
1 

 

CENTRUM KULTURY 

IGRANIE 

warsztat muzyczny 

Termin Opis Koszt udziału Kontakt / Zapisy 

15 – 26 lutego  

(od poniedziałku do piątku), 

 godz. 16–18 

IGRANIE to cykliczne warsztaty muzyczne dla dzieci od 10 lat 

w wzwyż. W programie: warsztaty gry na djembe i bębnach 

brazylijskich, poznawanie rytmów, tworzenie autorskich 

piosenek i zabawy ruchowe. 

 

Zajęcia poprowadzą Sylwia Lasok i Rafał Maj – członkowie 

grupy Sambasim. 

Zajęcia bezpłatne sztuczka@ck.lublin.pl 

ARTELANDIA 

warsztaty muzyczne dla dzieci 

Termin Opis Koszt udziału Kontakt / Zapisy 

16 i 23 lutego, 

godz. 10.30 

Artelandia to edukacyjne zabawy muzyczne dla dzieci w wieku 

4–6 lat. Podczas tych zajęć dzieci będą miały okazję poznać 

między innymi nowe dźwięki oraz instrumenty (w większości 

wykonane własnoręcznie) na przykład trąbkę zrobioną z węża 

i lejka czy też tradycyjny japoński instrument Kokiriko 

skonstruowany z dyskietek komputerowych. 

 

Spotkanie z różnorodnymi brzmieniami pomoże obudzić 

w dziecku muzyczną wrażliwość, która w przyszłości może 

okazać się wielkim talentem. 

 

tel. 81 466 61 51/ 

798 366 107 

e–mail: 

edukacja@ck.lublin.pl 
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Spektakl „Ony”, 

reż. Daniel Adamczyk 

Termin Opis Koszt udziału Kontakt/Zapisy 

20, 21 lutego, godz.19.00 

 

„Po co człowiekowi baśnie? Kiedyś uczono nas, że po to, byśmy wyciągali 

z nich morały, żebyśmy wiedzieli, że wilk jest zły, a lisek chytry. Tymczasem 

baśnie powstawały i wciąż powstają także po to, by uciec do innego świata – 

pełnego przygód, magii, ale też niebezpieczeństw […].Spektakl kierowany do 

widzów w wieku gimnazjalno–licealnym oraz dorosłych, dozwolony od lat 8. 

 

Spektakl „Ony” Marty Guśniowskiej w reż. Daniela Adamczyka zdobył jedną 

z głównych nagród 21. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej 

Sztuki Współczesnej. 

Bilety: 20/30 zł. 

 
 

Festiwal Gier Planszowych i Karcianych BoardMania 

Termin Opis Koszt udziału Kontakt / Zapisy 

Od 13 do 28 lutego 

Niewątpliwą atrakcją podczas ferii w Centrum Kultury będzie Festiwal Gier 

Planszowych i Karcianych BoardMania. 

 

W Oratorium i piwnicach Centrum Kultury będzie można korzystać z ogromnej, 

zawierającej ok. 300 tytułów biblioteki gier planszowych z kolekcji Lubelskiego 

Stowarzyszenia Fantastyki „Cytadela Syriusza”. 

 

Festiwal zainauguruje weekend wydawców i projektantów gier planszowych, 

podczas którego odbędą się konkursy z nagrodami oraz mini–turnieje dla rodzin, 

początkujących i zaawansowanych graczy.  

27 i 28 lutego odbędzie się także turniej gier planszowych. 

Udział bezpłatny  
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Kino za Rogiem dla dzieci  

(Organizatorem seansów jest Kinoteatr Projekt i Pracownia Sztuczka) 

Termin Opis Koszt udziału Kontakt / Zapisy 

15 lutego, godz. 12.00  

16 lutego, godz. 12.00  

17 lutego, godz. 12.00  

18 lutego, godz. 12.00  

19 lutego, godz. 12.00  

22 lutego, godz. 12.00  

23 lutego, godz. 12.00  

24 lutego, godz. 12.00  

25 lutego, godz. 12.00  

26 lutego, godz. 12.00  

 

– "Mikołajek" 

– "Antboy" 

– "Jacek i Placek" 

– "Gdzie jest Gwiazdka" 

– "Saria" 

– "Wakacje Mikołajka" 

– "Akeelah i jej nauczyciel" 

– "Gdzie jest Mikołaj?" 

