Przecinek i kropka
Program edukacyjny Empiku Przecinek i Kropka skierowany jest do wszystkich młodych miłośników
książek oraz tych, którzy dopiero chcą nauczyć się przenikać do baśniowego świata literatury.
Festiwal Książki Dziecięcej to doskonała propozycja dla całych rodzin, właśnie tam, rodzice i dzieci
mogą znaleźć najciekawsze nowości wydawnicze, odkrywać najpiękniej zilustrowane publikacje,
uczestniczyć w rozwijających kreatywność warsztatach i spotkaniach z najpopularniejszymi
twórcami książek.
Katarzyna Stachowicz-Gacek
3 kwietnia, godz. 11:00
„Supercepcja. Początek” (Wydawnictwo Znak) Katarzyny Stachowicz-Gacek to opowieść o trójce
przyjaciół, których połączyły niezwykłe umiejętności. Potrafią usłyszeć bicie serca wiewiórki w
parku, bezszelestnie wspiąć się po gładkiej metalowej ścianie albo wytropić dowolną osobę na
podstawie... jej drugiego śniadania. Dzięki tym niezwykłym zdolnościom Julka, Klara i Tymon mogą
dokonywać rzeczy niemożliwych, ale taki dar może stać się też przekleństwem. Być zwyczajnym
nastolatkiem z niezwykłymi zdolnościami – to nie takie proste, jak się wydaje. Spotkanie z autorką
to idealny wybór dla tych, którzy zawsze marzyli o posiadaniu super mocy.
Agnieszka Tyszka
4 kwietnia, godz. 11:00
Agnieszka Tyszka to z wykształcenia polonistka, z zamiłowania pisarka i ogrodniczka. Dzięki
niezwykłemu dzieciństwu posiada nieobliczalną wyobraźnię. Napisała wiele słuchowisk radiowych,
bajek, opowiadań i powieści, nieco mniej wierszyków. Ma specyficzne poczucie humoru, które
sprawia, że jej książki rozśmieszają zarówno dorosłych, jak i dzieci. Jej najnowsza książka to
„August. Koniki z Szumińskich Łąk” (Akapit Press). Opowiada o malowniczym Szuminie, w którym
rodzice Klary prowadzą małą stajnię z mieszkańcem Augustem. Kucyk i dziewczynka rozumieją się
bez słów i doskonale wiedzą, czym jest siła prawdziwej przyjaźni. Podczas spotkania autorka zaprosi
dzieci do gry literackiej, w której na podstawie przygotowanych przez nią karteczek spojrzą na
świat zupełnie innym okiem.
Agnieszka Mielech
5 kwietnia, godz. 12:00
Autorka książek dla dzieci – Agnieszka Mielech (prywatnie mama Basi oraz pasjonatka literatury
dziecięcej i podróży) – zaprasza na spotkanie i warsztaty wokół najnowszej książki „Emi i Tajny Klub
Superdziewczyn. Hokus-Pokus. Tom 9.” (Wydawnictwo Wilga). Jest to opowieść o kolejnych
przygodach Tajnego Klubu Superdziewczyn, który bierze udział w niezwykłym Festiwalu Sztuk
Ulicznych i Magii. Przyjaciele uczą się magicznych sztuczek i niezwykłych akrobacji, są świadkami
zdumiewających pokazów linoskoczków i muszą podjąć decyzję, czy chcą… zniknąć! Podczas swojej
cyrkowej przygody paczka przeprowadza kolejną tajną misję – na rzecz cyrkowych zwierząt. Czy
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn pomogą najsympatyczniejszym cyrkowym aktorom? Spotkanie i
warsztaty są doskonałą propozycją dla miłośników magii, akrobacji i iluzjonistów.
Szymon Radzimierski
8 kwietnia, godz. 18:00
Pochodzący z Łodzi, 12-letni Szymon „Simon” Radzimierski to łowca przygód, podróżnik, bloger,
pisarz i aktor w jednej osobie. Do tej pory odwiedził już ponad 30 krajów. Relacje ze swoich
egzotycznych wypraw zamieszcza na blogu, którego prowadzi w dwóch językach (po polsku i
angielsku) od ósmego roku życia. W 2016 roku zadebiutował książką „Dziennik łowcy przygód.

