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Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI, jak sama nazwa wskazuje, znalazł swoje miejsce na dwóch 

brzegach Wisły. Jednym z tych brzegów jest Janowiec, który proponuje bardzo bogaty program 

festiwalowy. 

W Janowcu będą Państwo mogli obejrzeć pokazywaną pierwszy raz w Polsce współczesną ukraińską 

animację (Pokazy w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu) jak równieŜ ukraiński dokument i 

fabułę w cyklu zatytułowanym „Barszcz ukraiński”. 

 Jedną z głównych atrakcji filmowych, oprócz cyklu KOCHAM KINO na który na pewno warto 

wybrać się do Janowca,  będzie cykl zatytułowany „STARE KINO MŁODYCH”, prezentowany  w 

Gminnym Ośrodku Kultury. W ramach tego cyklu zaprezentowana zostanie cała Antologia polskiej 

animacji dla dzieci, jak równieŜ stare seriale polskie: „PodróŜ za jeden uśmiech”, „Stawiam na 

Tolka Banana” (cały serial) i „Niewiarygodne Przygody Marka Piegusa”. ZaleŜy nam by pokazy 

skierowane dla dzieci i młodzieŜy były propozycją zgoła odmienną od tej którą proponują współczesne 

kina repertuarowe. Ponadto zobaczymy piąty zestaw filmów przygotowany przez grupę FILMOWE 

PODLASIE ATAKUJE! 

W Janowcu równieŜ zagości muzyka. Niezwykłym wydarzeniem będzie KONCERT FINAŁOWY 

znakomitego muzyka - Włodka Pawlika zatytułowany „Muzyka Dwóch Brzegów”. Na koncert 

złoŜą się kompozycje wykonywane przez orkiestrę Filharmonii Kaliskiej pod batutą Adama Klocka, 

Włodka Pawlika – fortepian oraz sekcji rytmicznej: Pawła Pańtę – kontrabas, Cezarego Konrada – 

perkusja. Koncert będzie ilustrowany wizualizacjami Dawida Kozłowskiego.   

RównieŜ na zamku w Janowcu, odbędzie się projekcja nagrodzonej Oskarem animacji „Piotruś i 

Wilk” z oprawą muzyczną wykonywaną na Ŝywo przez grupę filharmoniczną „Summer Septet”.  



 

Kolejnym wydarzeniem specjalnym będzie projekcja dwóch sztandarowych animacji polskich: „Dom” 

W. Borowczyka i J. Lenicy i „Labirynt” J.Lenicy z autorską oprawą muzyczną lubelskiego zespołu 

„Naczynia”.  

Po janowieckiej stronie szykujemy równieŜ dwie wystawy, pierwsza to wystawa fotografii Janusza 

Szyndlera fotografika z Pragi, autora albumu o Janowcu wydanego przez Towarzystwo Przyjaciół 

Janowca. Natomiast druga, to wystawa plakatów uznanego na całym świecie, autora wymienionej juŜ 

animacji „Labirynt”. 

Bilety na koncert Carlosa do Carmo i Włodka Pawlika moŜna zakupić na  

www.ebilet.pl. 

Zapraszamy na Festiwal DWA BRZEGI i stronę www.dwabrzegi.pl. 

Wszelkie aktualności przesyłane są newsletterem. Zapraszamy do jego subskrypcji! 


