
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RegioActive Festival Goleniów 
23. Goleniowskie Spotkania Teatralne Bramat 2022 

31.08–4.09.2022 
Goleniów 

 
 Codzienność nie pozwala nam na odpoczynek. Natłok wątków, problemów, opinii, zmusza 
nas do wyciszenia swojego wewnętrznego głosu, by nie zwariować. Każdy szuka schronienia i 
błogiej chwili spokoju inaczej. My od lat poszukujemy ukojenia w teatrze, muzyce, filmie, które 
pozwalają skupić się na jednym problemie na raz i zapomnieć o całej reszcie. Wierzymy w Sztukę, 
która jest treningiem empatii, która jest czuła i okrutna, budzi, wzburza i kołysze. To myśli, które 
przyświecały nam przy tworzeniu tego wyjątkowego festiwalu. 

 Tegoroczny festiwal jest podsumowaniem naszego projektu RegioActive, który realizujemy 
wspólnie jako Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Teatr Brama i Schloss Bröllin. Połączyliśmy 
go z 23. edycją Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT, by stworzyć w Goleniowie wydarzenie, 
jakiego jeszcze nie było. Przez ostatnie 3 lata w projekcie RegioActive łączyliśmy artystów, 
animatorów i mieszkańców polskiego i niemieckiego Pomorza. Kilka tysięcy osób po obu stronach 
granicy spotykało się, by tworzyć i przeżywać sztukę podczas trzynastu festiwali. To w Goleniowie 
od 31 sierpnia do 4 września odbędzie się ostatni, czternasty festiwal. Zaprosiliśmy najciekawsze 
propozycje, które powstały podczas tych trzech burzliwych lat, kiedy musieliśmy walczyć z zupełnie 
nową rzeczywistością. Znów okazało się, że sztuka i spotkanie mogą nas uratować. 

 Z całego serca zapraszamy do spędzenia z nami pięciu festiwalowych dni w Goleniowie. 
Mamy nadzieję, że tak jak my, jesteście spragnieni spotkania, rozmowy, wspólnego śmiechu i 
wzruszeń. Wszystko dookoła może się zmieniać, ale nasze magiczne Spotkanie na początku 
września niech pozostanie na zawsze! 

Organizatorzy 



Program: 

31.08 (środa) 
16:00 „Nina: The Tea Lady” (Włochy) 
akcja performatywna | Qult Kafka | 60’ | ENG 
Nina jest buntowniczką powojennej Anglii. Wraz ze swoim wózkiem będzie wędrować po zakątkach Goleniowa, snuć 
opowieści, śpiewać i tańczyć dla napotkanych mieszkańców. Zatrzymaj się na popołudniową herbatę i przekąski w 
angielskim stylu. 

17:00 Teatr niebopiekło (Bydgoszcz) – „Jestem. Tylko. Ja”  
RegioActive | spektakl | Rampa | 70’ | PL 
Spektakl, który zadaje pytanie o źródło zła. Opowiada o samotności, pragnieniu bycia dostrzeżonym, o szukaniu 
przynależności, o dumie i odrzuceniu. Czy ideologia, każda, nie nosi w sobie zarodka zła? 

18:30 BlackNoise (Poznań) – „Przeraźliwe echo trąby ostateczney albo Siedem obrazów 
spomiędzy światów” 
RegioActive | spektakl muzyczny | Rampa | 60’ | PL 
Spektakl, który łączy tradycyjną muzykę ludową (Jacek Hałas), jazzującą perkusję (Jakub Szwarc) oraz wizualizacje 
(Julia Hałas). Twórcy sięgają zarówno do wizji początku świata, jak i bardzo aktualnych zagrożeń ekologicznych i 
pandemicznych, przede wszystkim zaś opowiadając o sytuacjach i obszarach granicznych i przełomowych dla 
człowieka. 

