Festiwal Kultury Popularnej DwuTakt 2019
Toruń, 31.08.2019
Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6
Strefa gwiazd - Sala Wielka (II piętro)
10:45 10:55

11:00 11:55

12:00 12:55

13:00 13:55

14:00 14:55

15:00 15:55

16:00 16:55

17:00 17:55

Otwarcie Festiwalu
Otwarcie Festiwalu oraz wręczenie Nagrody im. Dra Tomasza Marciniaka
Escape room - portal do innego świata
W zasadzie tytuł mówi wszystko ;) I niech opis pozostanie tak samo tajemniczy jak przygoda
w escape roomie. Przylećcie, posłuchajcie, dajcie się przenieść do innego świata ;)
prowadzenie Dawid Mr Lock (twórca jednego z najlepszych escape roomów w Polsce superbohaterskiego SUPERHEROOM)
Elita polskiego dubbingu
Spotkanie z Grzegorzem Pawlakiem (aktorem głosowym, głosem m. in. Dartha Vadera
i Skippera), Jarosławem Boberkiem (aktorem głosowym, głosem m. in. Króla Juliana
i Nathana Drake’a), Michałem Przybyłem (założycielem studia dubbingowego PRL,
reżyserem dubbingu do gier, m.in. „Uncharted” i „Wiedźmin 3”) oraz Natalią Litwin (kanał
„Widzę Głosy”).
prowadzenie Łukasz Dominiak
Współczesny polski serial wobec produkcji okresu PRL-u
Panel dyskusyjny z udziałem Ilony Łepkowskiej (scenarzystki seriali „M jak Miłość”, „Na
dobre i na złe”, „Korona Królów”), Zdzisława Wardejna (aktora m.in. filmów „Kogel-mogel”,
„Vabank” i serialu „Druga Szansa”) oraz Michała Kalickiego (scenarzysty serialu „Ojciec
Mateusz”).
prowadzenie Mateusz Szlachtycz (reżyser i operator filmów dokumentalnych)
Zygzakiem przez życie
Spotkanie z Henrykiem Gołębiewskim, aktorem teatralnym i filmowym („Edi”, „Podróż za
jeden uśmiech”, „Barwy szczęścia”, „Świat według Kiepskich”).
prowadzenie Laszlo Schlesinger
Film i serial - jedna scena, dwa sposoby (z aktorskim udziałem publiczności)
spotkanie z Beatą Barciś (montażystką filmową i telewizyjną), Mieczysławem
Hryniewiczem (aktorem m. in. seriali „Zmiennicy”, „Dom”, „Na wspólnej”), Robertem
Wichrowskim (reżyserem filmu „Francuski numer” oraz seriali „Brzydula” i „Komisarz
Alex”).
prowadzenie Mateusz Szlachtycz (reżyser i operator filmów dokumentalnych)
Rozmowa bez retuszu
Spotkanie z Arturem Barcisiem, aktorem teatralnym, filmowym i dubbingowym, reżyserem
teatralnym („Ranczo”, „Miodowe lata”, „M jak miłość”).
prowadzenie Magdalena Kujawa („IKAR”)
Lot na całe życie
Spotkanie z Kamilem Nożyńskim, raperem, wokalistą zespołu Dixon37 i aktorem („Ślepnąć
od świateł”)
prowadzenie Karolina Winarska
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19:30 19:55

20:00 20:30

Strefa autografów
Artur Barciś, Jarosław Boberek, Henryk Gołębiewski, Mieczysław Hryniewicz, Ilona
Łepkowska, Kamil Nożyński, Grzegorz Pawlak, Zdzisław Wardejn
Konkurs Cosplay
Rywalizacja z nagrodami na najciekawsze popkulturowe kostiumy.
UWAGA: aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się w punkcie informacyjnym do godz.
18:30.
prowadzenie Zvyrke (AKT)
Bitwa Rysunkowa
Konkurs z nagrodami, w którym w szranki stają obok siebie profesjonaliści i początkujący
rysownicy.
prowadzenie Wojciech Łowicki (Dyrektor Festiwalu DwuTakt)
Rozdanie nagród wśród uczestników festiwalu
Urodziny Hryniewicza w Toruniu (możliwość przejazdu wraz z Mieczysławem
Hryniewiczem vel Jackiem Żytkiewiczem taksówką WPT 1313 z serialu „Zmiennicy”!)
Zakończenie Festiwalu

