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Zespół Szkół Specjalnych w
Erminowie
Erminów 1
96-514, Rybno

Wydanie specjalne
05/22

Spotykamy
się na
Erminówce II

 „W sztuce zawarta jest siła ducha, która jest w stanie zwyciężyć cielesny
ból, nostalgię, wewnętrzny niepokój.”

A.  Mudrow

Festiwal
Twórczości
Wszelakiej
"Erminówka"
to miejsce spotkań
artystycznych.
Wszyscy jesteśmy
twórcami, artystami
oraz widzami. 
Sztuka krąży
wokół nas...
Ból i niepokój
zastępujemy
radością
i uśmiechem.
Nasze wspólne
święto
kreatywności oraz
integracji!

Po długim okresie
pandemii możemy
znów razem się
bawić, cieszyć się
spotkaniem,
radośnie tańczyć
i śpiewać!
Dziękujemy Wam,
drodzy Goście, za
ten wspólny czas!

Festiwal Twórczości "Erminówka"

Bo festiwalu to jest czas!
To Erminówka gości Was.
Każdy artysta dobrze wie,
że tu przygoda dzieje się!

1. Erminów dziś zaprasza Was
tutaj przygody zaczynamy czas!
Na scenę wyjdź i z nami tańcz,
zagraj, zaśpiewaj i wesoły bądź!

2. Mój drogi widzu, wygodnie siądź,
by wspomnień garść ze sobą wziąć
i otwórz oczy, w rytm wsłuchaj się.

Dzisiaj świat sztuki porwie Cię!
3. Połączył nas wspaniały czas!
Chcemy za rok znów spotkać Was,
więc Erminówka dziękuje dziś,
że zechcieliście z nami być!

piosenka festiwalowa

W pierwszym festiwalowym numerze specjalnym pisaliśmy 
o tym, że realizując potrzebę tworzenia „dodajemy sobie
skrzydeł”, czynimy pełniejszym nasze życie i piękniejszym –
otaczający świat! Jest to wciąż aktualne i zawsze żywe, dlatego
"Erminówka" powraca i już teraz z nami pozostanie!

Tort Erminówki I

30.05.2019

Oficjalne
krojenie
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Festiwal "Erminówka" to nie tylko występy i brawa.
Ogród Sensoryczny staje się wtedy miejscem wspólnej

zabawy, rozmowy, radosnego spotkania, integracji.

W Ogrodzie Wszyscy lubią huśtawkę

Poczęstunek W altanie
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Festiwal Twórczości Wszelakiej "Erminówka" to nie tylko
prezentacje sceniczne. Nasz Ogród jest pełen twórczych
zakątków, jak np. warsztaty teatralne lub plener malarski.

Kiermasz rękodzieła Warsztaty teatralne

Swobodna twórczość Plener malarski
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Na scenie i przed sceną bawimy się wspaniale!
Bo festiwalu "Erminówka" to jest czas!
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