
Oferta Centrum Kultury w Lublinie – część II

'Przepis na skamieliny'- warsztat przyrodniczy
Sala  Mała  lub  trawnik  przy  Kuchni  Błotnej  (w  zależności  od  pogody  i  ilości
warsztatowiczów)
5 lipca 2017, godz. 11.00 i 17.00 
Obejrzeć  z  bliska  i  dotknąć  prawdziwych  skamieniałości,  odtworzyć  proces  ich
powstawania przy pomocy wody,  gipsu i  współczesnych muszli,  stworzyć rekonstrukcję
życia morza z okresu kredy- każdy dzieciak o tym marzy nawet jeśli jeszcze tego nie wie.
Prowadzenie: Joanna Szkuat, Aleksandra Solis, Katarzyna Izydorczyk, 
Oddział Przyrodniczy, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.
Bilety: 10 zł dostępne w kasie Centrum Kultury
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00
oraz na godzinę przed każdym wydarzeniem biletowanym
tel.: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl 

'Savoir vivre z desek'- warsztat z kultury osobistej
Sala  Mała  lub  trawnik  przy  Kuchni  Błotnej  (w  zależności  od  pogody  i  ilości
warsztatowiczów)
12 lipca 2017, godz. 11.00 i 17.00 
Przy pomocy kilku desek, farb i rozmaitych magicznych słówek 
postaramy się być bardziej 'ę' i 'ą'.
Jednocześnie powstanie limitowana zastawa stołowa.
Prowadzenie: Liza Szczęśliwa
Bilety: 10 zł dostępne w kasie Centrum Kultury
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00
oraz na godzinę przed każdym wydarzeniem biletowanym
tel.: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl 

'Kamienny warzywniak'- warsztat plastyczny
19 lipca 2017, godz. 11.00 i 17.00 
Sala  Mała  lub  trawnik  przy  Kuchni  Błotnej  (w  zależności  od  pogody  i  ilości
warsztatowiczów)
Tylko kamień gwarantuje trwałość...nawet pomidorów i cytryn. 
Plan warsztatu jest taki: tworzymy z natury, naturę zjadamy,
zostaje dzieło w kamieniu i zabawa na wieki ;)
Prowadzenie: Dominika Krzyżanowska- Gorzkiewicz



Bilety: 10 zł dostępne w kasie Centrum Kultury
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00
oraz na godzinę przed każdym wydarzeniem biletowanym
tel.: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl 

'Pobite Gary'- warsztat muzyczny - czyli od kuchni do filharmonii. 
Sala Mała lub trawnik przy Kuchni Błotnej (w zależności od pogody i ilości 
warsztatowiczów)
26 lipca 2017, godz. 11.00 i 17.00

Codzienność akustyczna skumulowana do granic wytrzymałości.
Wszystkie dźwięki dozwolone ale w obrębie partytury, którą sami stworzymy. 
Brzmienie sagana przeplatające się z szorowaniem gara... 
wszystko urwane stłuczeniem talerza.
Prowadzenie: Sylwia Lasok
Bilety: 10 zł dostępne w kasie Centrum Kultury
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-17.00
oraz na godzinę przed każdym wydarzeniem biletowanym
tel.: 81 466 61 40
e-mail: kasa@ck.lublin.pl 

4w1 na 700-lecie – warsztaty muzyczne
4,11,18 lipca, g. 17.30/Sala Mała   Centrum Kultury w Lublinie

Stowarzyszenie  SZTUCZNE  wraz  z  Pracownią  SZTUCZKA zapraszają  na  warsztaty
w  ramach  profesjonalno-dziecięcego  zespołu  muzycznego.  Zapraszamy  wszystkie
umuzykalnione  dzieci  w  wieku  7-10  lat  do  udziału  w  warsztatach  muzycznych
prowadzonych  przez  Sylwię  Lasok  (Sambasim),  Marcina  Kabata  Kowalczuka  (Sekta
Denta) i Dominikę Gorzkiewicz (Lulabajki). Proponujemy udział w muzycznej przygodzie,
która swój finał będzie miała w Koncercie familijnym wpisującym się w obchody 700 - lecia
Lublina.
zapisy: sztuczka@ck.lublin.pl
Projekt finansowany ze środków Miasta Lublin.