20:00 antagon theaterAKTion (Frankfurt nad Menem) – „Klima X”  
RegioActive | spektakl plenerowy | Planty* | 60’ | bez słów 
Spektakl, który opowiada o relacjach między naturą a ludźmi, o upadaniu i wstawaniu, o wspólnej konfrontacji z 
rzeczywistością i jej poprawianiu. W połączeniu z elementami teatru fizycznego, tańcem współczesnym i muzyką na 
żywo, „Klima X" wprowadzi sztuki performatywne na ulice miasta i dotrze do odbiorców poza granicami języka. 

 

01.09 (czwartek) 
14:00 „Nina: The Tea Lady” (Włochy) 
akcja performatywna | Fontanna* | 60’ | ENG 
Nina jest buntowniczką powojennej Anglii. Wraz ze swoim wózkiem będzie wędrować po zakątkach Goleniowa, snuć 
opowieści, śpiewać i tańczyć dla napotkanych mieszkańców. Zatrzymaj się na popołudniową herbatę i przekąski w 
angielskim stylu. 
 
15:00 Bajka z Krainy Pomeranii „Król Olchowego Stawu” 
RegioActive | lalkowy spektakl rodzinny | Fontanna* | 40’ | PL 
Bajka dla małych i dużych jest efektem polsko-niemieckiej współpracy podczas procesu twórczego w Stepnicy w 
ramach projektu RegioActive. Spektakl w reżyserii Doroty Porowskiej z muzyką na żywo wykonywaną przez Emilię Raiter 
i Michała Wojtarowicza. W przedstawieniu wykorzystane są lalki autorstwa Małgorzaty Arszenik. 
 
16:00 Premiera BramaLAB – „Animal Tales” 
spektakl | Rampa | 70’ | ENG | 16+ 
Od 10 lat Teatr Brama gości europejską młodzież w ramach Programu Erasmus+. Tegoroczni wolontariusze stworzyli 
spektakl, który rozprawia o różnicach pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Czy możemy być pewni, że w lustrze 
zobaczymy człowieka? A może dostrzeżemy zwierzęcy grymas naszych pragnień? 
 
18:00 Silver Guns (Goleniów/Poznań) 
RegioActive | koncert premierowy | Rampa | 60’ | 
Muzyczna mapa transgranicznego Pomorza powstała jako efekt końcowy projektu RegioActive. Silver Guns to Jacek 
Hałas i Jarosław Chilkiewicz. Artystyczne ścieżki wędrowców z dwóch muzycznych kosmosów – folku i rocka – 
przecięły się na północy. Finałem tej wspólnej podróży jest osobisty przewodnik muzyczny po mitycznej krainie 
Pomeranii Wyobrażonej. 
 
20:00 Teatr Brama – „Stacja Świadek” (Goleniów) 
RegioActive | spektakl plenerowy | Spichlerz | 60’ | PL, DE 
Spektakl Teatru Brama opowiada o naszych ziemiach – ziemiach przesiedleńców. Kto może nam mówić, gdzie i czym 



jest nasz dom? Kim jesteśmy i kim się stajemy w momencie, kiedy opuszczamy swoje dotychczasowe życie i 
wyruszamy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia? W wydaniu festiwalowym wyjątkowo zaprezentujemy go w 
plenerze, na tle starego, poniemieckiego spichlerza.  
 
21:30 Nicponie (Warszawa) 
RegioActive | koncert folkowy, potańcówka | Rampa | 80’ 
Zespół Nicponie został założony przez muzyków i muzykantów, którym w trakcie pandemii przykrzyło się życie bez 
koncertów. Spakowali więc instrumenty i ruszyli na bazary i ulice grać stołeczne szlagiery, ale też melodie, które są 
powszechnie znane, lubiane i bliższe współczesności. 
 
23:00 Kapela Teatru Brama i przyjaciele (PL, DE) 
RegioActive | potańcówka | Rampa | 60’ 
W ramach projektu RegioActive goleniowscy muzycy współpracowali z przyjaciółmi z Niemiec pod opieką Jacka Hałasa. 
Głównym motywem okazały się nie tylko brzmienia instrumentów, ale także poszukiwania transgranicznej tożsamości i 
lokalnych historii Pomerani. Potańcówka zwieńczy muzyczne eksperymenty, zapraszając do tańca mieszkańców i gości 
festiwalu. 
 