– "Pan Patyk" 

– "Uwolnić Mikołaja!" 

 

Bilety: 2 zł 

(każdy z seansów) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO 

 Ferie zimowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej 15 – 26 lutego 2016 r.

Filia nr 2 

 ul. Peowiaków 12, tel. 81 466–62–02 

Termin Opis/harmonogram 

poniedziałki i środy, 

w godz. 11:00 – 13:00 

LODOWE OPOWIEŚCI – Zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. 

Podczas każdego spotkania czytana będzie bajka o tematyce zimowej, której towarzyszyć będzie warsztat plastyczny 

 

Harmonogram zajęć: 

15.02 – Bracia Grimm, Pani Zima 

17.02 – J. Grabowski, Przygody Kota Filemona (Międzynarodowy Dzień Kota) 

22.02 – H. Ch. Andersen, Królowa Śniegu 

24.02 – Kraina Lodu 

Filia nr 6 

 ul. Poniatowskiego 4, tel. 81 533–07–13 

Termin Opis/harmonogram 

codziennie, 

w godz. 12.00 – 14.00 
zajęcia plastyczne, czytanie bajek, gry planszowe i wspólne oglądanie filmów. 

Filia nr 7 

 ul. Kunickiego 35, tel. 081 472–53–93 

Termin Opis/harmonogram 

codziennie oprócz 

wtorków, 

w godz. 10.00 – 12.00 

Rozgrywki w grach planszowych. Udostępnione będą komputery oraz prasa i książki z rebusami, zagadkami 

i krzyżówkami. Zaprezentowane nowości wydawnicze i najbardziej poczytne książki dla tej grupy wiekowej. W kąciku 

plastycznym odbywać się będą zajęcia i konkursy plastyczne. 
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Filia nr 9 

 ul. Krańcowa 106, tel. 81 744–17–18 

Termin Opis/harmonogram 

poniedziałki, środy, piątki 

w godz. 11.00 – 13.00 

Czytanie literatury o tematyce zimowej. 

Witrażowy kącik zimowy. 

Ulubiona postać bajkowa. 

Maski karnawałowe. 

Laurki dla Babci i Dziadka. 

Zabawy ruchowe oraz łamigłówki, quizy i krzyżówki. 

Filia nr 17 

ul. Przyjaźni 11, tel. 81 746–28–11 

Termin Opis/harmonogram 

 

„Nasze ulubione bajki” – lekcja biblioteczna połączona z zajęciami plastycznymi, poznajemy bajki z morałem 

i tworzymy do nich ilustracje. 

 

„My się zimy nie boimy” – przysłowia ludowe związane z zimą oraz zimowa zgaduj – zgadula. 

 

„Mrozem malowane” – zajęcia plastyczne, malowanie pastą do zębów. 

 

„Wesołe ferie” – układanie puzzli, gry oraz komputerowe malowanki. 

 

Poznajemy życie mieszkańców Arktyki i Antarktyki – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków upamiętniająca 

dokonania podróżnicze i literackie Czesława Centkiewicza. 

 

„Zwyczaje i obrzędy Eskimosów” – głośne czytanie. 
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Filia nr 18 

ul. Głęboka 8a, tel. 81 525–10–91 

Termin Opis/harmonogram 

poniedziałki, środy i piątki 

 w godz. 11.30–13.00 

Co wiemy o H. Sienkiewiczu i jego twórczości – zajęcia literackie. Wykonujemy portret Henryka Sienkiewicza – 

zajęcia plastyczne. 

Geneza powieści „W pustyni i w puszczy” – zajęcia literackie. Staś i Nel w oczach współczesnych dzieci – zajęcia 

plastyczne. 

Zwierzęta pustyni i puszczy – quiz oraz konkurs plastyczny. 

Niebezpieczne przygody w Afryce. Konkurs ze znajomości lektury. Moje safari – zajęcia plastyczne. 

Performatywne czytanie fragmentów książki i rozwiązywanie krzyżówki. Słoń mój przyjaciel – zajęcia plastyczne. 

Czego uczy nas książka „W pustyni i w puszczy”? Jak wyobrażam sobie własną przygodę w Afryce? – zajęcia 

plastyczne. 

