
Sonikalia 2021. Program

7.10.2021 czwartek

9:00-10:00 Warsztaty improwizacji 5-9 lat
10:30-11:30 Warsztaty improwizacji 5-9 lat
10:00-16:00 Dotykanie dźwięku od 6 lat
17:00-18:00 Księga owadów od 6 lat

8.10.2021 piątek

9:00-10:00 Warsztaty improwizacji 5-9 lat
10:30-11:30 Warsztaty improwizacji 5-9 lat
10:00-16:00 Dotykanie dźwięku od 6 lat
17:00-18:00 Ad hoc od 6 lat

9.10.2021 sobota

9:00-10:30 Warsztaty improwizacji 5-9 lat
11:00-12:30 Warsztaty improwizacji 5-9 lat
10:00-16:00 Dotykanie dźwięku od 6 lat
12:00-13:00 Ostinato-Automato od 7 lat
17:00-18:00 Ostinato-Automato od 7 lat

10.10.2021 niedziela

10:00-16:00 Dotykanie dźwięku od 6 lat
11:00-12:00 Muzyczne klocki 2-5 lat
12:30-13:30 Muzyczne klocki 2-5 lat
17:00-18:00 Wprost przeciwnie od 7 lat

Wstęp wolny na wszystkie imprezy festiwalowe. Ilość miejsc ograniczona. 
Na niektóre wydarzenia obowiązują zapisy. 
Więcej informacji na stronie internetowej Festiwalu: sonikalia.pl

Warsztaty improwizacji dla dzieci
Opowiedz mi bajkę 2021

Twórcze podejście do muzyki – i nie tylko muzyki! – wynika z naszej 
naturalnej kreatywności. Warsztaty pomagają w tym m.in. poprzez 
inicjujące zabawę grafiki, wymyślanie prostych opowiadań i zabawy 
ruchowe. Istotną częścią zajęć jest zabawa z książkami obrazkowymi, 
podczas której opisywane przez dzieci fragmenty ilustracji są „przekładane” 
na współczesny język muzyczny. Oswaja to uczestników z niestandar-
dowymi dźwiękami i współbrzmieniami, których próżno szukać w muzyce 
popularnej.

Prowadzący: 
Grzegorz Ociepka – aktor
Małgorzata Kołcz – kontrabas
Agata Galik – harfa
Jarosław Siwiński – syntezator

Wiek uczestników: 5-9 lat

Terminy:
7 października 2021, g. 9:00, 10:30
8 października 2021, g. 9:00, 10:30
9 października 2021, g. 9:00, 11:00

Dotykanie dźwięku
performatywna instalacja dźwiękowa

„Dotykanie dźwięku” to instalacja dźwiękowa, którą można, a nawet należy 
dotykać. Umieszczone w przestrzeni rezonujące obiekty są wprowadzane 
elektronicznie w wibracje i dzięki temu potrafią wydawać dźwięki. Jednak 
żeby tak się stało muszą zostać dotknięte. Wówczas następuje „sprzężenie 
zwrotne”, poruszony dotykiem obiekt porusza nasz zmysł dotyku, drżenia 
obiektu wyczuwamy wyraźnie pod palcami. Każdy dotknięty obiekt brzmi 
inaczej, inaczej też drży. Jak to już w sonikaliowym zwyczaju dotykanie 
obiektów skorelowane jest z systemem wskazówek w postaci graficznie 
zakodowanych symboli. Instalacja jest czynna przez wszystkie dni 
festiwalowe i ma charakter performatywny (działania odwiedzających są 
wspierane przez animatorów). Powstała przy współpracy z Polskim 
Związkiem Głuchych jednak adresowana jest zarówno do osób słyszących 
i niesłyszących.

