
Oferta Centrum Kultury w Lublinie - Karuzela Sztuki 

Akcja „Zima w Mieście” (wystawa interaktywna oraz zajęcia kulturowo- językowe)

Podróż do wnętrza obrazu - wystawa dla dzieci 

Wystawa interaktywna jest zaproszeniem do podróży do świata sztuki pełnego obrazów,  
w których bedzie można się zanurzyć i przeżywać je zupełnie inaczej niż w muzeach. Będą
to  dzieła  sztuki  dawnej  i  współczesnej,  znane  i  mniej  znane,  które  ożyją  na  ścianach
oratorium. Każdy będzie mógł stać się ich bohaterem, wejść w tajemnicze przestrzenie,
spotkać różne postaci dopisując własny fragment opowieści. Wizualna opowieść wpisana w
architekturę Centrum Kultury pokaże dzieła malarskie w nowym świetle jako punkt wyjścia
dla dziecięcej kreacji. 

Wystawa czynna: od 30.01 - 23.02.2018
Wystawę można zwiedzać w weekendy od 16.00 do 18:00 oraz w tygodniu we wtorek, 
czwartek i piątek od 17:00 do 19:00. Wystawie towarzyszą warsztaty odbywające się w 
dniach: 30.01 godz. 17:00, 4.02 godz. 16:00, 6.02 godz. 17:00. 
Warsztaty prowadzą: Agnieszka Chwiałkowska, Marta Ryczkowska

Opłata za udział w spotkaniu: 10 zł / w przypadku rodzeństwa 5 zł

Zajęcia kulturowo-językowe:

Karuzela sztuki: What's in America – angielski dla dzieci

Warsztaty z języka angielskiego dla dzieci w wieku 8 - 12 lat prowadzone przez Delphine
Wartelle  z  Kalifornii  są  wprowadzeniem  w  świat  kultury  amerykańskiej.  W  Stanach
Zjednoczonych znajduje się 50 stanów, w których mieszka 325 milionów ludzi. To oznacza
niezwykłą  różnorodność  kulturową,  bogactwo  natury,  języków,  smaków  i  doświadczeń.
Delphine przybliży je dzieciom poprzez muzykę, grę na ukulele, filmy i ciekawe historie. 

Terminy: 29.01, 5.02 
Warsztaty prowadzi: Delphine Wartelle
Obowiązują karnety miesięczne

Karuzela sztuki: Petits Mots – francuski dla dzieci

Warsztaty języka francuskiego dla dzieci w wieku 6-10 lat prowadzone przez Barbarę Kęsik-
Kowalik,  miłośniczkę kultury i  kuchni francuskiej,  lektorkę i  pedagoga. Zajęcia pozwalają
przybliżyć najmłodszym podstawowe słowa i zwroty oraz zapoznać się z bogatymi i wciąż



zaskakującymi  tradycjami  różnych  regionów  Francji.  Wspólnie  powędrujemy  po  Paryżu
zagryzając bagietki, odwiedzimy Luwr i wdrapiemy się na szczyt wieży Eiffla, zasmakujemy
socca z Nicei, zobaczymy kolory pól lawendy w Prowansji, Zamek Papieski w Awinionie i
ogrody Moneta w Normandii. Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie z kulturą francuską.

Terminy: 1.02, 8.02
Warsztaty prowadzi: Barbara Kęsik-Kowalik
Obowiązują karnety miesięczne    

Zapisy na warsztaty prowadzi kasa Centrum Kultury w Lublinie: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl

Karuzela sztuki: Takata – hiszpański dla dzieci

Warsztaty z języka hiszpańskiego dla dzieci w wieku 6-10 lat prowadzi Moises Jimenez,
który pochodzi z południowej części Hiszpanii, Andaluzji. Jest to region gorącego słońca,
flamenco korridy i fiesty. Jego rodzinne miasto to Sevilla, w którym odbywają się niezwykle
kolorowe  i  hucznie  obchodzone  święta  Feria  de  Abril  i  Semana  Santa.  Fascynują  go
wysokogórskie  wędrówki  i  odkrywanie  nowych  szlaków.  Zapraszamy  najmłodszych  na
naukę poprzez zabawę. Wspólnie w grupie będziemy poznawać kulturę i brzmienie języka
hiszpańskiego, podstawowe zwroty, nazywać rzeczy, które nas otaczają i je opisywać. Dla
ułatwienia nauki  będziemy przygotowywać  materiały pozwalające dzieciom samodzielnie
pracować w domu.

Terminy: 2.02, 9.02
Warsztaty prowadzi: Moises Jimenez
Obowiązują karnety miesięczne

Miejsce:
Centrum Kultury, oratorium

Zapisy:
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: kasa@ck.lublin.pl /  telefon 81 466 61 40 od 15.01 w
godzinach pracy kasy CK.

Kontakt:
Karuzela Sztuki
Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
e-mail: karuzela.sztuki@op.pl

mailto:kasa@ck.lublin.pl

