
 

 

 

 

FOLKOWA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA 

          W lipcu 2015 r. na terenie Łodzi odbywać się będzie piąta już edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Twórczości Młodych FOLKOWE INSPIRACJE. Jest to wydarzenie kulturalno-edukacyjne o charakterze 
interdyscyplinarnym i wielokulturowym. Jak co roku i tym razem zapraszamy dzieci oraz młodzież  
do uczestnictwa w wielu ciekawych wydarzeniach artystyczno-edukacyjnych. Ich celem jest zapoznanie młodych 
ludzi z bogactwem kulturowym różnych narodów i grup etnicznych oraz zachęcenie do kreatywności  
i współczesnego tworzenia w oparciu o folk, folklor i etno. Program festiwalu adresowany jest także do dzieci 
spędzających czas wakacji w mieście. Zapraszamy grupy dzieci (z łódzkich placówek oświatowych, 
organizujących formy wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania), wraz z opiekunami, do wzięcia udziału  
w różnych wydarzeniach, które tworzą FOLKOWĄ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ. 

Zasady udziału w ścieżce edukacyjnej 

A. Każda grupa może skonstruować własną ścieżkę edukacyjną, wybierając jedno lub więcej  

wydarzeń z poniższych kategorii: 

1. INAUGURACJA FESTIWALU 

2. FOLK-REWITALIZACJA   

3. ZŁOTA ŁÓDKA 2015  

4. FOLKOWE URODZINY ŁODZI 

B. Udział we wszystkich działaniach FOLKOWEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ jest bezpłatny, jednak wymaga 

wcześniejszej rezerwacji miejsc. Liczba miejsc jest ograniczona. 

C. Aby zrealizować FOLKOWĄ ŚCIEŻKĘ EDUKACYJNĄ należy: 

a. Pobrać kartę zgłoszeniową ze strony http://www.folkoweinspiracje.pl/program/warsztaty-

edukacyjne/.  

b. Dokonać wyboru wydarzeń składających się na folkową ścieżkę edukacyjną.  

c. Uzupełnić zgłoszenie. Powinno ono zostać podstemplowane i podpisane przez dyrektora 

placówki organizującej wypoczynek letni w miejscu zamieszkania, natomiast lista uczestników 

podpisana przez opiekuna grupy lub osobę zgłaszającą grupę. 

d. Zeskanowany formularz zgłoszenia, wraz z listą uczestników, należy przesłać na adres 

info@folkoweinspiracje.pl (żadna inna forma nie będzie uwzględniana) od dnia 15.06.2015                 

do dnia 19.06.2015 r. 

e. O zakwalifikowaniu na ścieżkę edukacyjną będzie decydowała kolejność zgłoszeń. 

f. O kwalifikacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową w terminie 3 dni roboczych  

od daty zgłoszenia. 

g. Wszelkie pytania proszę kierować do Biura Festiwalowego – Pałac Młodzieży  

im. J. Tuwima w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86, tel. 42 6863445 lub info@folkoweinspiracje.pl. 

D. Istnieje także możliwość udziału w pojedynczych wydarzeniach FOLKOWEJ ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ.  
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FOLKOWA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA 

DLA UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII W MIEŚCIE 

1.   Folkowy korowód – festiwalowa parada inauguracyjna (poprzedzona folkowymi warsztatami 
plastycznymi i flashmobem tanecznym w Pałacu Młodzieży w dniu 20.07.2015 w godz. 10.00-12.00) 

 termin: 21.07.2015  

 godz. 13.00 – 14.30 (zbiórka o godz. 12.30) 

 miejsce rozpoczęcia: ul. Piotrkowska (Pasaż Schillera)  

 miejsce zakończenia: Plac Wolności 

2. Wielokulturowo, fabrycznie i ekologicznie – warsztaty edukacyjne dla zorganizowanych grup  

z łódzkich placówek oświatowych (uczniowie szkół podstawowych).   

 termin: 22.07.2015 

 

 

Nazwa warsztatu 
Ilość 

osób 
Godz. Miejsce 

„Ludowe inspiracje w modzie XX wieku” 30 9.00 –10.30 Centralne Muzeum Włókiennictwa,  
ul. Piotrkowska 282 

„Ludowe inspiracje w modzie XX wieku” 30 13.00 – 14.30 Centralne Muzeum Włókiennictwa,  
ul. Piotrkowska 282 

 wernisaż wystawy fotograficznej „Folk 

w obiektywie” 

 spotkanie z podróżnikiem 

 

 otwarcie wystawy laureatów konkursu 

„Złota Łódka 2015 – design” połączone 

ze zwiedzaniem Art._Inkubatora 

100  11.00 – 11.30 

 

 11.30 – 12.30 

 

 13.00 – 14.00 

 Centralne Muzeum Włókiennictwa,  

ul. Piotrkowska 282 (elektrownia) 

 Centralne Muzeum Włókiennictwa,  

ul. Piotrkowska 282 (sala kinowa) 

