Propozycje on-line
miejskich i wojewódzkich
instytucji kultury

Muzeum Gdańska
Stała oferta online:
1. Zobacz dawny Gdańsk: http://dziedzictwo-gdansk.pl.
Portal z 6700 wizerunkami dawnego Gdańska i jego eksponatami
2. Gdańskie mikrohistorie: http://relacje.dziedzictwo-gdansk.pl/
Na portalu znajduje się 69 opowieści z relacjami mieszkańców Gdańska o przedwojennym i powojennym mieście,
np. „Kadłubowski projektuje LOT”, albo: „Który po wypiciu mleka miał większe wąsy?” z nieistniejącego obecnie
osiedla „Wisłoujście.
Działalność MG w Mediach Społecznościowych (Facebook):
1. „Tydzień z gdańskimi zabytkami”
Posty z nietypowymi i ciekawymi eksponatami ze zbiorów MG, zachęcanie do odwiedzin portalu
„Dziedzictwo-Gdańsk” http://dziedzictwo-gdansk.pl
2. „Godzina z Gdańskiem”
udostępnianie online przeprowadzonych w MG wykładów nagranych przez WMG Video z listy:
https://www.youtube.com/channel/UC-cMc8L-bteOKU1tc1jgnOA/videos
3. „Historia na… torbę”
facebookowe „konkursy” na najciekawszy post o zaprezentowanych zabytkach / do wygrania torby 50-lecia MG
i publikacje / profil główny Muzeum Gdańska
https://www.youtube.com/user/MHMGTV/videos

Gdański Archipelag Kultury
Gdański Archipelag Kultury wychodząc naprzeciw kwarantannie przygotowuje szereg atrakcji online!
Pod hasłami #wdomunieznaczynudno, #kulturawkwarantannie, #razempodczaskwarantanny
i #kulturalnakwarantanna na profilach w mediach społecznościowych i na stronie www.gak.gda.pl
będą ogłaszane aktywności online, do których zachęcamy wszystkich, małych i dużych kwarantannowiczów!

GAK Stac ja Orunia
Konkurs dla dzieci „Pisanka zero waste” – w ramach przedsięwzięcia przewidujemy przykładowe warsztaty
on-line „pisanka zero waste”, które będą warsztatem rękodzieła on-line (zostaną zrealizowane w postaci krótkich
instruktażowych filmików). Prace wykonane przez Internautów należy sfotografować i przesłać organizatorom.
Jury Konkursowe nagrodzi 3 najbardziej kreatywne pisanki, nagrodami będą zestawy do malowania dla dzieci
(wraz ze sztalugą). Nagrodą dla wszystkich będzie wernisaż w Galerii Stacji Orunia GAK, podczas którego
przyznana zostanie nagroda publiczności (dwu miesięczny udział dla Zwycięzcy w wybranych warsztatach Stacji
Orunia GAK i zestaw do malowania); wernisaż odbędzie się w pierwszym możliwym terminie po otwarciu domów
kultury.

Projektornia GAK
Konkurs on-line na krótką animację poklatkową (do 3 minut). Animacje powinny być przygotowane przez dzieci
w wieku od lat 6 do 12 pod okiem rodzica i z użyciem aparatów fotograficznych posiadanych w domu. Tematyka
dowolna. Nagrodą będzie bezpłatny udział w zajęciach z ekspresji plastycznej z elementami teatru, prowadzonych
przez panią Izabelę Terek-Jopkiewicz plus prezentacja w ramach projektu „Kino w blokowisku”.

Winda GAK
∙ Warsztaty kreatywne prowadzone on-line, m.in. wykonywanie ozdób wielkanocnych, drzewek szczęścia,
dywaników.
∙ Cykl felietonów popularno-naukowych z zakresu wiedzy o historii muzyki, zachęcanie do samokształcenia w tym
zakresie.
∙ Cykl wywiadów – „Windą bliżej do… Kultury” – zaproszeni goście Gdańskie osobistości – opowiedzą o swoich
pierwszych doświadczeniach kulturalnych, transmisje na żywo.

Dom Sztuki GAK
∙ „Drabina Sztuki” wideo na czas pandemii. Krótkie spotkania / filmiki prowadzone przez artystę plastyka,
dotyczące podstawowych zjawisk plastycznych jak punkt, kolor, perspektywa… opowiedzianych w ciekawy
i zabawny sposób. Założeniem jest zdobycie przez widzów umiejętności opisu wszelkiej wizualności, zarówno
obrazu w galerii sztuki jak i widoku z okna.
∙ Konkurs – wyzwanie dla tancerzy – będzie prowadzony kanałami GAK w social mediach – szczegóły już wkrótce.