02.09 (piątek) 
16:00 Prezentacja książki „Rodowicz – Teatr – Droga” 
spotkanie autorskie | Qult Kafka | 40’ 
Tomasz Rodowicz to aktor, reżyser i współzałożyciel Teatru CHOREA, wcześniej współpracujący z Jerzym Grotowskim i 
z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, jest jedną z najważniejszych postaci polskiego teatru poszukującego i 
niezależnego. Jego własna opowieść o twórczej drodze, którą przebył, tworzy fascynującą historię życia, przemian 
teatru, kultury i społeczeństwa polskiego minionego półwiecza. 

17:00 Teatr KTO (Kraków) – „Chór sierot” 
spektakl | Rampa | PL | 60’ 
„Chór Sierot” to hipnotyzująca opowieść o samotności. Spektakl trwa dokładnie tyle, ile III Symfonia (zwana też 
Symfonią Pieśni Żałosnych) Henryka Mikołaja Góreckiego, która towarzyszy aktorom od początku do końca 
przedstawienia, wyznaczając rytm całej opowieści. Każda sztuka trwa równo 52 minuty i 6 sekund. 

18:30 LabPerm di Castaldo (Turyn, IT) – „The Art of Living and Dying” 
spektakl muzyczny | Aula SP1 | 50’ 
The Art of Living and Dying to nie tylko spektakl, ale też rytuał. Stara się przywrócić teatrowi jego polityczną funkcję, czyli 
miejsce, gdzie gromadzi się społeczność, by świętować i przeżywać to, co niecodzienne. 

20:00 Premiera Teatru Brama – „Coś z Nietzschego” 
RegioActive | spektakl z udziałem zespołu Monogamik | Rampa | 50’ | PL 
Najnowsza produkcja Teatru Brama, stworzona w ramach projektu RegioActive wraz z wybitnymi muzykami: Piotrem 
Banachem (kompozycja, gitara), Katarzyną Figaj (wokal), Szymonem Wójcińskim (klawisze), Tomaszem Kubikiem 
(perkusja), Jackiem Mazurkiewiczem (gitara basowa), Jakubem Gucikiem (wiolonczela) oraz Grzegorzem Wełną 
(sample). Wybrane teksty Nietzschego stają się odą pochwalną do prostego i bezkompromisowego życia, wypełnionego 
zabawą, ale i wewnętrzną mądrością.  
 
21:00 Smoki w Zalewie (Stepnica) – „Pożegnanie Słońca” 
RegioActive | spektakl plenerowy | przy Rampie | 30’ | bez słów 
Widowisko ogniowe realizowane przez grupę Smoki w Zalewie działającą przy MGOK Stepnica oraz Europejskich 
Wolontariuszy Teatru Brama w ramach projektu RegioActive. Grupa przygotowana przez Kamila Maleckiego. 
Choreografia: Sebastian Frodyma i Dorota Porowska. Widowisko stworzone w oparciu o podania na temat Nocy 
Świętojańskiej.  
 
21:30 Niby ludzie (Goleniów) 
RegioActive | koncert | Rampa | 50’ 
Jeden z najświeższych goleniowskich zespołów grający muzykę na pograniczu rocka, indie rocka i popu. Choć 
premierowy koncert odbył się w maju br., to zespół pracuje razem od początku 2020 roku i jest tworzony przez 
doświadczonych muzyków: Macieja Chilkiewicza, Marcina Styborskiego, Rafała Bachula i Sebastiana Lisieckiego. 
Spotkali się i zaczęli wspólnie tworzyć dzięki projektowi RegioActive, ale to dopiero początek ich wspólnej drogi. Opieka 
artystyczna: Jarosław Chilkiewicz. 
 



