 
– koordynują balans ciała i pomagają w przełamani strachu Zabawy integracyjne –pobudzającym wyobraźnię, 
aktywność.  

 Więcej informacji:  
http://wiolakutil.blogspot.com 
http://martakuczynska.blogspot.com 
http://www.kejos.org 

 
17 - 18 lipca, godz. 13.00 – 15.00  WARSZTAT PRACY Z MASK Ą I BUDOWA LALEK ORAZ 
PRZEDSTAWIENIA LALKOWE: Orixas i Alice in Wonderland . Prowadzenie - Gilberto Conti 
Padao (Brazylia) i  Svetlana Katleskaya (Białoruś) 
 

Opis: Podczas pracy dzieci nauczą się roŜnych technik pracy z lalką. KaŜdy z uczestników weźmie do 
domu zrobioną  podczas warsztatów lalkę, by powrócić z nią na przedstawienie, kto wie, moŜe będzie je 
współtworzył. 
Svetlana i Gilberto Conti pomagają dzieciom zrobić ich własną maskę wg. idei i projektu kaŜdego dziecka. 
Materiały, których będą uŜywać uczestnicy warsztatów moŜna znaleźć w kaŜdym domu. To po to, by dzieci 
wiedziały, Ŝe zawsze mogą  stworzyć coś niesamowitego „z niczego”. 
Orixas – Historia brazylijskiego Boga, który przybył z Afrykańczykami ok. 500 lat temu i połączył się z Bogiem 
katolickim i indiańskim. Zrobione z  naturalnych materiałów lalki przeniosą nas w opowieść o morzu, drzewach 
i zwierzętach. Będzie to podróŜ do Brazylii, w której towarzyszyć nam będą tradycyjna muzyka brazylijska 
grana na bębnach. 
 Więcej informacji: 
  www.denovo.net.pl  
 
 
24 – 25 lipca, godz. 13.00 – 15.00 WARSZTATY TA ŃCA Z WACHLARZAMI: Prowadzenie- Katarzyna 
Stefanowicz 

Opis: Taniec z wachlarzami to unikatowa forma tańca z wykorzystaniem wachlarzy bojowych 
zainicjowana w Polsce przez Szkołę Wachlarzy, załoŜoną i prowadzoną przez Julię Bui-Ngoc, mistrzynię Francji 
w chińskich sztukach walki (Kung Fu Wu-Shu) oraz Katarzynę Stefanowicz instruktorkę tańca oraz 
improwizacji ruchu i symboliki ciała. 

 Więcej informacji: 
http://www.myspace.com/babarybarybababa 
http://www.myspace.com/szkolawachlarzy 
 

 
 „POGÓRZE   EKSPRESS”  - to szereg imprez towarzyszących festiwalowi. W ramach tego cyklu po 

raz pierwszy w Dynowie pojawią się reŜyserzy i aktorzy, którzy zaprezentują Państwu swoje spektakle teatralne. 
Ponadto zapraszamy Państwa na wystawy, pokazy filmów, koncerty. W kaŜdą sobotę lipca czekamy na 
Państwa  na stacji kolejki wąskotorowej w Dynowie. Będą to wieczorne spotkania ze sztuką i ciekawymi 
ludźmi.  Sobotnie terminy: 

 
11 lipca 
NIEDZIELA godz. 19.00  MONODRAM WYSPY: Projekt autorski Ewy Woźniak 

Wyspy są opowieścią o człowieku osamotnionym, który wpadł w pułapkę własnych wspomnień. Jedyny 
pewnik jaki posiada to przeszłość, którą idealizuje. Przedstawienie traktuje o odwadze, którą trzeba w sobie 
odnaleźć by móc przyznać się do tego, kim się jest i czego się pragnie. Wszystko po to, by odkryć w sobie 
poczucie spełnienia, bezpieczeństwa, wolności, bo "wolnym jest tylko ten, kto nie boi się samego siebie".  

Więcej informacji:  
www.denovo.net.pl  
http://www.youtube.com/watch?v=6VFhkZ84dHk  
 



15 - 18 lipca, XLIV DNI POGÓRZA DYNOWSKIEGO: Organizator – Miejski  Ośrodek Kultury w 
Dynowie 

Więcej informacji:  
www.dynow.pl  

 
19 lipca – 1 sierpnia, PROGRAM „LATO W TEATRZE” – PÓŁKOLONIE TEATRALNE W 
DYNOWIE 

Więcej informacji; 
www.latowteatrze.pl  

24 lipca, godz. 19.00 POKAZ FILMÓW OPTYMISTYCZNYCH – MULTIMEDIA HAPPY END  
FESTIWAL  

Więcej informacji: www.happyend.exdart.com.pl  

Szczęściarz film dok. 14 min. reŜ. Piotr śukowski 
Rolki toŜsamości film fab. 1 min. reŜ. Jakub Pączek 
Ucieczka film fab. 3 min. reŜ. Monika Kuczyniecka 
Light film fab. 9 min. reŜ. Mario Wojtowicz 
Bocznica film dok. 45 min. reŜ. Anna Kazejak 
Pomiędzy film fab. 16 min. reŜ. Anna Kasperska, Michał Stenzel 
Jutro film dok. 14 min. reŜ. Bartosz Kruhlik 
 

FINAŁ DE-NOVO FESTIWAL 

31 LIPCA I 1 SIERPNIA, godz. 20.00: Wielki spektakl muzyczno - teatralny w plenerze 
na terenie silosów zboŜowych w Dynowie, koło stacji kolejki wąskotorowej.  

Więcej informacji od 5 lipca na stronie: www.denovo.net.pl  

 

Zapraszamy  

Stowarzyszenie De-Novo  

 

 

Więcej informacji: 

_______________________________________________________________________ 

Organizator: Stowarzyszenie De-Novo, ul. Piłsudskiego 85, 36-065 Dynów, www.denovo.net.pl  

Prezes: Magdalena Miklasz, de-novo@wp.pl, tel. kom. 512878805 

Koordynator projektu (kontakt z mediami): Aneta Pepaś, anetapepas@wp.pl, tel. kom: 603470019 

 

 

 

 

 

  

 