Autor: Jarek Kordaczuk

Koordynatorzy: Kalina Wierzuk, Adriana Pukis

Wiek uczestników: od 6 lat

Terminy: 7-10 października 2021, instalacja dostępna w g.10:00-16:00

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych [1]
ul. Dąbrowszczaków 33/4a (wejście od podwórza), Olsztyn

Księga owadów
spektakl onomatopeiczny

Bohaterami koncertu są nie tyle owady (choć one również) co dźwięki 
słuchane „pod mikroskopem”. Zabierani jesteśmy w świat dźwięków 
powiększonych. Odgłosów, szmerów, stuków, zgrzytów… które zdają się 
być wielkoludami. Tak, tak, z takiego bliska wszystko wygląda inaczej. 
Czasem może nawet trochę strasznie, ale z pewnością fascynująco. Tym 
bardziej, że oprócz dźwięków oddziałują na nas również obrazy 
choreograficzno-pantomimicznych działań aktorów. Wzmacniają lub 
kontrapunktują otaczającą nas dźwiękową rzeczywistość. Natomiast my 
sami nie pozostajemy biernymi widzami i słuchaczami tej powiększonej 
dźwiękowo-ruchowej rzeczywistości. W interludiach przedzielających 
poszczególne części postaramy się współtworzyć to muzyczne laborato-
rium.

Wykonawcy:
Natalia Świniarska – aktorka
Paulina Kajdanowicz – aktorka
Izabela Kościesza – choreografia
Jarek Kordaczuk – muzyka

Wiek uczestników: od 6 lat

Termin: 7 października 2021, g.17:00-18:00

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych [3]
ul. Parkowa 1, Olsztyn

Ad hoc
koncert improwizowany na zespół kameralny, aktora i publiczność dziecięcą

Koncert stanowi niejako przedłużenie warsztatów improwizacji dla dzieci 
realizowanych w ramach tegorocznych Sonikaliów. Z jednej strony poka-
zuje najrozmaitsze aspekty muzycznej dowolności (ad libitum), bo muzycy 
w zasadzie grają co chcą. Jednak szybko okazuje się, że to „co chcą” jest 
uwikłane w całą sieć przeróżnych zależności. I to jest ta druga strona. By 
grać, trzeba słuchać. By tworzyć, trzeba asymilować kreatywność innych. 
A największa frajda płynie właśnie z dopasowania wzajemnego wszystkich 
indywidualnych i na pozór niezależnych wątków. Znajdujemy się bowiem 
w muzycznej piaskownicy, nie wiemy jeszcze co będziemy robić, ale 
chcemy coś razem zbudować. Mamy łopatkę, grabki, wiaderko… Nie 
mamy pomysłu. Ale jesteśmy na pomysły otwarci. Niech ktoś zacznie 
a dalej zobaczymy… hm, usłyszymy.

Wykonawcy:
Grzegorz Ociepka – aktor
Małgorzata Kołcz – kontrabas
Agata Galik – harfa
Jarosław Siwiński – syntezator
Jarek Kordaczuk – monoctone

Wiek uczestników: od 6 lat

Termin: 8 października 2021, g.17:00-18:00

Sala pod Amfiteatrem [4]
ul. Zamkowa 1, Olsztyn

Stary Ratusz [2]
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Stare Miasto 33, Olsztyn



Muzyczne klocki
performens dla najmłodszych

„Muzyczne klocki” to rodzaj performensu dla najmłodszych. Struktura 
działań utkana jest z miniaturowych form muzycznych, z których każda jest 
unikatowa i wyrazista w swym połączeniu (skojarzeniu) z konkretnym 
działaniem. Robocze tytuły klocków, jak „Marsz”, „Pogoń”, „Zmęczenie” czy 
„Pauza” niosą ze sobą określone konotacje. Na nich opiera się fabuła 
performensu oraz zadania realizowane przez małych słuchaczy. 
Miniaturowe formy muzyczne zostały skomponowane tak, by za pomocą 
swobodnego ich łączenia można było uzyskać ciekawą (i pełnoprawną) 
formę artystyczną całego przedstawienia. To trochę tak, jak z budowaniem 
domków z tradycyjnych klocków, gdy najpierw odczuwamy radość 
płynącą z odkrycia ich wzajemnego dopasowania, by na końcu chwalić się 
dookoła rezultatem swojej pracy i wyobraźni.

