
 

 

 

 FESTIWAL TKANINY 2019  

Festiwal Tkaniny już po raz czwarty w Szczecinie! Od 
28.09 do 30.10 czeka nas prawdziwe święto tkaniny w 

naszym mieście. W tym roku tematem przewodnim 
będzie wielowymiarowość.  

Podczas trwania festiwalu odbędą się wernisaże, 
multimedialny pokaz mody oraz liczne warsztaty 

związane z tkaniną, która zdaniem organizatorów jest 
odrębną, aczkolwiek często zapomnianą dziedziną 
sztuki. Festiwal ma na celu wywołanie dyskusji nad 

kondycją i miejscem tkaniny we współczesnej sztuce i 
designie. 

 

Kalendarium Festiwalu Tkaniny 

• 28 września (sobota) godz.18:00 Magdalena Soboń wernisaż wystawy “ 3 

sekundy do Marsa”  

Miejsce: Galeria R+ Akademia Sztuki 

 pl. Orła Białego 2 

 

• 29 września (niedziela), godz. 11.00 - 14.00 

Warsztat: Filcowanie wełny na mokro, wykonywanie kwiatów z filcowanej wełny 

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury  

al. Wojska Polskiego 90  

 

• 4 października (piątek), godz. 18:00  

Pokaz multimedialny oraz wernisaż wystawy  

Grupy Tkackiej Wątek “ WIELOWĄTKOWOŚĆ” 

  Miejsce: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica  

ul. Podgórna 15/16  

 

• 5 października (sobota) i 6 października (niedziela),  



 

 

godz. 10.00 - 13.30 

  Warsztat: Batik miodowy na gorąco  

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury  

al. Wojska Polskiego 90 

 

 

• 8 października (wtorek), godz. 17:00 

Wernisaż wystawy Anny Domaradzkiej i Nadji Klueter   

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury  

al. Wojska Polskiego 90 

  

• 11 października (piątek), godz. 10.00 - 14.00 

Warsztat: Patchworkowe sztuczki 

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury  

al. Wojska Polskiego 90  

 

• 12 października (sobota), godz. 10.00 - 15.00 

Warsztat: Smocking czyli manipulowanie tkaniną 

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury  

al. Wojska Polskiego 90  

 

• 18 października (piątek), godz. 17.00 - 19.00           

Warsztat: Tkanina 3D 

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury  

al. Wojska Polskiego 90  

 



 

 

• 19 października, sobota, godz. 10.00 - 13.30          

Warsztat: Witraż z tkaniny 

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury  

al. Wojska Polskiego 90  

 

• 26 października 2019 (sobota), godz. 10.00 - 13.30 

Warsztat: Podstawy haftu krzyżykowego 

Miejsce: INKU Szczeciński Inkubator Kultury  

al. Wojska Polskiego 90  

 

Więcej informacji: https://inku.pl/2019/06/06/znamy-termin-festiwalu-tkaniny-

2019/ 

 

 

WIECZORY FILMOWE Z OFFICYNĄ PAŹDZIERNIK GROZY 

 

W październikowe środy 2019 r.  wspólnie ze Stowarzyszeniem OFFicyna 

zapraszamy na podróż dla odważnych z twórczością Stanleya Kubricka, Romana 

Polańskiego, Williama Friedkina i Richarda Donnera, wraz z „Wieczorami 

Filmowymi z OFFicyną”. W Szczecińskim Inkubatorze Kultury zaprezentowane zos-

taną wielokrotnie nagradzane filmy, których bały się, a zarazem pokochały miliony 

widzów na całym świecie. W październiku organizatorzy skupią się na twórczości 

kinie grozy, a podczas środowych pokazów przypomnimy sobie cztery świetne 

filmy, na które tradycyjnie obowiązuje wstęp wolny. 

Więcej informacji: https://inku.pl/2019/10/02/wieczory-filmowe-z-officyna-

pazdziernik-grozy/ 

 

 

 

 

SZCZECIŃSKA SENSOPLASTYKA W INKU 
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Już 7 września zapraszamy na specjalnie wydanie warsztatów- „Sensoplastyka 

Dyniowe SensoParty na bosaka w INKU” w sali INKU Szczeciński Inkubator Kultury 

dla SensoSmyka od 6 miesiąca życia!  

Więcej informacji: https://inku.pl/2019/10/10/sensoplastyka-dyniowe-
sensoparty-na-bosaka-w-inku/ 

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU OKOŁO 8-12 LAT 

Zapraszamy na pierwsze warsztaty z "Cyklu warsztaty sensoryczno-rozwojowe" or-
ganizowane przez Stowarzyszenie Port Szczecin. 

Uczestnicy będą tworzyć  jesienne zakładki do książek metodą decoupage. 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/778563625918681/ 

 

 

SZCZECIN FILM FESTIVAL 

 

Szczecin Film Festival jest corocznym wydarzeniem filmowym, organizowanym 
przez Stowarzyszenie OFFicyna, które bada granice kina, a jego główną misją jest 
twórcze poszukiwanie. 