 Art._Inkubator ul. Ks. Bp. Wincentego 

Tymienieckiego 3 

„Ludzki język łódzki” – czyli folklor słowny 25 x 2 12.00 –13.30 Muzeum Miasta Łodzi – Pałac Poznańskiego, 
ul. Ogrodowa 15 

„Folkowe wzory –  zabawy  
z tkaniną” 

20 9.00 – 11.00 Muzeum Fabryki w Manufakturze  
ul. Drewnowska 58 

„Folkowe wzory – zabawy  

z tkaniną” 

20 11.00 –13.00 Muzeum Fabryki w Manufakturze,  

ul. Drewnowska 58 

„Folk w animacji” 20 x 2 10.00 – 11.30 Muzeum Kinematografii, plac Zwycięstwa 1 

„Z drewna wystrugane” 25 9.00  – 11.00 Skansen Roślinny, Ogród Botaniczny,  

ul. Krzemieniecka 36/38 

„Kolory mojego ubrania” 25 12.00 – 14.00 Skansen Roślinny, Ogród Botaniczny,  

ul. Krzemieniecka 36/38 



 

 

 

 
3. „Złota Łódka 2015 – PIOSENKA I TENIEC” – udział grupy w przesłuchaniach konkursów 

tanecznego i wokalnego w charakterze publiczności. W konkursie wezmą udział zespoły i soliści 

z różnych krajów Europy i Świata. 

 termin: 23.07.2015 

 godz.9.00 – 12.00  

 Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121 

4. Cała Łódź tańczy folk na Piotrkowskiej! – taneczne show z udziałem publiczności 

 termin: 24.07.2015 

 godz. 12.00 – 14.00 

 ul. Piotrkowska, pasaż Schillera 

 

FOLKOWA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA 

DLA DZIECI I RODZICÓW 

Oprócz wydarzeń dla grup zorganizowanych, w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także w weekend, 
zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do wzięcia bezpłatnego udziału w następujących wydarzeniach: 

1. INAUGURACJA FESTIWALU – 21.07.2015 (poprzedzona folkowymi warsztatami plastycznymi  

w Pałacu Młodzieży) 

a. Cała Łódź tańczy folk w Manufakturze! – taneczne show z udziałem publiczności 

 MANUFAKTURA ul. Drewnowska 58 

 godz. 16.00 – 18.00 

b. „Od tradycji do współczesności” – gruzińsko – polsko – ukraińskie taneczno widowisko 

inauguracyjne  

 Stary Rynek 

 godz. 21.30 – 22.30 

2. FOLK-REWITALIZACJA – 22.07.2015 

Cała Łódź tańczy folk w Białej Fabryce! – taneczne show z udziałem publiczności 

 Skansen Łódzkiej Architektury Drewnianej, przy Centralnym Muzeum Włókiennictwa  

w Łodzi (wejście od ul. Milionowej)  

 godz. 21.00 – 22.30 

 

 

 



 

 

 

3. ZŁOTA ŁÓDKA 2015 – 23.07.2015 

„Folk-Foto-Design – gala konkursu „Złota Łódka 2015 – foto i design”  
„FolkFashion” – pokaz kolekcji mody młodych projektantów 

 Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121 

 godz. 19.00 – 20.30 

4. Cała Łódź tańczy folk na Księżym Młynie – 23.07.2015 – taneczne show z udziałem publiczności 

 Księży Młyn, skwer przy ul. Koci Szlak 

 godz. 16.00 – 18.00 

5. „Folkowe urodziny”– 24.07.2015 

Koncert uczestników festiwalu na miejskiej scenie z okazji Urodzin Łodzi 

 ul. Piotrkowska, pasaż Schillera 

 godz. 16.00 – 19.00 

6. „Zbudujemy dom” – Koncert galowy V Międzynarodowego Festiwalu Twórczości Młodych 

FOLKOWE INSPIRACJE z udziałem laureatów konkursu „Złota Łódka – PIOSENKA I TANIEC”,  

werdykt jury i rozdanie nagród – 25.07.2015 

 Klub WYTWÓRNIA w Łodzi, ul. Łąkowa 29 

 godz. 18.00 – 20.30 

7.  POLESKI PIKNIK FOLKOWY – 26.07.2015,  Pałac Młodzieży im. J. Tuwima, al. Wyszyńskiego 86 

a. Jarmark kultur i narodów – stoiska prezentujące kraje i regiony uczestników festiwalu  

(godz. 14.00 – 18.00) 

b. Fabryka rękodzieła – warsztaty rękodzieła i stoiska wyrobów folkowych (godz. 14.00 – 19.00) 

c. Tradycyjne gry i zabawy z różnych stron świata – animacje dla dzieci i rodziców  

(godz. 15.00 – 18.00) 

d. Koncert plenerowy „Etnomix” – prezentacje artystyczne uczestników festiwalu  

(godz. 15.00 – 20.00) 

e. Połączył nas folk! – ceremonia zakończenia festiwalu (godz. 20.30 – 21.30) 

Więcej informacji na stronie www.folkoweinspiracje.pl. ZAPRASZAMY! 

 Koordynator ścieżki edukacyjnej – Marta Gadula tel. 505274270 

 

http://www.folkoweinspiracje.pl/