Filia nr 20 

ul. Krężnicka 125, tel. 81 750–09–26 

Termin Opis/harmonogram 

poniedziałki, środy, 

w godz. 12.00 – 14.00 

 

wtorki, 

w godz. 12.00 – 14.00 

 

 

piątki, 

w godz. 14.00 – 15.30 

 

Biblioteka + Internet = dobra zabawa; 

 

 

Coś z niczego – zajęcia plastyczne z materiałów wtórnych, ekologicznych. 

 

 

Dla małych dzieci głośne czytanie książeczek o misiach i zajęcia plastyczne. 
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Filia nr 21 

 Rynek 11, tel. 81 532–05–45 

Termin Opis/harmonogram 

 

Codziennie: 

 

 

 

poniedziałki  

o godz. 17:00 

 

 

wtorki 

 o godz. 10:00 

 

 

środy  

o godz. 17:00 

 

 

czwartki  

o godz. 10:00 

 

 

piątki  

o godz. 11:00 

 

 

 

 

 

 

– gry planszowe, zręcznościowe, edukacyjne – Twister, Rummikub, Quizy tematyczne 

– dostęp do bezpiecznego korzystania z Internetu w godzinach otwarcia biblioteki 

 

 

Spotkania z podopiecznymi Świetlicy Opiekuńczo–Wychowawczej we współpracy z Fundacją MassKultura w ramach 

projektu ,,Legendy lubelskie” – tworzenie gry planszowej, 

 

 

,,Ze świata czterech stron”, zajęcia geograficzne z użyciem interaktywnej tablicy dotykowej w 510. rocznicę śmierci 

Krzysztofa Kolumba, oraz głośne czytanie z cyklu ,,Bajecznie” dla zorganizowanych grup z Przedszkola nr 26. 

 

 

,,Ach, Święty Walenty!” – artystyczne upominki walentynkowe, randka w ciemno dla młodzieży ze Starego Miasta. 

Sesja fotograficzna do wystawy „Staromiejscy pasjonaci” z zaangażowaniem młodzieży, która wykona zdjęcia i napisze 

biogramy swoich kolegów, ich zainteresowania i sukcesy w różnych dziedzinach, sportu, fotografii czy innego hobby. 

 

 

,,OPAC, ok, damy radę!”, zajęcia dla dzieci starszych (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia pod nr tel. 81 532 05 45) 
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Filia nr 22 

 ul. Kruczkowskiego 14, tel. 81 744–48–16 

Termin Opis/harmonogram 

poniedziałki, środy, piątki,  

w godz. 12.30 – 14.00 

 

 

15.02  

17.02  

19.02  

22.02  

24.02  

26.02 

Codziennie zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej gry 

 w planszówki w godzinach pracy Filii 

 

Harmonogram zajęć plastyczno–literackich: 

 

– Bajeczne smoki, co to. 

– Zimowy quilling. 

– Zimowy kuferek rozmaitości. 

– Ekologiczna sztuka, czyli recyklingowe inspiracje. 

– Zwierzątka z papieru. 

– Uroki zimy. 

 

Filia nr 24 

 ul. Juranda 7, tel. 81 525–65–03 

Termin Opis/harmonogram 

Wtorki, czwartki, 

w godz. 10.00 – 12.00 

 

 

16. 02 

18. 02 

23 .02 

25. 02 

Ferie z Ewą Szelburg–Zarembiną głośne czytanie bajek i wierszy 

 

Harmonogram zajęć: 

 

– gry i zabawy ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne: przebranie dla bałwana, robimy zimowe ramki do zdjęć; 

– gry i zabawy ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne: malowanie na szkle, wyklejanie plasteliną; 

– gry i zabawy ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne: zimowy krajobraz – technika kolażu; 

– gry i zabawy ruchowe, gry planszowe, zajęcia plastyczne: zabawy papierem. 
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Filia nr 25 

ul. Sympatyczna 16, tel. 81 527–21–82 

Termin Opis/harmonogram 

codziennie,  

w godz. 13:00 – 14:30 

 

poniedziałki, środy, piątki  

 

wtorki, czwartki  

 

15.02 

16.02 

17.02 

18.02 

19.02 

22.02 

23.02 

24.02 

25.02 

26.02 

 

Harmonogram zajęć: 

 

– zajęcia plastyczne 

 

– gry i zabawy, ćwiczenia z myślenia. 