Strefa Warsztatowa – Piwnice Kultury (podziemia)
czwartek - 29.08
20:00 - 22:00
piątek - 30.08
19:00 - 21:00
sobota - 31.08
10:00 – 12:00

sobota - 31.08
16:00 – 18:00

Po pierwsze – scenariusz
Warsztaty scenopisarskie prowadzone przez Michała Kalickiego („Ojciec Mateusz”).
UWAGA: udział w warsztatach jest możliwy tylko po wykupieniu specjalnego biletu
warsztatowego w cenie 35 zł (bilet uprawnia do bezpłatnego udziału w Festiwalu
DwuTakt), w przedsprzedaży na stronie Dworu Artusa. Liczba miejsc ograniczona!
Jak sprzedać własną osobę za pomocą cudzego tekstu
Warsztaty aktorskie prowadzone przez Zdzisława Wardejna („Kogel-mogel”, „Vabank”,
„Druga Szansa”) oraz Laurę Sonik (reżyserkę teatralną).
UWAGA: udział w warsztatach jest możliwy tylko po wykupieniu specjalnego biletu
warsztatowego w cenie 35 zł (bilet uprawnia do bezpłatnego udziału w Festiwalu
DwuTakt), w przedsprzedaży na stronie Dworu Artusa. Liczba miejsc ograniczona!

Casting aktorski – Galeria Artus (I piętro)
Casting na gwiazdę
Casting dla wszystkich, którzy pragną spróbować swoich sił w aktorstwie. W castingu
zostaną wybrane dwie osoby, które odegrają przed publicznością DwuTaktu scenkę u boku
11:00 12:45 gwiazdy polskiego serialu Mieczysław Hryniewicza i reżysera „Na Wspólnej” Roberta
Wichrowskiego (w panelu „Film i serial - jedna scena, dwa sposoby” o godz. 15:00).
UWAGA: aby wziąć udział w castingu, należy mieć ukończone 18 lat oraz zarejestrować się
w punkcie informacyjnym do godz. 10.50.
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Renesans Superbohaterów – Sala Malinowa (II piętro)

13:00 13:55

14:00 14:55

15:00 15:55

16:00 16:55

17:00 18:25

18:30 19:30

Animowane Uniwersum DC
Zanim Warner Bros. postanowiło przenieść przygody Batmana, Supermana oraz Ligi
Sprawiedliwości na wielki ekran, serca widzów z całego świata podbiły seriale animowane.
Podczas tej prelekcji przyjrzymy się całemu temu przedsięwzięciu oraz powiązaniom między
kolejnymi kreskówkami.
prowadzenie Bartosz Piotrowski (Kapitan Fandom)
Kolorowe peleryny Batmana
Prześledzimy najważniejsze zmiany wizerunkowe Mrocznego Rycerza, od powstania
postaci, poprzez wszystkie ery (te zabawne także!), na czasach współczesnych kończąc.
prowadzenie Małgorzata Chudziak (egzaltowana.com)
Podejrzany: Joker
W przededniu premiery filmu Todda Phillipsa spróbujemy odsłonić wszystkie tajemnice
Jokera. Korzystając z psychologii kryminalnej zastanowimy się czy Joker jest szaleńcem,
dlaczego popełnia swoje zbrodnie, a także jak wyglądało jego życie zanim został
morderczym klaunem.
prowadzenie Michał Siromski (Gotham w Deszczu)
Marvel Next, czyli kogo poznamy w piątej fazie MCU
Za nami „Avengers: Koniec Gry”, „Spider-Man: Daleko od domu” i ponad 20 innych filmów.
Przed nami czwarta faza i wiele ciekawych projektów. Znamy plany Marvela na najbliższe
2 lata, ale co potem?
prowadzenie Julian Jeliński (Brody z Kosmosu)
Panel dyskusyjny - Kobiety Mrocznego Rycerza
Świętujemy osiemdziesiąte urodziny Batmana przyglądając się jego relacjom z kobietami.
Które z nich odegrały szczególną rolę w jego życiu, czy Batman potrzebuje żony, jak wygląda
reprezentacja płci pięknej w uniwersum Mrocznego Rycerza? Zapraszamy do dyskusji!
prowadzenie: Małgorzata Chudziak (egzaltowana.com), Wojciech Nelec (BatCave), Michał
Siromski (Gotham w Deszczu)
Batmania końca lat 80.
Przed pierwszym zwiastunem „Batmana” Tima Burtona nikt nie spodziewał się skali
Batmanii, jaka wkrótce nastąpiła. W trzydziestą rocznicę premiery legendarnego filmu
przyjrzymy się bliżej towarzyszącej mu otoczce.
prowadzenie Wojciech Nelec (BatCave)

