
Sonikalia 2022. Program
  
6.10.2022 czwartek
 
9:00-10:00 Dźwiękokrąg. Warsztaty od 6 lat
10:30-11:30 Dźwiękokrąg. Warsztaty od 6 lat
10:00-16:00 Smycousmatic. Instalacja od 6 lat
17:00-18:00 Smycousmatic. Koncert od 6 lat

7.10.2022 piątek
 
9:00-10:00 Dźwiękokrąg. Warsztaty od 6 lat
10:30-11:30 Dźwiękokrąg. Warsztaty od 6 lat
10:00-16:00 Smycousmatic. Instalacja od 6 lat
16:30-17:30 Kosmofonie od 6 lat

8.10.2022 sobota
 
9:00-10:00 Dźwiękokrąg. Warsztaty od 6 lat
10:30-11:30 Dźwiękokrąg. Warsztaty od 6 lat
10:00-16:00 Smycousmatic. Instalacja od 6 lat
14:00-15:00 Accelerando per biciclette e archi od 6 lat

9.10.2022 niedziela
 
10:00-16:00 Smycousmatic. Instalacja od 6 lat
12:00-13:00 Piosenki na niepogodę 2-5 lat
13:30-14:30 Piosenki na niepogodę 2-5 lat
17:00-18:00 Zwykłe przygody Wolnego Elektronu od 6 lat

10.10.2022 poniedziałek | Jeziorany
 
9:15-10:00 Piosenki na niepogodę 2-5 lat
10:30-11:15 Piosenki na niepogodę 2-5 lat
11:45-12:00 Piosenki na niepogodę 2-5 lat

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

Dźwiękokrąg
warsztaty

Warsztaty koncentrują się na tworzeniu ruchomych struktur dźwiękowych 
(muzycznych) za pomocą ruchu przy wykorzystaniu środków 
technologicznych. Uczestnicy warsztatów poruszają się w aktywnym polu 
czujników, powodując wyzwalanie dźwięków oraz zmiany ich parametrów 
– rodzaj modelowania muzycznego. Celem warsztatów jest rozwój 
wyobraźni dźwiękowej i wrażliwości na barwę dźwięku, rozwój myślenia o 
muzyce w kategoriach barwy i faktury, a nie tylko wysokości dźwięku i 
rytmu, ćwiczenie zdolności odczytywania zapisu symbolicznego, rozwój 
kreatywności i umiejętności współpracy w grupie. Celem jest także 
wprowadzenie dzieci poprzez dźwiękowe zabawy w świat współczesnej 
muzyki awangardowej.

Autor warsztatów: Jarek Kordaczuk
Prowadzenie: Izabela Kościesza

Wiek uczestników: od 6 lat

Terminy:
6 października 2022, g. 9:00, 10:30
7 października 2022, g. 9:00, 10:30
8 października 2022, g. 9:00, 10:30

Smycousmatic
performatywna instalacja dźwiękowa

Instalacja (oraz warsztaty) „Symycousmatic” realizuje połączenie muzycznej 
twórczości mechanicznej i manualnej. Środowiskiem mechanicznym są w 
niej oryginalne urządzenia grające zbudowane przez autora na bazie 
akustycznych instrumentów smyczkowych. Wykorzystują przede 
wszystkim unikalny potencjał artykulacyjny oparty na statycznych i 
powtarzalnych zachowaniach. Tam gdzie zwykle ręka człowieka (muzyka) 
oraz jego słuch dążą do zmiany, mamy mechanizm precyzyjnie 
powtarzający zadane sekwencje ruchowe. Warsztaty rozbudzają 
kreatywność dźwiękową i wyobraźnię. Stymulują procesy 
psychomotoryczne dzięki synchronicznym działaniom zespołowym (tak z 
innymi uczestnikami jak mechanizmem instalacji). Poprzez eksperymenty z 
dźwiękiem pogłębiają wiedzę w zakresie muzyki.

Autor: 
Paweł Romańczuk

Wiek uczestników: od 6 lat

Terminy: 6-9 października 2022, instalacja dostępna w g.10:00-16:00

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

Smycousmatic
koncert

Koncert „Symycousmatic” to działanie na pograniczu instalacji dźwiękowej 
i performatywnego aktu ingerencji w nią. Odbywa się w obszarze instru-
mentów smyczkowych (psalterium, herzzitter, fidel, skrzypce, ćwierćwalec 
smyczkowy), które mogą być obsługiwane w połowie mechanicznie, w 
połowie manualnie. Punktem wyjścia jest statyczny ruch, przenoszący 
wrażenia dźwięku przez obcowanie z równomiernie poruszającym się, 
bezgłośnym mechanizmem. Mechaniczny organizm smyczków wyznacza 
kinetyczną naturę instalacji, przeniesioną na przestrzenny i stały układ 
instrumentów – realnych obiektów rozmieszczonych wśród słuchaczy. 
Dźwięk generowany metodą wydawałoby się „tradycyjną” posiada w tym 
ujęciu specjalne atrybuty interpretacyjne i artykulacyjne, których żywy 
wykonawca pozbawia się w toku nauczania gry. Stąd powstały rezultat 
dźwiękowy brzmi odmiennie, odkrywa w oczywistych źródłach treści 
nieoczywiste.