 

– maski karnawałowe 

– łamigłówki, rebusy, zagadki językowe 

– kwiatowe wazony 

– gry planszowe i komputerowe 

– zakładki do książek 

– zawieszki z modeliny 

– łamigłówki, rebusy, zagadki językowe 

– ramki na zdjęcia 

– gry planszowe i komputerowe 

– bransoletki z koralików 

 

 

Filia nr 26 

 ul. Leonarda 18, tel. 81 525–64–39 

Termin Opis/harmonogram 

poniedziałki, środy i piątki,  

w godz. 15.00 – 16.30 

 

Warsztaty plastyczno–literackie: skarpetkowy teatrzyk, gliniane naczynia, indonezyjskie kukiełki, warzywne 

stempelki, mozaika rzymska i arabska. 
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Filia nr 28 

 ul. Nadbystrzycka 85, tel. 81 525–86–44 

Termin Opis/harmonogram 

 

 

 

15.02 – w godz. 12:00–13:00 

16.02 – w godz. 11:00–12:00  

17.02 – w godz. 10:30–12:00  

18.02 – w godz. 10:30–12:00  

19.02 – w godz. 10:30–13:00  

 

Zajęcia plastyczno–teatralne dla dzieci od 8–go roku życia 

Harmonogram zajęć: 

 

– Dzień z teatrem lalek 

– Dzień z planszówkami 

– Dzień z teatrem lalek 

– Coś z niczego 

– Dzień z teatrem cieni 

 

 

Filia nr 29 

 ul. Kiepury 5, tel. 81 741–92–94 

Termin Opis/harmonogram 

I tydzień 

poniedziałki, środy piątki,  

w godz. 11.00–12.30 

 

II tydzień 

poniedziałki, środy piątki, 

 w godz. 11.00–12.30 

 

Legendy o najdawniejszych dziejach Polski – poznajemy legendy i wykonujemy symbole narodowe 

 

 

Nasze małe działa sztuki – poznajemy różne techniki plastyczne m.in. quilling, origami, krepina. 
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Filia nr 31 

 ul. Nałkowskich 104a, tel. 81 744–71–69 

Termin Opis/harmonogram 

 

 

 

 

w poniedziałki, środy i piątki, 

w godz. 12.00 – 14.00 

 

wtorki, czwartki 

 

 

 

15.02. 

 

17.02. 

 

19.02. 

 

22.02. 

 

24.02. 

 

 

 

 

Zajęcia literacko – plastyczne, gry planszowe, multimedialne, PlayStation 3 

oraz konkursy. 

 

Gry planszowe. 

 

Harmonogram zajęć: 

 

Wysłuchanie „Bajki” Henryka Sienkiewicza. Malowanie farbami witrażowymi sylwetek bohaterów z baśni. 

 

Wysłuchanie bajki „Księżniczka na ziarnku grochu”. Magiczna różdżka dla księżniczki, a miecz rycerski dla króla. 

 

Wysłuchanie bajki „Królowa Śniegu”. Wykonanie zamku dla królowej Zimy. 

 

Wysłuchanie baśni „O rybaku i złotej rybce”. Poszukiwania złotej rybki. 

 

Wykonanie własnej ilustracji do bajki „Kopciuszek”. Razem weselej – zagadki, krzyżówki, rebusy, łamigłówki. 
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Biblio, Filia 32, ul. Szaserów 13–15 , tel. 81 311–00–09 

Termin Opis/harmonogram 

 

19 i 26 lutego, 

w godz 10:00 – 14:00 

 

 

 

15, 19, 22 i 26 lutego, 

w godzinach 15:00 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

15.02 – godz. 11.00 – 12.30 

16.02 – godz. 11.00 – 12.30 

17.02 – godz. 16.00 – 17.00 

22.02 – godz. 11.00 – 12.30 

23.02 – godz. 11.00 – 12.30 

24.02 – godz. 16.00 – 17.00 

 

 

16 i 23 lutego – 13:00 – 14:00 

17 i 24 lutego – 12:30 – 13:30 

18 i 25 lutego – 12:00 – 13:00 

 

Zielone Gry – 

zajęcia kierujemy do grup zorganizowanych (przy współpracy z lokalnym domem kultury). 