Wyspa Skarbów GAK
Latawcowa Kompozycja Domowa – konkurs. Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież,
rodziców, hobbystów, grupy przyjaciół, amatorów nietypowych konstrukcji. Inspiracje do stworzenia „Latawcowej
kompozycji domowej” zostaną udostępnione w wydarzeniu na profilu www.facebook.com/wyspa.gak.
Celem konkursu jest wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym, tworzenie więzi rodzinnych
wynikających ze współpracy, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz umiejętności manualnych. Inspirowanie do
kreatywnego relaksu. Do Konkursu zakwalifikowana zostanie praca wykonana własnoręcznie.
Wiosenne warsztaty D.I.Y. - bez jaj. Jak wiadomo, jaja i wiosna to sprawa radosna. Co roku motyw jaja
dominuje we wzornictwie, a uroda pisanek z reguły cieszy oko. Jednak czasem chciałoby się małej odmiany,
dlaczego nie wprowadzić jej w momencie akcji „Zostań w domu”? No i jak wnieść wiosenny powiew świeżości
do Waszych mieszkań bez powielania klasycznego motywu jaj? Obejrzyj warsztaty instruktarzowe GAK Wyspy

Skarbów, a dowiesz się jak za pomocą włóczki, filcu, starych firanek, słoików i naturalnych patyków wyczarować
uniwersalne ozdoby kojarzące się z kwitnącą porą roku. W krótkim filmie D.I.Y. pokażemy Wam jak przygotować
wesołe marchewki, eleganckie kwiaty w słoiczkach, czy kolorowe bazie, bez konieczności wychodzenia z domu.
REGULAMINY KONKURSÓW JUŻ NIEBAWEM NA STRONACH WWW I FACEBOOKU GAK!
Więc ruszajmy do naszych Internetowych Domów Kultury!

CSW Łaźnia
Codziennie poprzez kanały social mediów (Facebook, Instagram Twitter) CSW Łaźnia będzie prezentować
i przypominać nagrania ze spotkań, wykładów, warsztatów i wydarzeń, jakie odbyły się w CSW ŁAŹNIA.
Na kanale YouTube: https://www.youtube.com/user/cswLaznia znajdują się zapisy wydarzeń.

Europejskie Centrum Solidarności
ECS zachęca do zapoznania się z bogatą ofertą materiałów filmowych na kanale You Tube, które sukcesywnie będą
uzupełniane: https://www.youtube.com/user/ECSgdaPL/videos

Inst y tut Kultury Miejskiej
1. Nagrania wszystkich wystąpień konferencji Marketing w Kulturze w latach 2016–2019, Nagrania wykładów:
Akademia Gdańska – https://www.youtube.com/user/IKMGdansk/playlists
2. Szkolenia online dot. organizacji pracy własnej, domeny publicznej, współpracy online i internetu dla seniorów
http://szkolenia.ikm.gda.pl/
3. Wideo podsumowujące projekt „Kultura Spotyka Biznes”:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcN3PJTQj8Pss6uaUKQmrZKQemwF-5h0q
4. Raporty Obserwatorium Kultury – bezpłatnie do pobrania z repozytorium:
http://repozytorium.ikm.gda.pl/collections/show/1

Gdański Teatr Szekspirowski
Gdański Teatr Szekspirowski udostępni za pośrednictwem pomorskie.eu i gdansk.pl zapisy spektakli
zrealizowanych w ramach projektu Teatralny Pasjans.
w dniach 23-24 marca – trzy odsłony spektakli „Antygona”, „Dziady” oraz „Wesele”
w dniach 24-25 marca – trzy odsłony „Boskiej komedii” i „Balladyny”
w dniach 25-26 marca – trzy odsłony „Zimowej opowieści” i „Wieczoru Trzech Króli”
w dniach 26-27 marca – trzy odsłony „Peryklesa”, „Księcia Tyru”, „Snu Nocy Letniej” i „Burzy”
w dniach 27-28 marca – trzy odsłony „Komedii omyłek”, „Henryka V” oraz „Króla Leara”
Więcej o projekcie Teatralny Pasjans: https://teatrszekspirowski.pl/edukacja/teatralny-pasjans/

