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Centrum Języków Obcych 

KONTAKT 
Pl. Bernardyński 1a/1 
tel.  851-31-41 Poznań 
www.kontaktespanol.pl 

espanol@cjo.pl 
 

Kino MUZA 
Ul. Św. Marcin 30 

tel. 852-34-03 Poznań 
www.kinomuza.pl 
muza@kinomuza.pl 

 
 

BABILĄD – Ośrodek 
Rozwoju Osobistego Kobiet 

Ul. Bukowska 31/6 
tel. 608 437 377 
www.babilad.pl 
info@babilad.pl 

 



Podczas kaŜdej imprezy i seansu filmowego będzie moŜna wygrać ciekawe nagrody związane z 
Hiszpanią oraz wejściówki na imprezy a w księgarni Nowela zakupić ksiąŜki z 20% zniŜką (po 
okazaniu biletu z dowolnej imprezy) 
 

CZWARTEK 3 kwietnia 
 
 SPOTKANIE Z TANGIEM – 21:00, Muchos Patatos ul.Szewska 2 www.muchos.pl 
Zawsze chciałeś nauczyć się tańczyć tanga lub choćby poczuć jego klimat – zapraszamy Cię na spotkanie z 
tangiem – prezentacja zdjęć i opowieści z Argentyny, pokaz tańca i lekcja dla chętnych. Zorganizowany 
będzie przez tancerzy ze szkoły Oscar Dance – www.osdance.pl.  Wstęp wolny! Po tangu zapraszamy na 
imprezę taneczną. 
 
 Kino Muza - g. 20.30 - “SIEROCINIEC” („El orfanato”) (101 min.) 
reŜ. Juan Antonio Bayona; 2007; 7 nagród GOYA m.in. debiut reŜyserski, scenariusz oryginalny, 
scenografię, oraz za efekty specjalne 
"Sierociniec" to największy przebój hiszpańskich kin ubiegłego roku, emocjonująca opowieść o… duchach. 
Bohaterką filmu jest Laura, wychowanka sierocińca, która po latach postanawia wrócić do miejsca, w którym 
spędziła dzieciństwo.  

PIĄTEK 4 kwietnia 
 
 SMAKI ANDALUZJI (i nie tylko!) – 20:00, Muchos Patatos ul. Szewska 2 www.muchos.pl 
Andaluzja – pomieszanie kultur, esencja hiszpańskiego ducha – zaprezentujemy tańce sevillanas 
(pokrewne flamenco) w wykonaniu Evy Rufo, niezwykłej Hiszpanki. Eva zaprezentuje zdjęcia i filmy, opowie 
o swoich rodzinnych stronach i oczywiście pokaŜe taniec w którym jest mistrzynią – kaŜdy będzie mógł się 
go równieŜ nauczyć. Podczas imprezy zapraszamy na degustację przysmaków charakterystycznych dla 
Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Współorganizacja – Babiląd www.babilad.pl,     Wstęp wolny! 
Po spotkaniu z sevillanas – FIESTA LATINA – impreza w rytmach latino, specjalność Muchos Patatos 
 
 Kino Muza - godz. 19.00 - “ODEJDŹ RAZ NA ZAWSZE!” („Vete De Mí”), 90’ 
reŜ. Víctor García León, 2006 „Zwycięzca Międzynarodowego Festiwalu Komedii w Peñíscola ; Złota Muszla 
dla najlepszego aktora MFF San Sebastián” 
Santiago od zawsze był aktorem drugoplanowym, nawet we własnym Ŝyciu. Ale nigdy nie sądził, Ŝe 
kilkudniowa wizyta jego 30-letniego syna Guillermo tak wszystko zmieni. Gorzka komedia o tym, jak 
przekroczyć pięćdziesiątkę, stracić pracę i odzyskać syna, chcąc zupełnie czegoś innego.  
 
 Kino Muza - godz. 21.00 - “WCIELENIA CELII” („Las Vidas De Celia”), 101’ 
 reŜ.Antonio Chavarrías, 2005, MFF San Sebastián 
Policyjny thriller, którego punktem wyjścia są dwa dramatyczne wydarzenia: nieudana próba samobójstwa 
oraz brutalne morderstwo nastolatki. Wielowątkowa historia odkrywająca kłamstwa codzienności, gdzie 
przeszłość krzyŜuje się z teraźniejszością.  