W ramach zajęć przedstawimy zagadnienia związane z szeroko pojętą ekologią, a następnie w oparciu o wybrane gry 

planszowe rozegramy scenariusze, obrazujące omawiane wcześniej tematy. 

 

Zimowe Karaoke – 

zajęcia kierujemy do młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjów (ale do udziału zapraszamy każdego, kto ma 

ochotę pośpiewać). 

Spotkania mają charakter otwarty i indywidualny. 

 

 

 

 

Edukacja przez sztukę – zajęcia plastyczne 

Moje Miasto Lublin 

Ilustracje do dzieł H. Sienkiewicza 

Bohater filmowy 

Rekwizyty teatralne 

Rekwizyty teatralne 

Rzeźba – małe formy 

 

 

 

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży 

 

Ponadto w trakcie ferii odbywają się pozostałe, cykliczne zajęcia (Gry planszowe, pokazy filmowe, itp.). 

Organizujemy także spotkania filmowe dla grup zorganizowanych oraz lekcje biblioteczne. 
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Filia nr 34 

 ul. Judyma 2a, tel. 81 466–59–12 

Termin Opis/harmonogram 

 

Wtorki i czwartki 

godz. 12:00 – 15:00 

 

 

15.02 

17.02 

19.02 

22.02 

24.02 

26.02 

 

– bezpieczne „smerfowanie” w Internecie i stolikowe gry bez prądu. 

 

Harmonogram zajęć: 

 

– „Zimowe inspiracje” – zajęcia literacko–plastyczne w oparciu o utwory E. Szelburg–Zarembiny. 

– „Zabawa w śnieżki” – wykonanie śniegowych gwiazdek (wycinanka i qulling). 

– „Międzynarodowy Dzień Kota – kot w bajce, kot w butach „Bajkowe kocurzenie” – kocie witraże. 

– „Czary–mary z papieru – coś dla oka cz.1” – zimowe dekoracje artystyczne (różnorodne formy i techniki plastyczne) 

– „Czary–mary z papieru cz. 2” – przedmioty użytkowe 

– „Tropem dobrej zabawy – wybieramy mistrza”. Turniej gry w warcaby, jenga. 

Filia nr 35 

 ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311–00–02 

Termin Opis/harmonogram 

wtorki 

13:30 – 15:00 

 

czwartki 

10:00 – 11:00 

 

czwartki 

13:30 – 15:00 

 

 

Zajęcia plastyczne. 

 

 

Bajkowe poranki dla dzieci do lat 3 – z opiekunami. 

 

 

Zajęcia plastyczne 

 

zapisy w bibliotece 

 



14 

 

Filia nr 36 

ul. Zygmunta Augusta 15, tel. 81 311–00–16 

Termin Opis/harmonogram 

15.02 – 19.02. 

(od poniedziałku do piątku), 

w godz. 11.00 –12.30 

Zajęcia plastyczne dla dzieci. Prezentacja i promocja twórczości Ewy Szelburg – Zarembiny. Wystawa prac dzieci. 

 

Filia nr 37 

 ul. Bazylianówka 85, tel. 81 742–12–87 

Termin Opis/harmonogram 

15 lutego – 18 lutego,  

w godzinach 10.00–13.00. 

 

Bajkowy świat. Ferie w bibliotece – zapisy w bibliotece 

Zajęcia dla dzieci w wieku od 5–15 lat. 

Tegoroczne Ferie w Bibliotece upłyną w bajkowej atmosferze. Wnętrze biblioteki stanie się mieszkaniem naszych 

ulubionych bohaterów książek, filmów i komiksów. Zapraszamy na zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, gry 

planszowe i przy użyciu konsoli. 

Filia nr 38 

 ul. Relaksowa 25, tel. 81 311 01 12 

Termin Opis/harmonogram 

poniedziałki, środy, piątki – o 

godz. 14.00 

 

Pierwszy tydzień ferii 

Drugi tydzień ferii 

 

 

 

 

„Ferie to sztuka” – miniwykład dla dzieci z historii sztuki oraz zajęcia plastyczne nawiązujące do wykładu. 

