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Kontynenty KIDS to spotkania z podróżnikami, 
którzy przedstawią różnorodność świata, 
przybliżą inne kultury i pokażą, jak wygląda życie 
najmłodszych w wielu zakątkach globu. Tym 
razem zapraszamy na opowieści o Chinach i o 
zwierzętach Afryki. Godzinne warsztaty popro-
wadzą Robb Maciąg oraz Anna i Krzysztof 
Kobusowie.

Kontynenty KIDS odbywają się w ramach
Festiwalu Podróży i Reportażu KONTYNENTY

WIĘCEJ O FESTIWALU:
www.festiwalkontynenty.pl

REZERWACJE DLA GRUP:
Dział Sprzedaży i Obsługi Widza:
 tel. (+48) 81 44 15 675
obslugawidza@spotkaniakultur.com

BILETY NA KONTYNENTY KIDS
6 zł za warsztat
do nabycia w kasie CSK od 1.10.2018 r.

9:00 
Robb Maciąg – warsztaty chińskie

10:15 
Anna i Krzysztof Kobusowie
– zwierzęta Afryki

11:30
Robb Maciąg - warsztaty chińskie

14:00 
Anna i Krzysztof Kobusowie
– zwierzęta Afryki

Sala Kinowa, poziom -1 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
plac Teatralny 1
Czas spotkania: około 60 minut

PONIEDZIAŁEK
5  LIS 2018

PROGRAM WARSZTATÓW

OFERTA DLA DZIECI W WIEKU 5 - 8 LAT



WARSZTATY CHIŃSKIE
W bardzo dalekim wschodzie leży kraj, który 
od Polski różni się niemal wszystkim. Naturą, 
smakami i oczywiście ludźmi. Ich językiem, 
wierzeniami i kulturą. W trakcie warsztatów 
o Chinach dzieci uczą się kilku chińskich słów, 
poznają chińskie wierzenia, zwyczaje, legendy, 
przyrodę i życie codzienne. Jak zawsze, nasze 
warsztaty są pełne rekwizytów, a w ich 
trakcie, będziemy smakować, dotykać i robić.

SPOTKANIE POPROWADZI ROBB MACIĄG
Najlepiej mu w drodze i to nieważne czy 
rowerowej do Chin czy pieszej po lasach 
dookoła domu. Wierzy, że w pisaniu 
najważniejsi są spotkani ludzie i ich historie. 
Autor kilku książek podróżniczych i strony 
www.ku-sloncu.org. Dwukrotny laureat 
nagrody TRAVELER miesięcznika „National 
Geographic” (2007 – podróż życia, 2013 – 
podróżnicza książka roku). Jeżeli nie pisze 
to prowadzi  warsztaty etnograficzne dla 
szkół, współtworzy fundację Szkoły Na Końcu 
Świata oraz zabiera ludzi w świat – głównie 
do Iranu i Indii. Stały współpracownik 
magazynu „Kontynenty”.

ZWIERZĘTA AFRYKI 
Spotkanie poświęcone poznawaniu 
mieszkańców Afryki w formie zabaw 
i zagadek. Poznamy buszmeński taniec żyrafy, 
dotkniemy piasku pustyni, sprawdzimy czym 
różnią się piórka perliczek, flamingów i strusi, 
nauczymy się naśladować odgłosy zwierząt 
i dowiemy jak przywołać hipopotama. A do 
tego spotkamy zwierzaki prosto z Afryki: 
zrobione z koralików, namalowane na batiku 
i wyrzeźbione w drewnie.

SPOTKANIE POPROWADZĄ 
ANNA I KRZYSZTOF KOBUSOWIE
Piszą, fotografują, prowadzą warsztaty 
dla dzieci i multimedialne prezentacje 
od przedszkola do seniora. Anka pilotuje 
grupy, Krzysztof bywa zalatany dronem. 
Zdjęcia i relacje z wypraw: malypodroznik.pl 
i travelphoto.pl. Autorzy serii nagradzanych 
„Podróżowników” – kreatywnych 
przewodników dla dzieci. Ich najnowszą 
książką jest Namibia „Przez pustynię i busz” 
więcej: przewodniknamibia.pl
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