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Program wydarzeń

13.00 - 18.00  zwiedzanie obiektu

****************************************
13.00-18.00 
wystawa malarstwa Jolanty Kuśmierskiej 
„Wojna Światów”.

13.00 - 18.00 
wystawa fotografii Beaty Orłowskiej 
„Kobieta o kobietach”.

13.00 - 18.00
Wystawa fotografii „ 100 lat Oddziału Górnośląskiego 
Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu”.

****************************************
13.00 - 16.30 
„W elektrowni u Pana Scheiblera i Pana Biedermanna”, 
czyli Industrialny Wehikuł Czasu – warsztaty dla dzieci.

Warsztaty dla dzieci w wieku 7–12 lat z różnorodnymi 
niespodziankami. Uczestnicy: 2 grupy do 20 osób z wieloma 
atrakcjami m.in.:
- pokazami krótkiego filmu,
- scenkami teatralnymi z ciekawymi zadaniami,
- tworzeniem nowych urządzeń,
- przygotowywaniem planów budowli,
- odkrywaniem starych tajemnic.

- 1 warsztaty w godzinach: 13.00-14.30 
- 2 warsztaty w godzinach  15.00-16.30

WARSZTATY NA ZAPISY!  - tel. 32 263 00 88

 ************************************************
13.00- 16.30 
„Dotknij, poczuj, sprawdź – baw się, ucz, poznawaj 
technikę”, czyli „Ale Cyrk! - świat niezwykłych umiejęt-
ności” – zabawy dla dzieci.

Warsztaty, animacje, gry, konkursy, doświadczenia i pokazy 
dla dzieci i młodzieży przygotowane przez „Teatr Jednej Miny” 
m.in.:
- cyrkowa parada „maszyn” zrobionych samodzielnie,
- wspólne tworzenie maszyn i kształtów z balonów: długich, 

  okrągłych w różnych rozmiarach,
- Świat Gigantycznych Baniek Mydlanych - pokazy i warsztaty
  bańkarskie z motywem techniki.

****************************************
14.00 - 17.00 

„Maszynoland” - Industrialny plac zabaw dla dzieci 
i młodzieży.

****************************************
14.00 – 17.45
„Ożywiamy Elektrownię”, czyli „Robo-LEGO-technika” - 
warsztaty kreatywne.

Konstrukcje techniczne, budowanie różnorodnych maszyn 
i urządzeń oraz robotów z wykorzystaniem klocków LEGO. 
Temat warsztatów: „Ożywiamy Elektrownię”. Dzieci budują 
konstrukcje z zestawów dostosowanych do wieku: 

14.00 - 15.45 (dla grupy starszej w wieku 10-14 lat), 
16.15 - 17.45 (dla grupy młodszej w wieku 7-9 lat).

WARSZTATY NA ZAPISY!  - tel. 32 263 00 88

****************************************
19:00 – 20:30

„Technique Indu Music” -  koncert

Koncert zespołu  GODRA wraz ze spektaklem i pokazem 
świetlno-wizualnym:
- muzyka z hybrydowego gatunku chillout ambient electronic 
  rock z elementami charakterystycznych dźwięków i odgło
  sów, jakie mogły być wydawane przez pracujące maszyny 
  ulokowane w byłej elektrowni oraz w innych obiektach byłej 
  KWK „Saturn”,
- industrialna iluminacja maszyn i urządzeń wewnątrz 
  elektrowni sprzężona z muzyką.

Temat przewodni koncertu: 
„Industriada, maszyny, przemysł”.

Dodatkowo film i animacja video o tematyce industrialnej 
wraz z wizualizacjami maszyn ulokowanych w byłej 
elektrowni.

****************************************

Wstęp bezpłatny

****************************************