„Ferie integracyjne” – gry i zabawy ruchowe oraz planszowe służące integracji 

Filia nr 39 

 ul. Głuska 138, tel. 81 532–05–29 

Termin Opis/harmonogram 

 

Zwierzaki – Cudaki – zajęcia plastyczne – „Kolorowe koty”, czytanie wierszy i bajek związanych z rożnymi zwierzętami. 

Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie – zajęcia plastyczne związane z zimą – „Paluszkowe bałwanki”, czytanie wierszy i 

bajek o zimie. 
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TEATR IM. H.CH. ANDERSENA 

ul. Dominikańska 1, nr tel.: 81 532 16 28 

Nazwa przedstawienia Termin Informacje 

"Alicja w krainie czarów" 

 

"Zaczarowany flet Mozarta" 

16,17,18,19 lutego, godz. 10:00 i 12:00 

 

23,24,25,26 lutego, godz. 10:00 i 12:00 

Szczegółowe informacje i zapisy na 

przedstawienia w siedzibie teatru, 

nr telefonu: 81 532 16 28 

 

 

 

 

 

 

 

TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 20-029 Lublin, nr tel.: 81 532 96 65 

Nazwa przedstawienia Termin Informacje 

„Kopciuszek” 

16 i 17 lutego 2016 r. o godzinie 11.00 

Pula 168 biletów z przeznaczeniem do bezpłatnej dystrybucji dla 

mieszkańców Lublina. Rezerwacja biletów nie jest przewidziana, 

odbiór od 1 lutego wyłącznie w kasie Teatru Muzycznego. 
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MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2  

ul. Bernardyńska 14a, nr tel.: 81 53 208 53 

 

Turnusy: 

I turnus – 15.02. – 20.02.2016 

II turnus – 22.02. – 26.02.2016 

 

Zapisy możliwe po wypełnieniu karty elektronicznie pobranej ze strony: www.mdk2.lublin.pl 

i dostarczeniu do sekretariatu placówki w godz. 9.00 – 19.00. 

 

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 53 208 53 

 

W czasie ferii odbędą się następujące zajęcia: 

 

Nazwa zajęć I tydzień ferii II tydzień ferii 

Warsztaty wokalne "Zabawa dźwiękiem i słowem w piosence" 
poniedziałek – piątek, godz. 

10.00–13.00 

 

Warsztaty gitarowe 

poniedziałek – piątek 

grupa I – godz. 10.00–11.35, 

grupa II – godz.11.45–13.20 

 

Otwarte warsztaty zespołu wokalno–instrumentalnego muzyki dawnej "La Folia" 

sobota, 

godz.11.00–13.15 

 

poniedziałek, 

godz. 11.00–13.15, 

wtorek, 

godz. 11.00–12.30 

Warsztaty perkusyjne 
poniedziałek–czwartek, 

godz.13:30–15:00 

 

Taniec i zabawy rytmiczne dla dzieci 
poniedziałek–czwartek, 

godz. 14.00–15:30 
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Warsztaty z dworskiego tańca hiszpańskiego z XVI wieku połączone z nauką gry 

na kastanietach dla młodzieży 

piątek, godz. 17.00–19.45 

sobota, godz.10.00–13.45 

 

Warsztat taniec dawny z XV i XVI wieku dla młodzieży 
poniedziałek i środa, 

godz. 15.45–17.15 

 

Warsztaty żonglerki z flagami dla młodzieży 
wtorek i czwartek, 

godz. 15.45–17.15 

 

Zajęcia grup stałych Zespołu Tańca Dawnego "Belriguardo" 

– gr. początkująca: 

poniedziałek i środa, 

godz. 17.30–19.45 

– gr. zaawansowana: 

wtorek i czwartek, 

godz. 17.30–19.45 

 

Grafika warsztatowa 

piątek gr. E, 

godz. 10.00–12.00; 

piątek gr. F, 

godz. 12.00–14.00 

środa gr. E, 

godz. 10.00–12.00, 

środa gr. F, 

godz. 12.00–14.00 

Rysunek studyjny 
sobota, 

godz. 10.00–14.00 

 