22:30 Velow (Goleniów) 
RegioActive | koncert | Rampa | 60’ 
Velow to lokalny zespół powstały w roku 2021. Każdy z tworzących go muzyków (Eryk Pacyna – wokal, Tomasz Guz – 
gitara, Sebastian Lisiecki – gitara, Wiktor Kowalczyk – bas, Krystian Tomasiak – perkusja) gustuje w różnych stylach 
muzycznych, ale spotykają się na przestrzeni muzyki alternatywnej i grunge’owej. Choć zespół dopiero zaczyna swoją 
karierę, to już nagrywają pierwszą płytę i spotykają się z bardzo dobrym odbiorem w całej Polsce.  

 

03.09 (sobota) 
12:00 „Lysistrata”, reż. Fiorida Cenaj – film z udziałem Teatru Index (Goleniów) 
premiera filmu | Rampa | 20’ | PL, ENG 
Film powstawał przez ostatnie 2 lata w ramach BramaLAB. Fiorida, ówczesna wolontariuszka teatru, wspólnie z Jenny 
Crissey pracowały z grupą goleniowskich seniorek nad filmową adaptacją sztuki Arystofanesa. Okazuje się, że 
starożytny dramat bawi i prowokuje do dziś.  

12:30 Omnivolant – „Cafe-show” 
spektakl cyrkowy | przed Rampą | 35’ | ENG 
Wydawałoby się, że małżeństwo cyrkowców z długim stażem nie może już siebie niczym zaskoczyć. Podróżują od 
miasta do miasta, pokazując wciąż te same sztuczki. Jednak gdy wkoło zaczyna unosić się zapach kawy i waty 
cukrowej, uczucie rozkwita między nimi na nowo. 

13:00 „Balet traktorów” – zapis filmowy działania w ramach projektu RegioActive 
RegioActive | premiera filmu | Rampa | 30’ 
W sierpniu br. Kapela Teatru Brama wraz z Jackiem Hałasem i grupą miłośników starych maszyn z Niemiec zrealizowali 
szalony pomysł. W ramach współpracy transgranicznej RegioActive postanowili zaprosić do tańca traktory, którym 
przygrywali folkowe melodie. Zapis wydarzenia udowadnia, że każdy pomysł, nawet najbardziej abstrakcyjny, można 
zrealizować, jeśli ma się w sobie siłę i pierwiastek szaleństwa. 

13:30 „Zona Limite”, reż. Stefano di Buduo – film o Odin Teatret 
polska premiera filmu | Rampa | 60’ | ENG 
Stefano di Buduo od dzieciństwa przebywał wśród aktorów Odin Teatret (Holstebro, Dania). Podczas obecności na 
festiwalu Festuge w 2017 r. Teatr Brama został zaproszony do muzycznego udziału w filmie. Film w poruszający sposób 
opowiada o życiowej drodze aktorów legendarnego teatru przez pryzmat organizowanego od lat festiwalu Festuge. 

14:00 „Nina: The Tea Lady” (Włochy) 
akcja performatywna | ul. Chopina | 60’ | ENG 
Nina jest buntowniczką powojennej Anglii. Wraz ze swoim wózkiem będzie wędrować po zakątkach Goleniowa, snuć 
opowieści, śpiewać i tańczyć dla napotkanych mieszkańców. Zatrzymaj się na popołudniową herbatę i przekąski w 
angielskim stylu. 

15:00 Grenland Frieteater (Porsgrunn, NOR) – „My Life As A Man” 
spektakl | Rampa | 50’ | ENG 
Grenland Frieteater to jeden z najdłużej działających teatrów niezależnych w Norwegii (1976 r.). „My Life As A Man” to 
autobiograficzna podróż aktorki Geddy Aniksdal w jej historię norweskiego pochodzenia z klasy robotniczej. Klasowe 
pochodzenie, które następnie przeradza się w jej robotnicze postacie. To historia o życiu w teatrze, o powodach, dla 
których go robi i o spotkaniach z innymi, które są możliwe dzięki tej pracy.  