Więcej informacji: https://www.facebook.com/pg/SzczecinFilmFesti-
val/about/?ref=page_internal 

https://inku.pl/2019/10/10/sensoplastyka-dyniowe-sensoparty-na-bosaka-w-inku/
https://inku.pl/2019/10/10/sensoplastyka-dyniowe-sensoparty-na-bosaka-w-inku/
https://www.facebook.com/stowarzyszenieportszczecin/
https://www.facebook.com/events/778563625918681/
https://www.facebook.com/pg/SzczecinFilmFestival/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/SzczecinFilmFestival/about/?ref=page_internal


 

 

PROJEKT CTCC 

Projekt CTCC – Creative Traditional Companies Cooperation to idea skupiająca 
partnerów i instytucje wspierające z 4 krajów: Polski, Niemiec, Szwecji i Litwy. 
Projekt ma na celu zwiększenie potencjału innowacyjnego sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw poprzez kreatywne działanie, szkolenia i tworzenie sieci 
współpracy. 
 
Projekt Creative Traditional Companies Cooperation, czyli współpraca sektora 
kreatywnego z tradycyjnymi firmami otrzymał dofinansowanie w ramach Programu 
Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014 – 2020. Liderem projektu jest Uniwersytet 
Technologii Designu i Inżynierii z Wismar, Partnerami projektu  są Centrum Designu 
z Gdyni, Stowarzyszenie Euroregion Pomerania z Elbląga, Centrum Informacyjno 
turystyczne z Rietavas (Litwa), Stowarzyszenie wspierania przedsiębiorczości kobiet 
– Plunge (Litwa), Park Naukowo Technologiczny Kłajpeda (Litwa), Uniwersytet 
Technologiczny Blekinge (Szwecja),  Stowarzyszenie Sezon Kreatywności z Rostocku 
(Niemcy), Instytut Naukowo Technologiczny z Bentwisch (Niemcy) oraz 
Stowarzyszenie Media Dizajn ze Szczecina. 
 
Projekt CCTC ma na celu rozwój obszaru Szczecina i Południowego Bałtyku jako 
atrakcyjnego miejsca do rozwoju młodej przedsiębiorczości i pozostawania młodych 
ludzi, poprzez wspieranie działań na przestrzeni sektora morskiego, odnawialnych 
źródeł energii i sektora kreatywnego. Projekt zakłada współpracę z administracją 
publiczną, przedsiębiorcami i uczelniami co przyczyni się do profesjonalizacji działań 
organizacji NGO oraz podniesienia prestiżu i postrzegania organizacji 
pozarządowych. 
 
Kontakt: Patrycja Zalewska, pzalewska@mediadizajn.pl 
 
czytaj więcej: http://inkubatorkultury.szczecin.pl/news/ctcc-nowy-projekt-media-
dizajn/ 

 
160m2 DLA KULTURY – WYKORZYSTAJ TO! 
 
W kameralnym kinie INKU pokażesz swoje filmy lub zrealizujesz spektakle teatralne,  
a dwie wielofunkcyjne sale możesz wykorzystać na zorganizowanie wystaw, debat 
czy warsztatów. Wszystko co mamy jest po to, abyś Ty mógł się rozwijać i dawać 
siebie innym. Wyreżyserowałeś film i chciałbyś pokazać go szerszej publiczności? 
Masz pomysł na warsztaty? W INKU mamy wszystko, czego potrzebujesz. 
Skontaktuj z nami i opowiedz o swoim pomyśle. 

 

ZACZYTAJ SIĘ W INKU - STREFA WOLNYCH KSIĄŻEK  
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Strefa wolnych książek działa nieprzerwanie od 2013 roku. Naszą otwartą bibliotekę 
tworzą mieszkańcy Szczecina, za co serdecznie dziękujemy. Zasady są proste: 
możesz przynieś do siedziby INKU Szczecińskiego Inkubatora Kultury przeczytaną, 
być może niepotrzebną książkę.  31 stycznia 2013 roku odbyło się wielkie otwarcie 
w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury pierwszej w Szczecinie biblioteki bez kart 
i kar. Nasza strefa wolnych książek to miejsce, w którym możemy się rozgościć 
i poczytać książkę, zabrać ją do domu lub oddać tę, której już nie potrzebujemy. Jest 
dostępna od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-22:00 w INKU Szczecińskim 
Inkubatorze Kultury (al. Wojska Polskiego 90). Przypominamy, że zasady naszej 
strefy są niezmienne. Nie ścigamy nikogo za to, że trzyma książkę dłużej niż 
powinien. Liczy się przyjemność czytania. 

Czytaj więcej >>  

        

POKOJOWA AKCJA INKU! 

 
Jeśli planujecie zaprosić do Szczecina partnerów projektu, znajomych artystów czy 
aktywistów, możecie skorzystać z naszej Pokojowej Stacji INKU. 
Pokojowa Stacja INKU to miejsce w zielonym centrum Szczecina, gdzie przy 
odrobinie poczucia kolektywnej odpowiedzialności będzie Ci jak w domu.  Sezon 
„pokojowy” jest otwarty. Pytania, rezerwacje? Kontaktujcie się z Martą Wylegałą 
(mwylegala@mediadizajn.pl, tel. 91 424 04 64).  

 
Czytaj więcej>> 

Facebook (/InkubatorKultury). 
Promocja wydarzeń, patronat medialny: Hanna Wysocka 
hwysocka@mediadizajn.pl 
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INKU Szczeciński Inkubator Kultury 

al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin 
tel.: 91 424 04 64 

 
Biuro Inkubatora czynne jest 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 18.00 

 
Do Strefy Wolnych Książek i Wolnego Filmu 

zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 22.00 

 
KULTURALNA PRZESTRZEŃ! 