Tykwarium – warsztaty przedmiotów artystycznych i użytkowych z tykwy 

Dla dzieci grupa C, dla młodzieży grupa D 

wtorek, czwartek gr. C, 

godz. 10.00–12.00; 

wtorek, czwartek gr. D, 

godz. 12.00–14.00 

poniedziałek gr. C, 

godz.10.00–12.00; 

poniedziałek gr. D, 

godz. 12.00–14.00 

Warsztaty plastyczno–filmowe związane tematycznie z legendami lubelskimi 
poniedziałek–piątek, 

godz. 9:30–14.00 

poniedziałek–piątek, 

godz. 9:30–14.00 
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KINO „BAJKA” 

Program na pierwszy tydzień ferii: 

 

Termin Opis Koszt udziału Kontakt 

 

 

15.02.2015 (poniedziałek) 

 

 

 

16.02.2015 (wtorek) 

 

 

 

17.02.2015 (środa) 

 

 

 

18.02.2015 (czwartek) 

 

 

 

19.02.2015 (piątek) 

 

 

DODATKOWO: 

 

16.02.2015 (wtorek)  

godz.. 12.45  

 

 

 

„SAWA. MAŁY WIELKI BOHATER” 

 /animowany, familijny/ 

Rosja, 2015, czas trwania - 95 min 

 

„ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA”  

/animowany, komedia/ 

USA, 2016, czas trwania - 86 min 

 

„FISTASZKI – WERSJA KINOWA”  

/animacja, komedia, przygodowy/ 

USA, 2016, czas trwania - 93 min 

 

„MISIEK W NOWYM JORKU”  

/animacja, komedia, familijny/  

USA/Indie, 2016, czas trwania - 86 min 

 

„DOBRY DINOZAUR”  

/animowany, komedia, familijny/ 

USA, 2015, czas trwania - 99 min 

 

 

„BELLA I SEBASTIAN 2”  

/przygodowy, familijny/ 

Francja, 2015, czas trwania - 98 min 

W ramach dofinansowania 

przez Miasto Lublin do 

nieodpłatnej dystrybucji dla 

dzieci i młodzieży 

przeznaczono 300 biletów. 

Rezerwacja darmowej puli 

biletów od 1 lutego 2016 r. 

według kolejności zgłoszeń do 

wyczerpania biletów. 

 

Odpłatne bilety wstępu: 12 zł 

ul. Idziego 

Radziszewskiego 8 

nr tel.:81 533 88 72 
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PROGRAM na drugi tydzień ferii: 

Termin Opis Koszt udziału Kontakt 

 

22.02.2015 (poniedziałek)  

 

 

 

23.02.2015 (wtorek)  

 

 

 

24.02.2015 (środa)  

 

 

 

25.02.2015 (czwartek) 

 

 

 

26.02.2015 (piątek) 

 

 

DODATKOWO: 

 

24.02.2015 (środa), godz. 

12.45 

 

 

 

25.02.2015 (czwartek), 

godz. 12.45 

 

„RABUSIE FISTASZKÓW”  

/animowany, komedia/ 

USA, 2015, czas trwania - 85 min 

 

„MISIEK W NOWYM JORKU”  

/animacja, komedia, familijny/ 

USA, 2016, czas trwania - 86 min 

 

„ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA” 

/animowany, komedia / 

USA, 2016, czas trwania - 86 min 

 

„ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA” 

/animowany, komedia / 

USA, 2016, czas trwania - 86 min 

 

„MISIEK W NOWYM JORKU”  

/animacja, komedia, familijny/ 

USA, 2016, czas trwania - 86 min 

 

 

„OPERACJA ARKTYKA” 

/przygodowy, familijny / 

Norwegia, 2015, czas trwania - 87 min 

 

„BELLA I SEBASTIAN 2”  

/przygodowy, familijny/  

Francja, 2015, czas trwania - 98 min 

W ramach dofinansowania 

przez Miasto Lublin do 

nieodpłatnej dystrybucji dla 

dzieci i młodzieży 

przeznaczono 300 biletów. 

Rezerwacja darmowej puli 

biletów od 1 lutego 2016 r. 

według kolejności zgłoszeń 

do wyczerpania biletów. 

 

Odpłatne bilety wstępu: 12 zł 

ul. Idziego 

Radziszewskiego 8 

nr tel.:81 533 88 72 



20 

 

 