SOBOTA 5 kwietnia 
 
 WARSZTATY SEVILLANAS – g 12:00 – 15:00, BABILĄD, ul. Bukowska 31/6  
Wszyscy, którzy mają ochotę na dłuŜsze spotkanie z andaluzyjskimi tańcami sevillanas mogą to zrobić w 
sobotę w Babilądzie – Ośrodku Rozwoju Osobistego Kobiet. Na zajęciach z Evą nie tylko poznasz kroki i 
nauczysz się choreografii. W toku zajęć dowiesz się skąd pochodzą, jaka jest ich historia i tradycja. 
Nauczysz się uŜywać kastaniet i wystukiwać rytm przy uŜyciu tamburyna.  Koszt trzygodzinnych warsztatów 
– 60 zł  (informacje o zniŜkach i zapisy – www.babilad.pl oraz  info@babilad.pl) 
 
 WARSZTATY FLAMENCO – g. 15:30 – 17:00, La Tormenta, ul. Zielona 8,  
Na początku nauczymy się techniki ruchu ramion i dłoni, postawy oraz podstawowych stepów, a następnie 
prostej choreografii do jednej z wielu odmian tangos: tangos de Granada. Wszystko to ze śpiewem 
i akompaniamentem gitary na Ŝywo. Prosimy zabrać - wygodne, pełne buty na szerokim obcasie (3-5cm) 
z zakrytymi czubkami, nie krępujący ruchów strój, najlepiej szeroka spódnica, woda mineralna. Prowadzenie 
– Katarzyna Burgiel z La Tormenta – www.tormenta.pl 
Wstęp wolny! Wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsca w Centrum Języków Obcych KONTAKT 
(espanol@cjo.pl)  Liczba miejsc ograniczona! (decyduje kolejność zgłoszeń) 
 
 SALSA NON STOP FUSION – g. 22:00, Blue Note, ul. Kościuszki 76/78  
Absolutnie wyjątkowa impreza w rytmach salsy, merengue, bachaty i cha-cha-cha. NiewaŜne czy uczysz się 
od lat, zawsze chciałeś zacząć ale nie miałeś czasu albo po prostu uwielbiasz taniec, czy raczej uwielbiasz w 
tańcu podziwiać innych ;). Mile widziani wszyscy miłośnicy latynoskich rytmów! Imprezę poprowadzi DJ 
Janusz Popowski z Wrocławia, a uczyć kroków będą Kasia i Rafał Rosiak (Mistrz Polski) ze szkoły tańca Salsa 
Siempre - www.salsasiempre.pl 
Bilety w przedsprzedaŜy 8 zł (CJO Kontakt), przed imprezą – 10 zł. 



 
 Kino Muza - g. 19.00 - "DE PROFUNDIS" (75 min.) 
reŜ. Miguelanxo Prado, 2006; Nominowany do nagrody GOYA dla najlepszej animacji 
Pierwsza pełnometraŜowa animacja stworzona na bazie obrazów olejnych, ze wspaniałą muzyką 
symfoniczną w tle. Animowany poemat najwybitniejszego galicyjskiego twórcy komiksów.  
 
 Kino Muza - g.21.00 - "OBABA" (107 min.) 
reŜ. Monxo Armendáriz, 2005; Film otwarcia MFF San Sebastián 
Do połoŜonej w mitycznym regionie północnej Hiszpanii Obaby przyjeŜdŜa młoda nauczycielka Lourdes, 
która przy pomocy kamery chce uchwycić Ŝycie miasteczka i jego mieszkańców. Magiczna podróŜ w głąb 
duszy kraju Basków, nakręcona w oparciu o zbiór opowiadań "Obabakoak" baskijskiego pisarza Bernardo 
Atxagi.  