Extremalne Borneo”. Spotkanie jest świetną propozycją dla dzieci szczególnie zainteresowanych
światem. Jak wygląda nocna wspinaczka do krateru rozżarzonej lawy? Co czuje młody podróżnik,
gdy dzikie hieny jedzą mu z ręki, a hipopotam niemal wywraca łódź, którą płynie? Dlaczego
tajemnicze plemię Mursich pije krew oraz kim są nieustraszeni Hamerzy skaczący po grzbietach
byków? O tym wszystkim Szymon opowie podczas spotkania.
„Jaś i Małgosia” – przedstawienie i warsztaty dla całej rodziny
13 kwietnia, godz. 12:00
Któż nie zna bajki o Jasiu i Małgosi? Historię napisaną przez Braci Grimm o dwójce dzieci, które w
lesie spotkały Babę Jagę mieszkającą w chatce z piernika, każdy słyszał wielokrotnie w dzieciństwie.
W weekend Empik proponuje chwilę przerwy i wytchnienia od codzienności i zaprasza całe rodziny
na przedstawienie przygotowane na podstawie jednej z najpopularniejszych baśni. W spektaklu
wezmą udział aktorzy znani na co dzień z Fundacji Form.Art. Będą im towarzyszyć lalki stworzone
na potrzeby przedstawienia. Po spektaklu odbędą się także warsztaty, podczas których uczestnicy
wspólnie będą tworzyć piosenki o Jasiu i Małgosi oraz rozwiązywać zagadki z nimi związane.
„Elmer – słoń w kratkę” – spektakl na podstawie książek Davida McKee
15 kwietnia, godz. 11:00
„Elmer – słoń w kratkę” (Wydawnictwo Papilon) opowiada o przygodach wyjątkowego słonia, który
mimo tego, że wyróżnia się ze stada, ma wielu przyjaciół i tworzy sytuacje sprzyjające integracji
grupy. Elmer – obchodzący w tym roku już 30. urodziny - to niesamowity słoń, który utwierdza
dzieci w przekonaniu, że inny wcale nie znaczy gorszy. Razem z Elmerem dziecko odkrywa swoje
indywidualne talenty, uczy się tolerancji i otwartości, buduje poczucie własnej wartości i przekonuje
się, że warto poznawać świat i zdobywać przyjaciół. Inny – czyli równy, ciekawszy, wnoszący coś
nowego do naszego życia. Elmer prostymi środkami chwali subtelność, inteligencję i wyrozumiałość.
I przede wszystkim bawi małych, jak i dużych. Spektakl z udziałem aktorów z Teatru Fuzja jest
przeznaczony dla osób od lat 3 do ponad 100.
Joanna Kmieć
16 kwietnia, godz. 11:00
Joanna Kmieć to zaprawiona w boju nauczycielka przedszkola, którą pełne wyobraźni dzieciaki
zainspirowały do napisania i zilustrowania swojej debiutanckiej książki „Papuk, czyli opowieść o
potwornym apetycie na książki”. Z wykształcenia jest pedagogiem, z zamiłowania – ilustratorem, a z
usposobienia niepoprawną optymistką. Prywatnie jest mamą Jaśka, pierwszego recenzenta jej
twórczości. Autorka zaprasza najmłodszych na warsztaty związane z jej trzema najnowszymi
książkami: „Dzieciaki z ulicy Księżycowej. Przygoda w zoo”, „Tajemnica trzynastego piętra” oraz
„Magiczne kino” (Akapit Press). Dwa ostatnie wydawnictwa spodobają się na pewno wszystkim,
którzy lubią detektywistyczne zagadki, a pierwsza książka jest idealna dla miłośników zwierząt i
przygody. Podczas warsztatów autorka wykorzysta przygotowane przez siebie pomysłowe rekwizyty.
Dobra zabawa gwarantowana.

