
Serdecznie zapraszamy 

na II edycję Wędrującego Festiwalu „Romani Kultura”: Łódź 2022, 

który realizujemy w niedzielę 5 czerwca 2022 r.

w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 83.

Program

11.00 – 15.00  Międzypokoleniowy warsztat malarski: do jego prowadzenia zaprosiliśmy gościa specjalnego, malarza dr. Krzysztofa

Gila. Według jego autorskiego pomysłu wszyscy będziemy tworzyć wielkoformatowy malowany patchwork. Wielość wypowiedzi

połączona zostanie spójną koncepcją tego międzynarodowego artysty o romskich korzeniach. 

11.00  –  19.00  Obozowisko:  aranżacja  i  prezentacja  zabytkowego  wozu  romskiego  (typu  ostrowskiego).  Wóz  z  pełnym

wyposażeniem otwarty do zwiedzania stał będzie w parku przy Centrum, wokół niego zaaranżowane będzie rekwizytami obozowisko.

Animator będzie oprowadzał po nim gości. 

11.00 – 16.00  Projekcja etiud filmowych: w foyer Centrum zaaranżujemy stanowisko z pokazem wideoklipów młodego romskiego

artysty,  Delfina  Łakatosza.  Jego  krótkie  filmy  pokazują  współczesny  świat  romskiej  młodzieży.  Są  świetnym  dokumentem,

świadectwem naszych czasów, pełne koloru i szybkiej narracji. 

11.00 – 16.00  Warsztaty plastyczne dla dzieci prowadzone przez młodą malarkę Noemi Łakatosz: w przestrzeni parku obok Centrum

budować  będziemy  wóz  taborowy  z  kartonu  i  zdobić  do  różnymi  motywami  właściwymi  dla  kultury  Romów.  Warsztaty  będą

przeznaczone dla dzieci w każdym wieku, najmłodszym pomagać będą animatorki. 

16.00  –  17.00  Popołudnie  z  poezją:  Róża  Łakatosz  jest  współczesną  artystką  romską,  poetką.  Jej  wiersze  ilustrują  romską

współczesność, są zapisem codzienności, zmieniających się pór roku ale także świadectwem życia współczesnego, m.in. w pandemii.

Głośnej lekturze poezji przez jej autorkę towarzyszyć będą artystyczne wizualizacje Delfina Łakatosza. 

17.00  –  18.00  Warsztaty  taneczne:  dla  uczestników  w  różnym  wieku  prowadzić  będzie  Grażyna  Markowska,  choreografka,

instruktorka tańca, tancerka z zespołu "Patria" i "Perła i Bracia". 

18.00  –  19.00  Biesiada  muzyczna:  warsztaty  muzyczne  z  finałowym  koncertem  poprowadzi  Zdzisław  Markowski,  gitarzysta,

instrumentalista,  certyfikowany  instruktor  muzyki  i  tańca  tradycyjnego  z  uprawnieniami  pedagogicznymi,  choreograf  i  tancerz.

Artyście towarzyszyć będą muzycy lokalni.

Prowadzenie imprezy mgr Agnieszka Caban.

Droga do Centrum Dialogu jest w remoncie, ale można nią przejechać do samego Centrum. 
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Wędrujący Festiwal „Romani Kultura”: Łódź 2022 został dofiansnowany ze środków Ministra Kultury

 i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury w Programie EtnoPolska 2022. 

Patronat Honorowy 

Wspłpraca

Patronat medialny

https://fundacjadomkultury.pl/wedrujacy-festiwal-romani-kultura-lodz-2022/