Prowadzący: 
Agnieszka Reimus-Kneževič
Izabela Mańkowska-Salik

Wiek uczestników: 2-5 lat

Terminy: 10 października 2021, g.11:00-12:00 oraz 12:30-13:30

Wprost przeciwnie
koncert (interaktywny)

muzyka i słowa Jarek Kordaczuk

„Wprost przeciwnie” to wieloczęściowy utwór o „odwracaniu” dźwięków. 
Eksploruje najrozmaitsze aspekty tego co może być „odwrócone”. Przy 
wnikliwszym spojrzeniu (lub przyłożeniu ucha) okazuje się, że to nie tylko 
zagranie melodii do góry zamiast w dół czy nawet od końca. Bo 
„odwracania” możemy się dopatrzeć w myśleniu, mówieniu, robieniu na 
odwrót, wbrew regułom, prośbom czy nakazom, na złość… Ale też w 
eksperymentowaniu, poznawaniu, odkrywaniu oraz bawieniu się. Bo 
przecież „odwracamy” za każdym razem gdy robimy coś inaczej niż zwykle. 
Koncert zabiera nas w świat takich przekorności. W warstwie słownej 
oparty jest na oksymoronach, czyli figurach retorycznych złożonych 
z wyrazów o przeciwstawnych znaczeniach. W warstwie muzycznej 
zaskakuje od początku swym nietypowym zestawem instrumentów, by 
z każdym taktem zagłębiać się w coraz wymyślniejsze meandry tego co 
wprost przeciwne.

Wykonawcy:
Ada Zmudzińska – sopran
Izabela Kościesza – negatyw
Michał Marcol – skrzypce
Andrzej Bukowski – klarnet, klarnet basowy
Grzegorz Dybała – tuba
Jarek Kordaczuk – fortepian

Wiek uczestników: 7+ lat, młodzież, dorośli

Termin: 10 października 2021, g.17:00-18:00

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych [1]
ul. Dąbrowszczaków 33/4a (wejście od podwórza), Olsztyn

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych [3]
ul. Parkowa 1, Olsztyn

Ostinato-Automato
koncert (interaktywny)

Artyści zabierają nas w świat powtarzanych wzorów rytmicznych (ostinata). 
Świat na wskroś elektryczny, gdyż wzory te tworzone będą za pomocą 
generatorów elektronicznych oraz dwóch wiolonczel elektrycznych. 
Jesteśmy przyzwyczajeni, że podstawę rytmiczną utworów muzycznych 
realizuje perkusja. Pozostałe instrumenty się do niej rytmicznie 
„dopasowują”. A co jeśli zamiast perkusji rytm wyznaczać będzie maszyna 
do szycia? Albo zamykane i otwierane drzwi autobusu? A może dziecko 
skaczące na skakance lub kozłujące piłkę? I jak na taką rytmiczną sytuację 
zareagują muzycy? Oraz zasadnicze pytanie: czy z takich „niemuzycznych” 
rytmów da się stworzyć muzykę?… Przekonamy się o tym podczas 
koncertu. Ale uwaga, uwaga! Przecież publiczność koncertu też może być 
generatorem takiego ostinata!

Cello 2 Cello:
Izabela Buchowska – wiolonczela elektryczna
Agnieszka KOVA Kowalczyk – wiolonczela elektryczna
oraz
Jarek Kordaczuk – elektronika

Wiek uczestników: od 6 lat

Terminy: 9 października 2021, g.12:00-13:00 (MOK Jeziorany), g.17:00-18:00 
(Dom Mendelsohna)

MOK Jeziorany [5] ul. Konopnickiej 4, Jeziorany

Dom Mendelsohna [6] ul. Zyndrama z Maszkowic 2, Olsztyn

[4]
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Olsztyn

Jeziorany

Festiwal dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

[1]