Wykonawca:
Paweł Romańczuk – artysta dźwięku

Wiek uczestników: od 6 lat

Termin: 6 października 2022, godz. 17:00-18:00

Zajezdnia Trolejbusowa, Centrum Nowoczesności [2]
ul. Ryszarda Knosały 3B, Olsztyn

Kosmofonie
koncert gwiezdny

„Kosmofonie” to wieloczęściowy utwór inspirowany zagadnieniami kosmo-
logicznymi. Dźwiękowe obrazy odpowiadające takim zagadnieniom jak 
fale grawitacyjne, horyzont zdarzeń czy czarna energia kreowane są przez 
dwoje muzyków reprezentujących dwa odmienne ale doskonale 
uzupełniające się muzyczne światy. Pierwszy z nich to świat instrumentów 
akustycznych, reprezentowany przez wiolonczelę – tradycyjny, wirtuo-
zowski, z bogatą historią i literaturą muzyczną. Drugi, to świat dźwięków 
elektronicznych, prototypowych instrumentów, eksperymentalny, 
reprezentowany przez unikatowy hiperekspresyjny instrument o nazwie 
„monoctone” (czytaj: monokton). W „Kosmofoniach” następuje połączenie 
obu tych światów, ich wzajemne uzupełnianie się, dialogowanie i przeni-
kanie. Wszystko pod immersyjnie animowaną kopułą planetarium. 

Wykonawcy:
Izabela Buchowska – wiolonczela
Jarek Kordaczuk – monoctone, elektronika

Animacje w technologii fulldome:
Adam Smoczyński

Wiek uczestników: od 6 lat

Termin: 7 października 2022, godz. 16:30-17:30

Olsztyńskie Planetarium [3]
al. Piłsudskiego 38, Olsztyn

Zajezdnia Trolejbusowa, Centrum Nowoczesności [2]
ul. Ryszarda Knosały 3B, Olsztyn



Piosenki na niepogodę
spektakl muzyczny dla najmłodszych

Piosenki na niepogodę to rodzaj teatralizowanego koncertu dla dzieci w 
wieku od 2 lat opartego na interaktywnych piosenkach Studia Teatralnego 
Blum (Poznań). Koncert przeplatany jest zabawą z dziećmi wykorzystującą 
dźwięk, ruch a przede wszystkim emocje i wyobraźnię.

Wykonanawcy:
Lucyna Winkel – prowadzenie, ruch i śpiew
Katarzyna Pawłowska – prowadzenie, ruch i śpiew
Katarzyna Tapek – prowadzenie, ruch i śpiew

Wiek uczestników: 2-5 lat

Terminy:
Olsztyn, 9 października 2022: godz. 12:00-13:00, 13:30-14:30
Jeziorany, 10 października 2022: godz. 9.15-10.00, 10.30-11.15, 11.45-12.00

Zwykłe przygody Wolnego Elektronu
mini elektroopera dla dzieci

muzyka Jarek Kordaczuk
libretto Izabela Kościesza, Jarek Kordaczuk

Mała forma operowa stworzona przez kompozytora Jarka Kordaczuka 
przeznaczona dla dwójki śpiewaków i performerki, wykorzystująca 
prototypowe instrumenty elektroniczne. Prawykonana na deskach 
Olsztyńskiego Teatru Lalek wprowadza w świat naukowej fantastyki za 
pomocą nowych, często eksperymentalnych środków ekspresji zarówno w 
warstwie instrumentalnej jak słownej. Wciąga też młodych odbiorców w 
akcję wykorzystując elementy interakcji z publicznością. Z dużą dawką 
humoru zaznajamia dzieci z formą operową.

Wykonawcy:
Aleksandra Klimczak – sopran
Paweł Michalczuk – bas
Izabela Kościesza – performerka
Jarek Kordaczuk – elektronika

Wiek uczestników: 6+ lat, młodzież, dorośli

Termin: 9 października 2022, g.17:00-18:00
Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach [6]
ul. Konopnickiej 4, Jeziorany

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

Olsztyński Teatr Lalek [5]
ul. Głowackiego17 , Olsztyn

Accelerando per biciclette e archi
koncert na dwa rowery i instrumenty smyczkowe

Koncert eksperymentalnej muzyki dla dzieci, który wykonywany w foyer 
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbywa się z udziałem jej muzyków 
oraz... dwóch rowerzystów. Rowerzyści (uczestnicy triathlonowych 
mistrzostw świata) przyspieszeniami i zwolnieniami jazdy wchodzą (za 
pomocą środków technologicznych) w interakcję dźwiękową i muzyczną 
ze smyczkowym zespołem kameralnym. Stają się w ten sposób muzykami 
wykonującymi całkiem poważny utwór muzyczny a ich rowery - 
instrumentami muzycznymi, których partie zapisane są w partyturze 
symbolami przypominającymi znaki drogowe. I choć brzmi to wszystko 
bardzo poważnie, koncert odbywa się w atmosferze muzycznego humoru.

Wykonawcy:
Smyczkowy zespół kameralny pod kierownictwem Michała Marcola:
Michał Marcol, Marta Pawłowska, Fily Diakite-Mikulska, Esperanza 
Hernandez-Muñoz, Ewald Wawrzyniuk
Rowerzyści Najmowicz Team
Wsparcie elektroniczne – Artur Grzybek
Jarek Kordaczuk – dyrygent

Wiek uczestników: od 6 lat

Termin: 8 października 2022, godz. 14:00-15:00

Filharmonia Warmińsko-Mazurska (foyer) [4] 
ul. Głowackiego 1, Olsztyn
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Festiwal dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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