
 

WIRTUALNA IMPREZA
Przebierz się w ulubioną piżamę i wraz z rodziną ruszaj 

na wirtualną imprezę! Czekają na Was występy na żywo, wspólne śpiewanie, 
tańce, interaktywne zabawy, testowanie nowych przepisów, 

czytanie opowieści i nie tylko, a wszystko to w towarzystwie znanych kobiet 
z całego świata. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszone zostały 

kobiety, które same od dawna zmieniają świat, a tym razem 
zgodziły się wesprzeć nas we wspólnej misji. 

KIEDY: 11 PAŹDZIERNIKA

GDZIE: REBELGIRLS.COM

JAK: NA ŻYWO LUB W FORMIE NAGRANIA

11 października – pierwsze wirtualne wydarzenie 
REBEL GIRLS UNITED 

z okazji Międzynarodowego Dnia Dziewczynki 
i amerykańskiej premiery Opowieści na dobranoc 

dla młodych buntowniczek. 100 historii 
niezwykłych imigrantek, które zmieniły świat. 

Zapraszamy! 



THE LINE UP
From storytelling to sing-alongs, we’re 

here to prove that when Rebel Girls 
unite - the results are pretty powerful!

AND MORE TO COME!

 Screen Queens: 
(Watch Whenever!) 

Peep the first ever Rebel Girls video, featuring 
our favorite Rebel Girls and women - who will 

you spot in the mix?

Mic Drop
(Watch Whenever!) 

Broadway star Kristin Chenoweth takes the 
stage and gives us a taste of the Rebel Girls 
musical with a performance of two songs. 

Karaoke encouraged!

Good Times Ahead 
(Watch Whenever!) 

Our partner the IRC shares its mission, 
previews a favorite Rebel Girls story from 

Volume 03, and talks about how Rebel 
Girls are making a difference worldwide.       

Let’s Go Further
(Planeta / Mondadori placeholder) 

(Watch Whenever!) 

Our translation partners join us to 
introduce us to new languages and stories 

from around the globe - more details to 
come!

Creators Wanted! 
(Watch Whenever!) 

Grab a pencil or a paint brush and learn to 
draw with a crafting class, hosted by one 
of Rebel Girls’ artists in residence. She’ll 

show you how to create inspiring portraits 
of your favorite Rebel Girls and share how 

she found the confidence to express 
herself. 

The Opening Act: 
(Live!) 

Get pumped up with an incredibly talented 
and #GirlDad goals duo. Jayden Pollard (4) 

and dad Roland open the show with a custom 
Rebel Girls United action-packed cheer 
routine to get us all ready for the event!

 Meet the Team Behind Rebels

CEO Jes Wolfe introduces the vision of Rebel 
Girls, and our mission of inspiring 50M girls 

worldwide to pursue their dreams with 
confidence. Stay tuned for special offers and 
announcements on what’s in the works from 

our team.

Please note:  Event line up subject to change

PROGRAM
Od wspólnego czytania po śpiewanie – 

chcemy Wam pokazać, że kiedy 
Młode Buntowniczki się skrzykną, 

to wszystko jest możliwe!

A NA TYM 
NIE KONIEC!

Otwarcie 
(na żywo)

Zaczynamy od mocnego uderzenia. 
Powita nas utalentowany duet: tata i córka. 

Jayden Pollard (4) i jej tata Roland uroczyście 
otworzą nasze wydarzenie wesołym powitaniem 
Rebel Girls United. Od razu poczujecie przypływ 

pozytywnej energii i nabierzecie siły 
do dalszej zabawy!

Królowa nie jest tylko jedna 
(na żywo lub w formie nagrania – 

obejrzysz, kiedy zechcesz)

Oto pierwszy filmik nagrany przez Młode 
Buntowniczki. Wystąpią w nim nasze bohaterki. 

Ciekawe, ile z nich uda Ci się rozpoznać.

Poznaj ekipę Rebel Girls
Jes Wolfe przedstawi wizję, jaka przyświeca 
Rebel Girls i streści naszą misję, która polega 

na inspirowaniu 50 milionów dziewcząt na całym 
świecie, by nie bały się spełniać swoich marzeń. 

Zostań z nami – mamy sporo ciekawych ogłoszeń 
i ofert specjalnych, a przy okazji dowiesz się, 

nad czym teraz pracujemy.

Daj głos 
(na żywo lub w formie nagrania – 

obejrzysz, kiedy zechcesz)
Tym razem pałeczkę przejmie gwiazda 

Broadwayu, Kristin Chenoweth, która zaprosi 
was na musical Rebel Girls i na początek 

zaprezentuje dwie piosenki. 
Zachęcamy do udziału w karaoke party!

