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ÓPéntek – szePtember 24. 

15:00-17:00 szabó imola: B1, belső borítók
Workshop felnőttek részére
A résztvevők képzeletbeli borítókat készítenek vershez, sorhoz, vízióhoz, leendő kötethez, ana-
lóg és digitális kollázs technika vegyítésével, rétegekkel. Szeretettel várjuk mindazokat, akiket 
érdekel a borítók titkos világa. Akik keresik az utat a négyszögletű kerek erdőbe. Se rajztudás, se 
előképzettség nem szükséges. Csak egy idézetet, egy kedvenc szót vagy egy elképzelt kéziratot 
hozz magaddal. Regisztrációhoz kötött esemény (regisztracio@miszje.hu)

szombat – szePtember 25. 

10:00-12:00 piotr socha: Méhek
Foglalkozás gyerekeknek
A neves lengyel illusztrátor méhész édesapjának köszönhetően mindent tud e hasznos rovarokról, 
amit csak tudni érdemes. Segítségével betekinthettek csíkos kis barátaink életébe és az illusztrátori 
munka rejtelmeibe, majd szüleitekkel együtt elkészíthetitek saját kaptárotokat. A lengyel nyelven, 
tolmácsolással zajló foglalkozás alapjául a Manó Könyvek kiadó gondozásában 2018-ban megjelent, 
azonos című könyv szolgál. Regisztrációhoz kötött esemény (regisztracio@miszje.hu)

11:00-11:30 Hogyan alszanak az állatok? – koncert
Marie Štumpfová és jiří Dvořák, a Csirimojó Kiadónál megjelent Hogyan alszanak az állatok? 
című könyvének zenés átdolgozása.
Annyiféle állat létezik. Mindegyik más és más. Másképp néznek ki, másképp szaladnak, más az illa-
tuk (vagy a szaguk, ahogy tetszik), és másképp is alszanak. Az álmaik? Talán azok is különbözőek. 
Vagy mégsem. Lehet, hogy éppen ugyanolyanok, mint a mieink. Mint az álmok, amiket estén-
ként kölcsönkapunk. Az alvó állatok története nyomán Bárth János slágergyanús dalocskákat írt, 
amelyeket Farkas Zsolttal közreműködve, gitárkísérettel fog előadni. Megismerkedhettek a bátor 
pelikánnal, a színes papagájhallal, az álomszuszék tengeri vidrával és a kicsit sem hiú flamingóval, 
mi pedig arra fogunk biztatni benneteket, hogy énekeljétek velünk.

15:00-17:00 Catarina sobral: probléma – megoldás – katarzis
Workshop felnőttek részére
A legjobb történeteknek nem sejthető előre a befejezése. Nem hazudtolják meg teljesen az olvasó elvá-
rásait, de mégis meglepőek. A workshop résztvevői három támpillér (probléma – megoldás – katarzis) 
köré építenek fel egy történetet, miközben kipróbálják, hogyan kell és lehet játszani a tempókkal és 
a narratív feszültséggel. A workshop angol nyelven, tolmácsolással zajlik. Zártkörű szakmai program.

17:30-18:30 ismerd meg Catarina sobral mindennapjait!
Kötetlen beszélgetés Catarina sobral portugál illusztrátorral.
A művészetéről, számára fontos elismeréseiről és a portugál hétköznapokról João Miguel Hen-
riques, a Camões Intézet vezetője beszélget az illusztrátorral. A beszélgetés után lehetőség lesz 
megvásárolni és dedikáltatni a Vivandra Kiadónál megjelent könyveit.