Miejski Teatr Miniatura
1. Spektakle z repertuaru Teatru Miniatura do obejrzenia online
BAJKI ROBOTÓW
na podstawie opowiadań Stanisława Lema z tomów „Bajki robotów” i „Cyberiada”
adaptacja, inscenizacja i reżyseria: Romuald Wicza-Pokojski
premiera: 29 maja 2016
Spektakl dla widzów od 6 lat
https://iteatr.tvp.pl/38225415/bajki-robotow
ZOSTAŃ PRZYJACIELEM
scenariusz i reżyseria: Tomasz Man
premiera: 7 czerwca 2015
Spektakl dla widzów od 5 lat.
https://iteatr.tvp.pl/38225413/zostan-przyjacielem
KRZYŻACY
na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza
scenariusz i reżyseria: Jakub Roszkowski
premiera: 3 kwietnia 2016
Spektakl dla widzów od 10 lat.
https://iteatr.tvp.pl/36867049/krzyzacy-spektakl-na-zywo-z-teatru-miniatura-w-gdansku
2. Strefa Zabaw na stronie teatru, w której można znaleźć m.in. zabawy i kolorowanki związane ze spektaklami do
wydrukowania, instrukcje, jak zrobić teatralne lalki: kukłę i pacynkę do domowego teatru
https://teatrminiatura.pl/pl/aktualnosci/categories/strefa-zabaw/

Gdańska Galeria Miejska
Gdańska Galeria Miejska zaprasza do korzystania z zasobów online:
1. Wirtualna galeria – całość zdigitalizowanych zbiorów Grassa bez wychodzenia z domu
http://www.ggm.gda.pl/wggg/pl,1,0,0,Home,0,0,index.php
2. gra online Grassówka
http://www.ggm.gda.pl/wggg/pl,4,0,0,Grassowka,0,0,index.php
4. wirtualny spacer po wystawie Encontros
https://wnetrza3d.pl/realizacje/gdanska-galeria-miejska/4g-gunter-grass-encontros-bianka-rolandodobosz/
5. seria filmów dot. obecnej oraz poprzedniej edycji Grassomanii na portalu You Tube
https://www.ggm.gda.pl/pl,0,0,2220,GRASSOMANIA_12_OPEN_CALL,0,0,index.php
https://www.youtube.com/user/GdanskCityGallery/videos?view_as=subscriber
6.seria filmów dot. Domu 12 rzemiosł na portalu You Tube
https://www.youtube.com/user/GdanskCityGallery/videos?view_as=subscriber
7. informacje o najnowszych wydawnictwach
https://www.ggm.gda.pl/pl,7,0,0,Wydawnictwa,0,0,index.php

Capella Gedanensis
Materiały cyfrowe z koncertów Cappelli Gedanensis udostępnione są na kanale You Tube.
https://www.youtube.com/channel/UCpvgL5-9jl9QUD6JtmRvnuA/playlists

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
Biblioteka zachęca do korzystania z e-zasobów, czyli zbioru obiektów cyfrowych, które dostępne są pod adresem
http://wbpg.org.pl/tresc/bazy-danych
W swojej ofercie posiada darmowy dostęp do aplikacji Legimi (dla osób posiadających konto biblioteczne)
pozwalającej na darmowe pobieranie e-booków i audiobooków – szczegóły dotyczące otrzymania kodu w obecnej
sytuacji można znaleźć na fan page biblioteki:
https://www.facebook.com/BibliotekaPublicznaGdansk/
photos/a.125116824192290/2821959591174653/
Ponadto biblioteka zaprasza do literackiej zabawy online, podczas której będzie można sprawdzić swoją wiedzę
dotyczącą mniej lub bardziej znanych powieści. Zabawa odbywa się w utworzonym na Facebooku wydarzeniu.
Przez pięć dni (od 23 do 27 marca) o godz. 12:00 będziemy publikowali 4 zagadki dotyczące utworów literackich.
Waszym zadaniem będzie jak najszybciej podać rozwiązanie zagadki – tytuł książki i jej autora. Kto pierwszy poda
właściwą odpowiedź, zostanie przez nas nagrodzony wyjątkowymi gadżetami bibliotecznymi.
Odpowiedzi należy udzielać w komentarzu pod grafiką z tekstem zagadki.
Upominki będziemy wysyłać pocztą, zapraszamy więc do udziału nie tylko czytelników z Trójmiasta.
https://www.facebook.com/events/239619237436451/?event_time_id=239619244103117

Polski Chór Kameralny
Na profilu youtube Polskiego Chór Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis dostępne sa nagrania
z wcześniejszych wydarzeń z udziałem zespołu: https://www.youtube.com/user/promocjachor/videos

Teatr Wybrzeże
Teatr Wybrzeże serdecznie zaprasza do wspólnego oglądania wybranych tytułów z repertuaru Teatru.
Jako pierwszy w naszym cyklu zaprezentujemy „Blaszany bębenek” wg Güntera Grassa w reżyserii Adama Nalepy.
Premiera – 6.10.2007 r.
Przekład: Sławomir Błaut
Adaptacja: Adam Nalepa, Jakub Roszkowski
Reżyseria: Adam Nalepa
Scenografia: Jan Kozikowski
Kostiumy: Violetta S. Cyrankowska
Dramaturg: Jakub Roszkowski
Ruch sceniczny: Filip Szatarski
Asystent reżysera: Susanne Cissek