Strefa polskiego komiksu – Sala Malinowa (II piętro)
Polskie serie komiksowe po roku 1989
Powszechnie pokutuje dziwne przeświadczenie, że polskie serie komiksowe kończą się
zwykle na pierwszym albumie/zeszycie. Pokażemy wam, że to nieprawda. Zaprezentujemy
11:00 11:40
serie zamknięte, jak i te które wciąż się ukazują; te najbardziej popularne i te mniej znane.
Dla młodszych i starszych czytelników.
prowadzenie Jerzy Łanuszewski (Wydawnictwo 23)
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To nie jest sowa
Spotkanie autorskie z Unką Odya, twórczynią jednego z najważniejszych polskich komiksów
11:45 12:40
2019 roku pt. „Brom”.
prowadzenie Zvyrke (AKT)

Strefa Kryminału – Galeria Artus (I piętro)

13:00 13:55

14:00 14:55
15:00 15:55
16:00 17:25
17:30 18:25

18:30 19:25

Z tym trupem to zawsze jest wesoło
Panel dyskusyjny z Martą Matyszczak i Magdą Kuydowicz, autorkami powieści
kryminalnych.
Prowadzenie Marcel Woźniak (pisarz kryminalny)
Jak zepsuć dobry serial?
Prowadzenie Bartosz Szczygielski, recenzent i autor opowiadań kryminalnych
Ekranowe zbrodnie pod lupą Przemysława Semczuka
Spotkanie z Przemysławem Semczukiem - dziennikarzem i publicystą, laureatem Nagrody
Prezydenta Lublina Kryształowej Karty Polskiego Reportażu.
Owady w kryminalistyce
Wykład kom. dr Pawła Leśniewskiego ze Szkoły Policji w Pile.
O ekranizacji kryminałów z dwóch perspektyw: autora i wydawcy
Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, gwiazdą polskiego kryminału.
Prowadzenie Adrian Tomczyk (Wydawnictwo Poznańskie)
O trendach i modach w literackiej fikcji kryminalnej
Spotkanie z Tadeuszem Zymanem (prokuratorem w stanie spoczynku) i Robertem
Małeckim, autorem powieści kryminalnych.

Strefa gier wideo – korytarz (I piętro)
Gry konsolowe z CeX
Specjalna strefa gier przygotowana przez sklep CeX. Do wolnej gry dostępne będą konsole
10:00 20:00 retro (Super Nintendo, Xbox i Playstation Classic!), na których będzie można cofnąć się w
czasie i zagrać w tytuły sprzed dekad.
Ponadto zaplanowano turnieje z nagrodami w postaci voucherów na zakupy.

Strefa gier planszowych – Sala Mała (II piętro)
Gry planszowe z Grajferem
Sklep Grajfer specjalnie dla uczestników festiwalu udostępni swoją bibliotekę gier
planszowych, karcianych i towarzyskich. W strefie znajdą się tytuły dla wszystkich: dla
10:00 20:00 dzieci, młodzieży, dorosłych czy całych rodzin. Będzie można spróbować swoich sił między
innymi w „Talizmanie”, „Tajniakach”, „Azulu”, „Terraformacji Marsa” czy „Munchkinie”.
W strefie będzie można także poznać przebojową grę „KeyForge”, a nawet wziąć udział
w turnieju z nagrodami!
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Strefa Dobrej Zabawy – Sala Srebrna (II piętro)
Animacja zabaw dla dzieci
Wyjątkowe miejsce, w którym każde dziecko znajdzie coś dla siebie, zarówno młodsze, jak
i te zupełnie duże. Zabawy pobudzające kreatywność, wymalowanie twarzy, kolorowanki
10:00 20:00 czy tworzenie wielkiego wspólnego obrazu na tkaninie. Chcesz sobie przypomnieć jak to
było być dzieckiem? A może przychodzisz już z własnym potomkiem, rodzeństwem, czy
dzieckiem koleżanki kuzynki wujka babci? Dla każdego znajdzie się tu miejsce!
Strefie patronuje „Delfinek”

Giełda komiksu i różności – Galeria Artus (I piętro)
Giełda
10:00 20:00 Na giełdzie zakupić będzie można bogaty asortyment popkulturowych produktów: książki,
komiksy, różnego typu gadżety, rękodzieło, obrazy, plakaty, przypinki etc.
Karykatury na żywo
12:00 15:00 Satyryk i rysownik Jarosław „Jaro” Wojtasiński każdej chętnej osobie wykona karykaturę.
Będzie również szansa otrzymać album artysty wraz z dedykacją.

Kino DwuTaktu – Sala Kinowa (podziemia)
10:00 20:00

Projekcja polskich i zagranicznych seriali telewizyjnych.
Wstęp bezpłatny dla uczestników Festiwalu DwuTakt.

Oznaczenia:
punkt programu zawierający treści przeznaczone dla młodszych odbiorców
punkt programu zawierający treści przeznaczone dla wszystkich odbiorców
punkt programu zawierający treści przeznaczone tylko dla dorosłych odbiorców
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