NIEDZIELA 6 kwietnia 
 
 CUENTACUENTOS – g. 17:00, WZ Strefa Tańca, ul. Fredry 12, www.w-z.pl 
Od kilku lat Cuentacuentos, czyli Opowiadacz, przenosi w świat magii klientów hiszpańskich knajp. 
Opowiada nie tylko baśnie, bajki, legendy, opowiada równieŜ prawdziwe historie z Ŝycia innych ludzi. Wokół 
niego zawsze gromadzi się tłum ludzi gotowych słuchać. Nasz cuentacuentos to Eva Rufo - Hiszpanka i 
awangardowa artystka.  
Uwaga! Zupełnie nowe cuentas! Spotkanie odbędzie się w języku hiszpańskim – przeznaczone jest dla 
osób posługujących się tym językiem w stopniu co najmniej komunikatywnym.   
Bilety – w przedsprzedaŜy w KONTAKCIE – 7 zł, przed spotkaniem – 10 zł. 
 
 OPOWIEŚCI PODRÓśNICZE – g. 19:00, Klubokawiarnia MESKAL, ul. Nowowiejskiego 17, 
www.meskal.pl 
PodróŜować moŜe kaŜdy - ale jak podróŜować, Ŝeby jak najlepiej wykorzystać czas, jak zaoszczędzić 
pieniądze i nerwy, czego się wystrzegać a czego się nie obawiać? Zobaczycie przepiękne zdjęcia, poznacie 
anegdoty, ciekawe sekrety podróŜników. Praktycznych porad udzielą wieloletni piloci wypraw do Ameryki 
Południowej z KiribatiClub.pl – spotkanie będzie w szczególności dotyczyło Boliwii choć nie tylko.  Wstęp 
wolny! Zapraszamy na www.kiribaticlub.pl 
 
 Kino Muza - g.18.00 - Zestaw filmów krótkich (ok. 90 min.) 
 
 Kino Muza - g. 20.00 - “SAMOTNOŚĆ” ("La Soledad")(130 min.) 
reŜ. Jaime Rosales; 2007, 3 nagrody GOYA;  MFF Cannes 2007 - Un Certain Regard 
ReŜyser filmu - Jaime Rosales - to wschodząca gwiazda kina hiszpańskiego, który debiutował słynnymi 
"Godzinami dnia" ("Las horas del dia"). "Samotność" uznana została za najlepszy film hiszpański ubiegłego 
roku. Bohaterką jest 35-letnia Adela, samotna matka, która całkowicie poświęca się swojemu synkowi. 
Terrorystyczny atak na autobus zniszczy jej dotychczasowe Ŝycie. 

 
PONIEDZIAŁEK 7 kwietnia 

 
 WYKŁAD RAULA RODRIGUEZA – g.15:00, Colegium Novum, Uniwersytet im.Adama 
Mickiewicza, Al.Niepodległości 4, sala 513A.  Spotkanie współorganizowane jest przez Koło Naukowe 
Hispanistów UAM - www.knh.amu.edu.pl  
Raul Rodriguez - reŜyser i pedagog teatralny oraz dyrektor grupy Taller deTeatro de Paysandú. Spotkanie 
będzie poświęcone sytuacji teatru w Ameryce Łacińskiej na tle przemian politycznych i społecznych. 
Zobaczymy równieŜ fragmenty nagrań DVD z przedstawień teatralnych i wydarzeń historycznych. Uwaga! 
Spotkanie odbędzie się w języku hiszpańskim!   Wstęp wolny! 
 
 Kino Muza - g. 16.30 - “śYCIE NICZYJE” ("La Vida De Nadie"), 103’ 
reŜ. Eduard Cores; 2003; Nagroda dla najlepszej aktorki na MFF Valladolid 2002;  
Nominacje do nagrody GOYA: najlepsza aktorka, nowy reŜyser, aktorskie odkrycie 
śycie Emilia stało się kłamstwem, którego nie jest w stanie duŜej wytrzymać. Po 12 latach okłamywania 
Ŝony, syna i wszystkich ludzi, którzy go otaczają, prawda w końcu go dopadła i znalazł się w miejscu, skąd 
nie ma przed nią ucieczki. 
 