16:00 Omnivolant – „Minimal Circus” 
spektakl cyrkowy | przed Rampą | 30’ | ENG 
Jak mały może być cyrk? Maleńki, spakowany do jednej walizki! Wystarczy jedna osoba i jedna widownia, a otworzy się 
przed nami wielki świat cyrku, w którym powracamy do słodkich lat dzieciństwa, śmiejemy się w głos i kibicujemy 
artyście przy coraz to nowych sztuczkach. 

16:30 Neti Sketi (Ateny, GR) – „Carmen Try-out” 
spektakl | Rampa | 35’ | ENG 
– Dlaczego ta pieśń jest żałobna?  
– Bo patrzą na nas.  
– A co z nami? Czy jesteśmy martwi?  
– Jeszcze nie. 
 

17:30 Artyści RegioActive (Gryfino, Greifswald) – „Barykada” 
RegioActive | happening | Fontanna | 20’ | PL, DE 



Znów gromadzimy się na ulicach i placach, znów musimy protestować i dopominać się o jakieś podeptane i najczęściej 
oczywiste prawa. Barykada jest znakiem, że się o coś walczy, stanowi przeszkodę dla sił zła. Na barykadach Paryża 
wykrzykiwano hasło: barykady blokują ulice, ale otwierają drogi… Akcja performatywna stworzona przez polsko-
niemiecką grupę w ramach projektu RegioActive w reżyserii Marcina Kęszyckiego. 

 
18:30 Teatr Brama – „Wśród Naszych” 
RegioActive | spektakl | Rampa | 60’ | 16+ | PL i DE 
Spektakl grupy dorosłych Teatru Brama, to upomnienie o dostrzeżenie w drugim człowieku kogoś takiego jak my, z tymi 
samymi radościami i tragediami, sukcesami i bolączkami codziennej egzystencji. To manifest pokojowości i empatii – 
wartości, które wyraźnie tracą na znaczeniu w świecie, w którym doświadczamy tragedii nierozstrzygalności: ścinać 
głowy czy lepić Nowy Świat z propagandy?  
 
20:00 Teatr KTO (Kraków) – „Ślepcy” 
spektakl plenerowy | Planty | 60’ | bez słów 
W niewyjaśnionych okolicznościach ludzie tracą wzrok. Epidemia rozpowszechnia się tak szybko, że wszyscy stają się 
wobec niej bezradni. Władze w pośpiechu izolują pierwszą grupę ślepych. Zamknięta społeczność zaczyna rządzić się 
własnymi prawami, które wyznaczają role ofiar i oprawców, poddanych i panów. I tylko jedna osoba wie, że nie wszyscy 
są ślepi... 
 
21:30 Teatro Potlach (Włochy), Francois Monnet (Francja), Teatr Brama i goście – „Goleniów 
mówi” 
RegioActive | akcja teatralna | Rampa | 50’ 
Akcja wizualno-muzyczna stworzona z lokalną społecznością i zaproszonymi artystami festiwalu RegioActive. Włoskie 
wizualizacje odmienią na chwilę poniemiecką architekturę Rampy w towarzystwie muzyki na żywo wykonywanej przez 
Teatr Brama i Teatro Potlach. Francois Monnet przygotuje lampiony w nieoczekiwanych kształtach. Działanie będzie 
powstawało na gorąco, mieszając potencjały międzynarodowych artystów. 
 
22:30 Alejandro Soto Lacoste/Ernesto Villalobos (Lichtbrücke, DE) – „Duo Puente de luz” 
RegioActive | koncert | Rampa | 50’  
Puente de luz to most światła, czyli świetliste połączenie, które pojawia się wraz z kreatywnością i sztuką. Ten most 
łączy nas z dwoma kierunkami – z niewinnością dzieciństwa, naszą esencją oraz z muzyką i kulturą Ameryki 
Południowej. Chilijski artysta szuka w zakamarkach swojej pamięci dziecięcej radości, którą dawała mu tradycyjna 
muzyka, z którą dorastał w Santiago de Chile. 

