
Oferta Dzielnicowego Domu Kultury “Bronowice”

Akcja „Lato w Mieście” (warsztaty kulturalno – rekreacyjne)

Program:
Działania prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00. podczas
tygodniowych  turnusów,  uczestnicy  biorą  udział  w  interdyscyplinarnych  warsztatach,
zajęciach artystycznych, projekcjach filmów, wycieczkach oraz innych animacjach czasu
wolnego.  Dzieci  będą  również  mogły  uczestniczyć  w:  plenerowych  warsztatach
tematycznych, wyjściach na lubelskie baseny MOSiR.

Termin:
26.06.2017 – 21.07.2017, godz. 9:00-15:00

Miejsce:
Ciekawe miejsca rekreacyjne w regionie, baseny rekreacyjne w Lublinie, Dzielnicowy Dom
Kultury „Bronowice”, Pracownie Kultury Tatary, Pracownie Kultury Maki

Ilość uczestników:
30 osób w każdej placówce (łącznie 90 dzieci)

Koszt:
(1 tydzień): 90 zł/osoba

Zapisy: 
Wszelkie informacje dotyczące zapisów znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.ddkbronowice.pl/wydarzenia/lato-w-miescie-2017-zapisy

Kontakt:
Dzielnicowy Dom Kultury “Bronowice”
ul. Krańcowa 106
20-320 Lublin
telefon: +48 81 744 16 38 
e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl

UWAGA Dom Kultury „Bronowice” zastrzega sobie prawo zmian w podanym programie 
wydarzenia

mailto:sekretariat@ddkbronowice.pl


Specjalny turnus filmowy Akcji „Lato w Mieście” pn. „Mali filmowcy”

Program:
Podczas  specjalnego  turnusu  filmowego  „Mali  filmowcy”  odbędą  się  warsztaty
z profesjonalnymi filmowcami. Uczestnicy tygodniowego turnusu będą mogli dowiedzieć
się jak powstaje film fabularny oraz animowany - od pisania scenariusza, przez casting,
kręcenie  ujęć,  obsługę  kamery,  świateł,  grę  aktorską,  po  montaż,  postprodukcję
i  organizację  premiery.  W  trakcie  trwania  warsztatów  powstaną  dwa  filmy:
krótkometrażowy film fabularny z udziałem dzieci (każdy uczestnik wystąpi przed kamerą)
oraz  film  animowany,  tworzony  techniką  animacji  poklatkowej,  z  własnoręcznie
wykonanymi  bohaterami  na  specjalnie  przygotowanych  szkieletach  animacyjnych.
Ostatniego dnia zorganizowany zostanie wieczorny pokaz stworzonych filmów, na który
dzieci będą mogły zaprosić rodziców, rodzeństwo i dziadków. Liczba miejsc: 20, cena od
jednego uczestnika za pięciodniowy turnus: 60 złotych.

Termin:
26.06 - 30.06.2017 r., godz. 9:00-15:00

Miejsce:
Pracownie Kultury Maki

Ilość uczestników:
20 osób

Koszt:
cena od jednego uczestnika za pięciodniowy turnus: 60 złotych

Zapisy:
Wszelkie informacje dotyczące zapisów znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.ddkbronowice.pl/wydarzenia/lato-w-miescie-2017-zapisy

Kontakt:
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106
20-320 Lublin
telefon : +48 81 744 16 38
e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl

UWAGA Dom Kultury „Bronowice” zastrzega sobie prawo zmian w podanym programie 
wydarzenia

mailto:sekretariat@ddkbronowice.pl
http://www.ddkbronowice.pl/wydarzenia/lato-w-miescie-2017-zapisy


Bajkolandia  (plenerowe  przedstawienia  teatralno-muzyczne  połączone
z działaniami animacyjnymi)

Program:
Działania odbywają się we wszystkie soboty lipca i sierpnia w godzinach 16:00-18:00. Jest
to  cykl  przedstawień  teatralno  –  muzycznych  połączonych  z  animacjami.  „Bajkolania”
będzie realizowana w kilku wybranych miejscach w dzielnicy Tatary,  tak aby umożliwić
uczestniczenia w wydarzeniach jak największej liczbie dzieci i mieszkańców . Działania są
otwarte dla społeczności dzielnicy Tatary. Wstęp na przedstawienia jest bezpłatny.
Cykl  będzie  realizowany w ramach  programu naszej  instytucji  „Dzielnice  Kultury”  przy
wsparciu dotacji celowej Rady Dzielnicy Tatary. 

Termin:
1.07 – 26.08, godz. 16:00-18:00

Miejsce:
Plenery (tereny zielone w dzielnicy Tatary)

Zapisy:
brak zapisów

Kontakt:
Pracownie Kultury Tatary
ul. Hutnicza 28A
20-218 Lublin
telefon: +48 81 746 61 94
e-mail: filiaddk@ddkbronowice.pl

UWAGA Dom Kultury „Bronowice” zastrzega sobie prawo zmian w podanym programie 
wydarzenia

mailto:filiaddk@ddkbronowice.pl


Lublin  tworzony  moimi  rękami (warsztaty  plastyczne  i  działania
animacyjne)

Program:
Ogólnodostępne zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, które nie korzystają z innych
form wypoczynku wakacyjnego. Będą to spotkania warsztatowo – animacyjne, podczas
których realizowane będą zadania z zakresu sztuk wizualnych (decoupage, batik, itp.) oraz
animacji kulturalnej.
Spotkania  prowadzone  będą  w  Pracowniach  Kultury  Tatary  oraz  w  pasażu  przed
instytucją.
Zadanie  będzie  realizowane  w  ramach  programu  naszej  instytucji  „Dzielnice  Kultury”.
Zajęcia bezpłatne.

Termin:
1.08 – 31.08.2017, godz.10-15:00

Miejsce:
Pracownie Kultury Tatary

Ilość uczestników:
25 osób

Koszt:
zajęcia bezpłatne

Zapisy:
Wszelkie informacje dotyczące zapisów znajdują się pod poniższym linkiem:

http://www.ddkbronowice.pl/wydarzenia/lato-w-miescie-2017-zapisy

Kontakt:
Pracownie Kultury Tatary
ul. Hutnicza 28A
20-218 Lublin
telefon: +48 81 746 61 94
e-mail: filia@ddkbronowice.pl

UWAGA Dom Kultury „Bronowice” zastrzega sobie prawo zmian w podanym programie 
wydarzenia

mailto:filia@ddkbronowice.pl

