
Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia:

Wstążkowe łapacze snów – warsztaty rodzinne

Typowy łapacz snów to wisząca ozdoba składająca się z sieci utkanej na okręgu oraz swobodnie

zwisających  piór,  koralików,  sznurka  czy  kolorowych  wstążek.  Podczas  warsztatów  każdy  z

uczestników  własnoręcznie  wykona  swój  własny  łapacz  snów,  który  będzie  stanowił  niezwykłą

ozdobę każdego domu. 

Termin: 

23.07.2019 r. 

Koszt:

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi: 

Warsztaty odbędą się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbywają  się  pod numerem telefonu:  81 744 16 38,  81 442 74 70 w godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).



Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia:

Raz, dwa, trzy... czyli zapomniane gry i zabawy podwórkowe 

To propozycja dla tych, którym znudziły się już kolorowanki, znane na pamięć bajki czy ciągle te

same kreskówki w TV. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i dziadków na rodzinne warsztaty,

podczas  których  przypomnimy  kultowe  zabawy  podwórkowe.  W  tym  czasie  skupimy  się  na

kształtowaniu umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i

dorosłymi  oraz  umiejętność  pracy  w  zespole.  A  przede  wszystkim  damy  doskonałą  okazję  do

zacieśnienia więzi rodzinnych.

Termin: 

25.07.2019 r. 

Koszt:

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi: 

Warsztaty odbędą się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbywają  się  pod numerem telefonu:  81 744 16 38,  81 442 74 70 w godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).



Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia:

Roślinne układanki

Uczestnicy w grupach ułożą roślinną mandale. Z przygotowanych liści, gałązek i kamieni wykonają

kompozycję  w  kształcie  rozet.  Nietrwałe  naturalne   układy  utrwalą  za  pomocą  fotografii.  Na

zajęciach  poznamy  podstawowe  ustawienia  aparatu   fotograficznego  i  przeanalizujemy  wpływ

oświetlenia w fotografii.

Termin: 

30.07.2019 r. 

Koszt: 

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi: 

Warsztaty odbywają się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbędą  się  pod  numerem  telefonu:  81  744  16  38,  81  442  74  70  w  godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).



Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia:

Sztuka w plenerze – ABSTRAKCJA – warsztaty rodzinne

Podczas  warsztatów  uczestnicy  wykonają  abstrakcyjny  obraz  na  tkaninie  zainspirowany  stylem

action painting. Do tego celu wykorzystamy strzykawki napełnione farbą wodną, pędzle i  niewielkie

plastikowe pojemniki. Ponadto zapoznamy się z twórczością Jacksona Pollocka i dowiemy się czym

jest abstrakcja. rzeźby z drutu i patyków oraz zapoznają się z tradycyjnym malarstwem w plenerze. 

Termin: 

31.07.2019 r.

Koszt:

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi:

Warsztaty odbywają się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbędą  się  pod  numerem  telefonu:  81  744  16  38,  81  442  74  70  w  godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).



Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia:

Podróż do przeszłości 

To propozycja dla tych, którzy lubią czytać, słuchać i rymować. Podczas tego spotkania wybierzemy

się w kolorową podróż do początków naszego miasta, a towarzyszyć nam będzie Pan Czasosław,

bohater książki dla dzieci „Podróże z Histofonem. Stacja Lublin”. Nasza podróż w czasie zaowocuje

poszerzeniem wiedzy na temat  historii  Lublina  i  wzbogaceniem dziecięcego zasobu słownictwa.

Dodatkowo każdy uczestnik naszej podróży będzie mógł wykonać swoją własną i jedyną w swoim

rodzaju pocztówkę z Koziego Grodu.

Termin: 

06.08.2019 r. 

Koszt: 

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi: 

Warsztaty odbędą się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbywają  się  pod numerem telefonu:  81 744 16 38,  81 442 74 70 w godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).



Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia:

Sztuka w plenerze – PRZESTRZEŃ

Podczas  warsztatów  uczestnicy  wykonają   na  konstrukcji  z  drutu  eko  rzeźby  z  patyków,

znalezionych roślin np. szyszek, i sznurka. Tematem naszych prac będą zwierzęta latające. Rzeźby

powstaną  w  kilkuosobowych  grupach.  Wykonane  obiekty  ozdobą  teren  zielony  przy  ulicy

Rudlickiego.

Termin: 

07.08.2019 r.

Koszt: 

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi:

Warsztaty odbędą się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbywają  się  pod numerem telefonu:  81 744 16 38,  81 442 74 70 w godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).



Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia: 

Sztuka w plenerze – TRADYCJA

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają  się z tradycyjnym malarstwem plenerowym. Tematem

powstałych prac będzie przyroda i architektura woku nas. Na zajęciach popracujemy na obserwacją

i perspektywą oraz prawidłowym doborem kolorystycznym. Porozmawiamy również impresjonistach-

pierwszych artystach wychodzących w plener.

Termin: 

14.08.2019 r.

Koszt:

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi:

Warsztaty odbędą się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbywają  się  pod numerem telefonu:  81 744 16 38,  81 442 74 70 w godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).



Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia: 

Raz, dwa, trzy... czyli zapomniane gry i zabawy podwórkowe

To propozycja dla tych, którym znudziły się już kolorowanki, znane na pamięć bajki czy ciągle te

same kreskówki w TV. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i dziadków na rodzinne warsztaty,

podczas  których  przypomnimy  kultowe  zabawy  podwórkowe.  W  tym  czasie  skupimy  się  na

kształtowaniu umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi i

dorosłymi  oraz  umiejętność  pracy  w  zespole.  A  przede  wszystkim  damy  doskonałą  okazję  do

zacieśnienia więzi rodzinnych.

Termin: 

21.08.2019 r. 

Koszt:

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi:

Warsztaty odbędą się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbywają  się  pod numerem telefonu:  81 744 16 38,  81 442 74 70 w godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).



Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice” zaprasza  do  udziału  w  bezpłatnych,  wakacyjnych
warsztatach i cyklicznych wydarzeniach.

Tytuł wydarzenia:

Pamiątka z wakacji” czyli ramka na zdjęcia

Przy pomocy tektury,  kleju,  tkaniny,  tasiemek oraz koralików powstanie  samodzielnie  wykonana

ramka na zdjęcia. Będzie do doskonała okazja na zachowanie wspaniałych wspomnień z wakacji.

Termin: 

28.08.2019 r. 

Koszt:

bezpłatne

 

Czas trwania:

10.00-12.00 

Uwagi: 

Warsztaty odbędą się w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106.

Zapisy:

Zapisy  odbywają  się  pod numerem telefonu:  81 744 16 38,  81 442 74 70 w godzinach  pracy

sekretariatu (8:00-16:00).