23:30 MIMISH (Berlin, DE) 
RegioActive | DJ set | Rampa | 150’ 
Set dj–ski, który wprowadzi w trans i pozwoli zapomnieć o wszystkim. Mimish to artystka, która od lat prowadzi 
warsztaty dj–skie z kobietami na całym świecie. Jej muzyka porwie każdego, bez względu na wiek czy 
zainteresowania…  

 

04.09 (niedziela) 
14:00 Klaun Tomi – „Świat Wyobraźni” 
RegioActive | animacje dla dzieci | Planty | 105’ | PL 
Klaun Tomi po raz kolejny przyjeżdża do Goleniowa na festiwal RegioActive. Tym razem, aby wspólnie z dzieciakami i 
rodzicami zbudować Świat Wyobraźni. 2 kilometry kolorowych rurek oraz 100 przyrządów i maszyn do robienia baniek 
odmienią główny plac Goleniowa w magiczne, kolorowe miejsce łączące ponad granicami. 

16:00 Grenland Frieteater (Porsgrunn, NOR) – „Mr. Fumblebody” 
spektakl rodzinny | Rampa | 50’ | ENG 
„Mr. Fumblebody” to spektakl stworzony i wykonany przez Larsa Vika. Postać inspirowana jest wielkimi komikami kina 
niemego. Spektakl opowiada o zwykłym dniu Fumblebody w jego  „Agencji Pomocy". Widzowie szybko zrozumieją, że to 
on potrzebuje jej najbardziej. Lars Vik łączy fizyczny slapstick z żywym udziałem publiczności i zabawnymi 
improwizacjami. Dużo humoru, wizualnych akcji i szalonych akrobacji. 

17:30 Teatr Brama – „Ktoś Nowy” 
RegioActive | spektakl | Rampa | 45’ | PL 
Kimś nowym chcę być. Kogoś nowego potrzebuję. Kimś nowym się staję. Ktoś nowy jest ze mną. Obnażę się przed 



Wami. Czy obnażycie się przede mną? Monodram w wykonaniu narcyza. 
Obsada: Filip Stachura, Reżyseria: Daniel Jacewicz 

19:00 Kharkiv Theater School – „Historia Ukrainy” 
RegioActive | spektakl | Rampa | 75’ | 12+ | PL, ENG  
Opowiadamy osobiste historie z życia – własne teksty, które są inne w każdym spektaklu. Chodzi o wojnę, która 
rozpoczęła się nie 24 lutego, ale wcześniej. Chodzi o siłę, smutek, odwagę, szczerość, walkę i obronę. Wojna trwa. 
Chodzi o historię Ukrainy. O nasze historie. 
 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. 
 

* w razie złej pogody wydarzenie odbędzie się w Rampie 
 
miejsca: 
Rampa – Rampa Kultura i Twierdza Design, ul. Dworcowa 1a, Goleniów 
Planty – plac Planty, Goleniów 
Qult Kafka – Kawiarnia Qult Kafka, ul. Dworcowa 1a, Goleniów 
ul. Chopina – okolice placu zabaw przy ul. Chopina 12, Goleniów 
Fontanna – plac z Fontanną przy ul. Szczecińskiej 3, Goleniów 
Spichlerz – plac przy spichlerzu zbożowym przy ul. Nadrzecznej 3, Goleniów 
Aula SP1 – aula w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Kilińskiego 11, Goleniów 
 
organizatorzy: 
Goleniowski Dom Kultury 
Stowarzyszenie Teatr Brama 
Schloss Bröllin 
 
finansowanie: 
Projekt  „RegioActive - Aktywizacja społeczno-kulturalna Regionu" dofinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy Goleniów. 
 
współpraca: 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich 
Erasmus+ 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Arkadiusz Prunesti 
Qult Kafka 
PGK 
Serwach 
Teatr Kana 
Piwnica Kany 
Stobno Records 
Coox 
Tom-Drew 
 


