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 7 dni festiwalowych  

 60 wydarzeń teatralnych 

 50 wydarzeń filmowych 

 1000 osób dziennie uczestniczących w różnych festiwalowych wydarzeniach 

 31 teatrów z 6 kontynentów 

 10 spektakli dziennie 

 4 sceny w Arlekinie 

 26 cykli otwartych projekcji filmowych dla dzieci i dorosłych 

 320 artystów biorących udział w paradzie otwierającej AnimArt 

 12 przedstawień plenerowych (Rynek Manufaktury, ulica Piotrkowska, Pasaż Schillera) – 
spektakli i projekcji filmowych 

 5 cykli warsztatów filmu animowanego dla dzieci, w tym w języku angielskim  

 100 uczestników z całej Polski, uczestniczących w Masterclass Tima Allena, animatora 
pracującego nad wieloma oskarowymi realizacjami 

 2 Panele dyskusyjne 

 60 krajowych i zagranicznych producentów i reżyserów uczestniczących w dniu dla 
profesjonalistów 

 13 godzin dziennie trwały nasze wydarzenia 

 2500 dolarów amerykańskich – tyle wyniosło Grand Prix Festiwalu, nagrody ufundowanej 
przez firmę COMPENSA  TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 

 18 000 km przejechał teatr Taowaru Maori Puppet Company  z Nowej Zelandii, żeby 
zaprezentować się naszej publiczności 

 ponad 80 publikacji o festiwalu dostępnych w polskim Internecie 
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I would like to thank Rod Petrovic and the 
entire team of the AnimArt World Puppet 

Festival and Teatr Lalek Arlekin for  the 
wonderful work and organization! 

Everything was amazing and  
I hope I will see and work again with these 

talented and kind people. I wish you all the 
best and a wonderful and successful year! 

Love,  
Ana Crăciun-Lambru, USA 

 
Thank you once again to you and all the 

team at Teatr Arlekin - the festival was 
amazing, such a great opportunity to 

meet new people, see work from all over, 
be in receipt of wonderful Polish 

hospitality and patience!!!!!! Thank you 
very much for the children's workshop it 

was ry kind of you and the kids were 
really inspired by it. We all had a brilliant 

time. Thank you again! Yours 
Helen, Wielka Brytania 

 

 Podziękowania 



Thanks for all your team.  
All are very professional 
and hard working amazing 
team.  
Best Regards, 
Mei, Nardthaya Burapha, 

Tajlandia 

Dear friends,                                               
I can't tell you how much  

I appreciated your kindness,  
and your hospitality! 

Thank you so much! 
Vida Aroosak, Kanada 

I am very happy and satisfied about your 
cooperation,good hospitality. So thanks from 

my bottom of heart to all team  

members of ArlekinTheatre Volunteers, 
Drivers, Reseption counters staff, supporting 
staff, Director and Kasia.Thanks and regards 

Truly yours 
Dinesh Salunkhe, Indie 

Wonderful team 
and professional 

organization! 
Dziekuje bardzo 

Teatre Lalek Arlekin 
!!! 

 The festival was 

amazing... 
Işınsu Ersan, Turcja, 

USA 

Dear Friends, After our participation 
i nAnimArt in Lodz programmed in 

the premises of Your honorable 
Teatr Lalek Arlekin I want to thank 

You and to thank all the people we 
met during our vist. Thank You for 

Your professionalism, Your 
hospitality, Your generesity as well 
as the exchange  and the interest 

You have brought to all of us. 
Domia Production, Tunezja 

 
It was a great team, 

we had for our 
performance. 

 Thanks. 
Julia Raab, Niemcy 


