
Oferta Galerii Labirynt

Wakacje w Labiryncie - warsztaty twórcze

Program:
W ramach programu Wakacje w Labiryncie zapraszamy zwiedzających indywidualnie oraz
grupy zorganizowane  na  wyjatkowe  zajęcia  związane  ze  sztuką  współczesną  a  także
aktualnymi  wystawami  programowymi  Galerii  Labirynt  w  Lublinie.  W  ramach  spotkań
najmłodsi  będą mieli  okazję  spotkać się  ze  sztuką i  samodzielnie  wykonać nietypowe
prace metodami sztuki współczesnej.

"Wakacyjny labirynt wyobraźni" - warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych połączone
z aktywnym zwiedzaniem aktualnych wystaw Galerii  Labirynt,  połączone z warsztatami
plastycznymi, na które zapraszamy zorganizowane grupy półkolonijne. Zajęcia trwają ok.
60 min.

"Pomysłowa sobota" - Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z rodzicami
bądź  opiekunami.  Warsztaty  są  poświęcone  wybranym  zagadnieniom  związanym
ze sztuką współczesną. Zajęcia trwają ok. 60 min.

"Sztuka szuka malucha" - Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3-6 lat, które pozwalają
zrozumieć sztukę współczesną najmłodszym odbiorcom. W części plastycznej dzieci wraz
z rodzicami wykonają prace w niekonwencjonalnych technikach twórczych.

"Look Book" - Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami.
Zajęcia są inspirowane ciekawymi, starannie zaprojektowanymi i niebanalnymi książkami
dla najmłodszych.  W trakcie warsztatów można się przekonać, że książka to nie tylko
strony zapełnione wspaniałymi historiami czy przygodami bohaterów, to także często po
prostu piękny przedmiot i dobry punkt wyjścia do twórczych działań. Zajęcia trwają ok. 60
min.

Termin:
• 27.06-04.08.2017 (od wtorku do piątku, Wakacyjny Labirynt wyobraźni) – godz. 9:00-
15:00
• 3.06, 1.07, 5.08 (soboty, Look Book) – godz. 12:00-13:30
• 17.06, 8.07, 22.07 (soboty, Pomysłowa sobota) – godz. 12:00-13:30



• 24.06, 15.07, 29.07 (soboty, Sztuka szuka malucha) – godz. 12:00-13:30

Zapisy: 
od 12.06.2017 r. w godz. 9:00-12:00 (od wtorku do piątku)
Zapisy odbywają się drogą telefoniczną oraz e-mailową:
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 32
e-mail: edu@labirynt.com

Kontakt:
Galeria Labirynt
ul. ks. J. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 32
e-mail: edu@labirynt.com


