
Oferta Warsztatów Kultury w Lublinie

Wakacje w Warsztatach Kultury (warsztaty twórcze)

Program:
Warsztat fotografii  otworkowej /  11.07.2017 – grupa I  oraz 18.07.2017 – grupa II  /
godz. 16:00-19:00 / warsztat dla każdego* / prowadzenie: Marcin Moszyński
 
Każdy  potrafi  cyknąć  selfie  smartfonem.  Na  warsztatach  nauczymy  się  wykonywać
fotografie  otworkowe  za  pomocą  własnoręcznie  skonstruowanych  aparatów,  a  potem
wywołamy je samodzielnie w ciemni. Fotografia otworkowa, to fotografia bez obiektywu.
Obiektyw  zastępuje  niewielka  dziurka.  Światło  przechodzi  przez  nią,  a  w  kamerze
powstaje obraz. Kamery otworkowe są używane do zabawy, w sztuce i nauce.

Warsztat florystyczny – wicie wianków / 14.07.2017 / godz. 16:30-18:30 / warsztat
rodzinny** / prowadzenie: Luiza Fijałkowska-Segit

Zapraszamy na warsztaty z wyplatania wianków na głowę. W czasie zajęć, uczestnicy
zapoznają się z techniką wicia wianków z wykorzystaniem żywych kwiatów i zieleni. 

Kieszonkowe ogrody / 19.07.2017 / godz. 16:00-19:00 / dzieci wieku od 5 lat wraz z 
opiekunem / prowadzenie: Magdalena Zaworska 

Warsztaty w nurcie  urban jungle – miejskiej  dżungli.  Kieszonkowe ogrody to eksplozja
natury tam gdzie wydaje się, że nie ma na nią miejsca – ciasne balkony, małe mieszkania.
Na warsztatach stworzymy kieszenie z filcu i maty kokosowej, w których będziemy mogli
uprawiać  zioła,  kwiaty,  warzywa,  rośliny  doniczkowe  na  niewielkich  powierzchniach.
Poznamy też zasady ich uprawy i pielęgnacji. Filcowe bądź kokosowe kieszenie świetnie
eksponują zieleń roślin i dobrze wpisują się do wnętrz o różnej stylistyce. Dodatkowym
plusem jest  to,  że  powstałe  na  warsztatach kieszonki,  będziemy mogli  rozwijać  wciąż
o nowe moduły, stopniowo rozbudowując ogród do wymarzonej skali.



Stolarka dla Dzikich Dzieci. Drewniane pojazdy / 02.08.2017 / grupa I - godz. 11:00-
13:00,  grupa  II  godz.  14:00-16:00  /  dzieci  w  wieku  6-12  lat  wraz  z  opiekunem  /
prowadzenie: Małgorzata Matwiejczyk i Anna Bera 

W trakcie warsztatu zbudujemy drewniane pojazdy i dowiemy się jak wprawić je w ruch.
Z drewnianych ścinków skonstruujemy samochody zabawki według własnych projektów.
Nauczymy się piłować, wiercić i łączyć drewno na kołki. 

Na warsztaty zapraszamy dzieci  wraz z opiekunami.  Opiekun przygląda się  i  wspiera,
angażuje się w prace stolarskie proszony przez dziecko. Podczas warsztatu dzieci będą
pozostawały pod opieką opiekunów.

„Stolarka  dla  Dzikich  Dzieci”  to  autorskie  warsztaty  twórcze  prowadzone  przez
psychoterapeutkę  Małgorzatę  Matwiejczyk  oraz  Annę  Berę  projektantkę  wzornictwa
i stolarza. Ważna jest dla nas myśl, że bezpośredni kontakt z kawałkiem drewna i wysiłek
włożony w jego obróbkę, daje radość, satysfakcję i moc! Mamy całą stertę drewna prosto
z  lasu!  Deski,  pniaczki,  kłody,  patyki,  gałęzie,  z  których  wspólnie  budujemy.  Uczymy
rozpoznawać różne gatunki  drzew w najrozmaitszej  postaci.  Pokazujemy jak pracować
przy użyciu  tradycyjnych  narzędzi  stolarskich.  Piłujemy,  wiercimy,  szlifujemy i  wbijamy
gwoździe!  Stawiamy  na  samodzielność,  doświadczanie  swojej  siły  oraz  naukę  przez
próbowanie. Dzikie Dzieci to również marka oferująca naturalne drewniane zabawki, które
dzięki  minimalnemu przetworzeniu,  pozostają  częścią  przyrody.  Wszystkie  zabawki  są
wykonane z drewnianych ścinków, kory, patyków, gałązek i korzeni znalezionych w runie
leśnym.  By  zachować  naturalną  różnorodność,  każda  zabawka  jest  przygotowywana
indywidualnie i wykonywana ręcznie w małej pracowni w Górach Świętokrzyskich. Dzikie
Dzieci to seria zabawek otwartych i niezdefiniowanych, które wspierają swobodną zabawę.
Projekt  powstał  z  przekonania,  że  bliskość  przyrody  uczy,  rozwija  zmysły,  leczy;  jest
niezbędna do prawidłowego rozwoju dziecka.

Plecak na wyprawę / 05.08.2017 / godz. 11:00-14:00 / dzieci w wieku 9-14 lat wraz z
opiekunem / prowadzenie: Sylwia Kur



Zapraszamy  do  udziału  w  warsztacie  rodzinnym,  podczas  którego  przygotujemy
własnoręcznie  dziecięce  plecaki  -  worki.  Poznamy  podstawy  szycia  ręcznego  i  na
maszynie. Korzystając z kolorowych tkanin i sznurków uszyjemy plecaki, które pomieszczą
wszystkie wakacyjne skarby.

*obecność dzieci i osób niepełnoletnich wymaga pisemnej zgody opiekuna 
**zapraszamy rodziców/dziadków z dziećmi, rodzeństwo – w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest obecność 
pełnoletniego opiekuna 

Liczba miejsc jest ograniczona / Udział w warsztatach jest bezpłatny 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE

Termin:
11.07.2017 r. - 05.08.2017 r.

Koszt:
zajęcia bezpłatne

Zapisy:
od 12 czerwca 2017 r. od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00
Zapisów dokonuje się wyłącznie telefonicznie
telefon: +48 81 533 08 18

Kontakt:
Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a
20-112 Lublin
telefon: +48 81 533 08 18
e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl 

mailto:sekretariat@warsztatykultury.pl