W spektaklu występują: Oskar – Paweł Tomaszewski, Bebra – Ryszard Ronczewski, Agnes – Małgorzata Brajner,
Matzerath – Grzegorz Gzyl, Jan Broński – Krystian Wieczorek, Babka Anna – Alina Lipnicka, Maria – Justyna
Bartoszewicz, Lina, Siostra Scholastyka, Żandarm 2 – Dorota Kolak, Greff, Koljaiczek – Krzysztof Matuszewski,
Gretchen, Siostra Agneta, Żandarm 1 – Maria Mielnikow, Alexander, Markus – Piotr Łukawski, Roswita– Krystyna
Łubieńska, Leo Hyś, Gasmann - Piotr Chys.
Spektakl dostępny będzie przez 24 godziny na stronie pomorskie.eu i gdansk.pl oraz na kanale
You Tube pomorskie.eu.
Co jeszcze przed nami?
20 marca, od godz. 19.00 – „Blaszany bębenek” wg Gűntera Grassa w reżyserii Adama Nalepy,
22 marca, godz. 23.00 – „Amatorki” Elfirede Jelinek w reżyserii Eweliny Marciniak – Uwaga! pokaz jednorazowy!
Spektakl dla widzów dorosłych
27 marca, od godz. 19.00 – „Ruscy” Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego,
29 marca, od godz. 23.00 – „Trojanki” Eurypidesa w reżyserii Jana Klaty – Uwaga! pokaz jednorazowy! Spektakl
dla widzów dorosłych
Wszystkie spektakle będą dostępne dla widzów przez 24 godziny – wyjątek to jednorazowe prezentacje spektakli
„Amatorki” i „Trojanki”.

NowY Teatr im. Witkacego w Słupsku
Zaprasza na spektakle:
21 marca, od godz. 20.00 – „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” Doroty Masłowskiej w reżyserii
Pawła Świątka
25 marca, od godz. 20.00 – „Tlen” Iwana Wyrypajewa w reżyserii Aleksandry Skorupy
28 marca, od godz. 20.00 – „Ulica” Daniela Odiji w reżyserii Iwo Vedrala
1 kwietnia, od godz. 20.00 – „Stan wyjątkowy” w reżyserii Ludomira Franczaka
Więcej informacji na stronie http://nowyteatr.pl/2020/03/17/spektakle-dostepne-online/

Nadbałt yckie Centrum Kultury
Filmy na trudne czasy – (wspólnie z DKF Kinochłon) realizowany na fanpage Festiwal Filmów Jednominutowych.
Subiektywny (NCK) wybór filmów jednominutowych z pozytywnym przesłaniem zgłoszonych do konkursu filmów
jednominutowch. Pomysł będzie rozwijany o kolejne publikacje, nie publikowane do tej pory na kanałach NCK.
Pierwsze propozycje do obejrzenia na You Tube:
33. Festiwal Dźwięki Północy / koncert Kimmo Pohjonen “Skin”
https://www.youtube.com/watch?v=aCwOudC32oo
ŚWIĄTYNIA SZTUK WSZELKICH – Centrum Św. Jana w Gdańsku
https://www.youtube.com/watch?v=hHSmQimic2U
per Gynt / Troll Remix
https://www.youtube.com/watch?v=_pPq9Fp9U7c

„Legendy pomorskie” – widowisko multimedialne
https://www.youtube.com/watch?v=k_FgCnSOGEo
Metropolia Jest Okey 2014 / „Jesteśmy tacy jak inni” spektakl w reżyserii Anny Steller
https://www.youtube.com/watch?v=EnOoFWhoxAk

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Dawne gry planszowe – info na stronie Muzeum (od 18.03) – zasady gry i grafiki plansz
Udostępnione zostaną materiały edukacyjne do prezentowanych w przeszłości wystaw czasowych + materiały
filmowe na kanale You Tube https://www.youtube.com/channel/UCMFlgBOfrPfqV472xVngBrg
W planach jest również udostepnienie wersji elektronicznych wybranych publikacji popularnonaukowych
instytucji.

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
Zaprasza do oglądania materiałów na kanale You Tube, które będą pojawiały się tam sukcesywnie:
Kanał muzeum na You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCXX-of9R5oswjGlaCpUVjhA
http://www.muzeum.slupsk.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku
https://www.youtube.com/channel/UCNKPKZHyo2jYTOOvc8ZZ3Zw
http://www.mng.gda.pl

MPiMK-P w Wejherowie
Lekcje języka kaszubskiego online + krótkie audycje muzyczne

M-KPE we Wdzydzach
http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/

