ZAMEK ON-LINE
WWW / YT / FB
zakładka Nasze Wydawnictwa (katalogi wystaw, książki festiwalowe, broszury edukacyjne, projekty
audio, opracowania wystaw i debat)
zakładka Multimedia i You Tube/Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (rejestracja debat i spotkań)
oraz nowość: filmowa wycieczka po wystawie "Nieznany Impresjonizm: Manet, Pissarro i im
współcześni" https://bit.ly/391gqQ2
i audiodeskrypcje prac https://ckzamek.pl/podstrony/5576-nieznany-impresjonizm-manetpissarro-i-im-wspoczes/
wycieczka wirtualna po wystawie „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst”
https://ckzamek.pl/wydarzenia/2595-wirtualny-spacer-po-wystawie-frida-kahlo-i-diego-r/
Polecamy także film interaktywny o Zamku: zamek-film.com
CENTRUM PRAKTYK EDUKACYJNYCH
- pełne dokumentacje filmowe warsztatów realizowanych w pierwszym roku działalności CPE
pomocne dla edukatorów i edukatorek (You Tube CPE)
- darmowe narzędzia do prowadzenia edukacji zdalnej. Nauczycielki, edukatorzy, wykładowcy
akademiccy stoją teraz przed dużym wyzwaniem prowadzenia działalności dydaktycznej online
(Facebook CPE)
- wirtualne zwiedzanie wystawy „Nie widać” wraz z historiami do wysłuchania
https://cpe.ckzamek.pl/podstrony/5720-nie-widac-wystawa/
- „Małe historie”- opis wystawy i opowieści do wysłuchania: https://ckzamek.pl/wydarzenia/4025mae-historie-wystawa-fotograficzno-dzwiekowa/
- film dot. udostępniania kultury seniorom zależnym: https://cpe.ckzamek.pl/artykuly/5520seniorzy-zalezni-jako-uczestnicy-kultury-uzyteczny/
https://www.youtube.com/watch?v=Hkvx9M9F7Vw&feature=emb_logo
LITERATURA
- na zamekczyta.pl można znaleźć relacje ze spotkań literackich i rozmowy z autorami, którzy
odwiedzili Zamek. Zamawiamy nowe teksty, szczególnie u autorów, których spotkania
odwołaliśmy,
- zasoby w sieci (You Tube): np. wiersze czytane przez poetów na Poznaniu Poetów czy spotkania
literackie
Andrzej Sosnowski https://www.youtube.com/watch?v=MdNp13eqyMI
Kira Pietrek https://www.youtube.com/watch?v=FUrMIYv7t0g
Eugeniusz Tkaczyszyn_Dycki https://www.youtube.com/watch?v=bq6kfDrJ_FA
Bohdan Zadura: https://www.youtube.com/watch?v=ZYygHxL5Nqw
spotkania z Serhijem Żadanem
https://www.youtube.com/watch?v=77IMtVh-a44&t=23s
- chcemy zorganizować spotkanie marcowego Klubu Książki w sieci (Google Hangouts)

PRACOWNIA FOTOGRAFII (Kamila Kobierzyńska)
Konsultacje online projektów fotograficznych dla uczestników wszystkich grup są możliwe po
wcześniejszym umówieniu z prowadzącą.
Dla grupy dorosłych podstawowej i zaawansowanej prowadząca przewidziała w tym tygodniu po
jednym wykładzie, podczas którego omówi pojęcie fotografii kreacyjnej, wykład zakończy się
dyskusją. Obydwa spotkania online odbędą się w godzinach zajęć (wtorek, środa g. 17).
W następnym tygodniu grupom dorosłych prowadząca opowie o współczesnych książkach
fotograficznych. K. Kobierzyńska planuje także działanie z młodzieżą, podczas którego założą bloga
do publikacji zdjęci w odpowiedzi na poprzednią fotografię, temat wiodący: w czterech ścianach.
KINO PAŁACOWE
- po uzyskaniu zgód od reżyserów Kino Pałacowe będzie udostępniało na swoim FB filmy
nagrodzone na zeszłorocznym festiwalu OFF CINEMA. Na początek: zdobywca Złotego Zamku w
Konkursie filmów krótkometrażowych: film „A Happy Marriage” (reż. Antonio Zagal).