Artystki do sztalug! 
(na żywo lub w formie nagrania –  

obejrzysz, kiedy zechcesz)

Weź kredkę lub pędzel – jedna z naszych artystek 
zabierze Cię w podróż po świecie sztuki. 

Pokaże Ci, jak tworzyć portrety Twoich ulubionych 
buntowniczek i opowie o tym, jak sama 

znalazła odwagę, by wyrażać siebie.

Ahoj przygodo! 
(na żywo lub w formie nagrania – 

obejrzysz, kiedy zechcesz)

Nasz partner IRC (Internet Relay Chat) przedstawi 
swoją misję, a także wybierze ulubioną historię 

z tomu trzeciego Opowieści na dobranoc 
dla młodych buntowniczek. Wspólnie pokażemy, 

jak buntowniczki zmieniają świat.

Sięgajmy dalej 
(Planeta/Mondadori)

(na żywo lub w formie nagrania – 
obejrzysz, kiedy zechcesz)

Tym razem dołączą do nas nasi tłumacze, 
którzy podzielą się z nami opowieściami 

z różnych zakątków świata. Wkrótce podamy 
więcej szczegółów!



Jayden Pollard (4) 
i jej tata Roland

Rodzinny duet, który porwie Was do zabawy. 

Jayden i jej tata wprowadzą nas 
w imprezowy nastrój.

Lupita Nyong’o
Aktorka i pisarka

Lupita zainspiruje nas jedną z historii 
przytoczonych w Opowieściach na dobranoc 

dla młodych buntowniczek

Arianna Huffington
Założycielka HuffPost i Thrive Global

Arianna podzieli się z nami swoją inspirującą 
historią i pokaże, że warto odważnie walczyć 

o swoje marzenia

Asma Khan
Szefowa kuchni, przedsiębiorczyni

Asma opowie nam, jak została Młodą 
Buntowniczką i podzieli się kilkoma 

smakowitymi przepisami

Yuan Yuan Tan
Primabalerina w San Francisco Ballet

Yuan Yuan Tan ma dla nas wyjątkowy 
pokaz taneczny.

Ashley Everett
Liderka tancerek w zespole Beyonce

Ashley pokaże nam, jak zawojować świat.

Daniela Soto Innes
Najmłodsza szefowa kuchni 

i najlepsza szefowa kuchni na świecie

Daniela zachęci was do rozwijania pasji 
kulinarnych i pokaże kilka oryginalnych 

przekąsek.

Zainab Salbi
Działaczka, pisarka, mówczyni

Zainab opowie nam o empatii i pomoże 
Młodym Buntowniczkom zrozumieć, dlaczego 

kwestia imigracji nigdy jeszcze nie była 
tak ważna jak teraz!

KTO BAWI SIĘ Z NAMI?
Poznaj Młode Buntowniczki, 

które postanowiły wziąć udział  
w wydarzeniu Rebel Girls United

A NA TYM 
NIE KONIEC!



Lupita Nyong’o Jayden i Roland 
Pollard

Ashley Everett

Daniela Soto 
Innes Arianna Huffington

Zainab Salbi

Asma Khan Yuan Yuan Tan

KTO BAWI SIĘ Z NAMI?



MASZ PYTANIA?

KONTAKT

Chętnie odpowiemy!

 Czy to jest wydarzenie charytatywne? 

Owszem, między innymi. 
We współpracy z IRC (Internet Relay 

Chat) przekażemy darowiznę 
na rzecz wsparcia programów 

dla uchodźców.

 Chętnie wezmę udział w wydarzeniu  
 jako partner. Czy to możliwe?

Dla tych, których interesuje opcja 
sponsorowania wydarzenia, 

przygotowaliśmy specjalne pakiety 
informacyjne. Mamy do wyboru 

różne opcje. Chętnie sprawdzimy, 
jak możemy połączyć naszą wizję 

z misją Twojej marki.

 Jestem przedstawicielką/ 
 przedstawicielem prasy i chciałabym/ 

 chciałbym napisać coś o tym wydarzeniu. 
 Z kim powinnam/powinienem 

 porozmawiać? 

E-mail: 
rgpr@metropublicrelations.com

 Chciałabym wziąć czynny udział  
 w wydarzeniu. Co powinnam zrobić? 

Jeśli chcesz się z nami podzielić swoją 
historią, zapraszamy do kontaktu: 

buckshot@RebelGirls.com

Wyjaśnimy Ci wszystkie niezbędne 
szczegóły.