 Kino Muza – g. 18.30 - “PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA” ("Más Allá Del Espejo"), 123’ 
reŜ. Joaquín Jordá, 2006,  MFF San Sebastián 
PełnometraŜowy dokument, który wprowadza nas w świat agnozji i aleksji: chorób mózgu, które powodują 
zaburzenia w wizualnym postrzeganiu rzeczywistości. Ostatni film jednego z najoryginalniejszych twórców w 
historii kina hiszpańskiego, nakręcony tuŜ przed jego śmiercią.  

 
 
 



WTOREK 8 kwietnia 
 
 STYPENDIUM SOKRATES – JAK PRZEśYĆ? – g. 20:30, Klubokawiarnia MESKAL, ul. 
Nowowiejskiego 17, www.meskal.pl 
Spotkanie dla studentów wybierających się na stypendium Sokrates – Erasmus do Hiszpanii – opowiadają 
Ci, którzy byli i przeŜyli ☺. Projekcja zdjęć, ciekawe opowieści i cenne wskazówki studentów, którzy byli w 
najwaŜniejszych hiszpańskich miastach. Będzie moŜna zadać kaŜde pytanie! Wstęp wolny! 
 
 Kino Muza - g.16.00 - “Z PUSTYMI RĘKAMI” (“Las Manos Vacias” ), 130 min. 
reŜ. Marc Recha; 2003;  MFF Cannes 2003 - Oficjalna Selekcja, MFF Toronto 2003 
Historia, która jest jednocześnie ponura, zabawna i bardzo zawikłana. ReŜyser przechodzi płynnie od 
dramatu do czarnej komedii. Stworzył film, który czerpie z kultury francuskiej - z jednej strony z dorobku 
Renoira, a z drugiej Chabrola i Rohmera. W rezultacie powstało bardzo nowatorskie dzieło. 
 
 Kino Muza - g. 18.15 “POCIĄG WSPOMNIEŃ” ("Tren De La Memoria"), 85 min. 
reŜ Marta Arribas, Ana Pérez, 2005; Nagroda Specjalna Jury na FF Malaga 2005 
Film opowiada nieznaną część europejskiej historii: masową emigrację 2 milionów Hiszpanów, którzy w 
latach 60. opuścili kraj w poszukiwaniu dobrobytu. Wyjechali na kilka miesięcy, zostali na 30 lat. Pracując w 
fabrykach wspierali rozwój przeŜywających ekonomiczny boom krajów Europy Zachodniej, podczas gdy w 
Hiszpanii czasów generała Franco panował głód.  

 

ŚRODA 9 kwietnia 
 
 IMPREZA KOŃCZĄCA FESTIWAL PLUS KONCERT! – g. 22:00, Cuba Libre, ul Wrocławska 21,  
www.cuba-libre.pl. Impreza taneczna z koncertem zespołu Kandela (z Ameryki Południowej) w gorących 
latynoskich rytmach, pokaz salsy w wykonaniu zespołu Barrio Latino – wstęp wolny! 
 
 Kino Muza - g.20.30 - “LEGENDA O CZASIE” (“La Leyenda Del Tiempo”) 109’ 
reŜ. Isaki Lacuesta; 2006;  
Porywający energią, a jednocześnie kontemplacyjny obraz inspirowany Ŝyciem legendarnego Camaróna de 
la Isla i flamenco - muzyką, która fascynuje ludzi na całym świecie. Film opowiada o nastoletnim Cyganie i 
młodej pielęgniarce z Japonii, którzy na rodzinnej wyspie Camaróna odkrywają swoje powołanie. Jeden z 
najbardziej cenionych hiszpańskich filmów ostatnich lat. 
 
BILETY na seanse w ramach Tygodnia Kina Hiszpańskiego do nabycia w Kinie MUZA 
www.kinomuza.pl: 
- przedsprzedaŜ będzie trwała od 25 marca do 2 kwietnia: wszystkie bilety w cenie 12 zł 
- w trakcie festiwalu: 15 zł normalny, 13 zł ulgowy, karnet na 3 filmy: 33 zł 
O cenie biletu decyduje data odbioru, a nie data rezerwacji!  
Więcej informacji o filmach na www.manana.pl/hiszpanie 
 

PATRONI FESTIWALU: 
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