
Akcja „Zima w Mieście” - Zimowa Majsternia

Nie siedź w domu w te ferie ! Warsztaty Kultury zapraszają do udziału w Zimowej Majsterni. 
W tym roku projekt został podzielony na dwa moduły: moduł warsztatowy oraz moduł - 
spektakl teatralny. W ramach modułów odbywać się będą, m.im.: warsztaty fotograficzne dla 
rodzin i młodzieży, warsztaty z hula hoop, warsztaty z podstaw języka migowego dla dzieci i ich
rodziców, warsztaty gry na ukulele oraz spektakle tj. „Ali Baba i Czterech rozbójników” 
i "Baśni Tysiąca i Jednej Nocy". 

Moduł warsztatowy:

Zimowa Majsternia 2019

Zajęcia warsztatowe dla dzieci wraz z opiekunami 

Koszt udziału w warsztacie – 15 zł za dziecko (zniżka dla posiadaczy karty „Rodzina Trzy Plus”- 
koszt udziału 10 zł za dziecko)

Zapisy na warsztaty przez formularz internetowy na stronie Warsztatów Kultury w Lublinie.
Zapisy na warsztaty ruszają 28 stycznia 2019 (wpłaty do 6.02.2019).
Zajęcia będą się odbywać w sali warsztatowej Warsztatów Kultury pod adresem Grodzka 7 (II 
piętro) oraz w sali widowiskowej przy ulicy Grodzkiej 5a (II piętro).

Szczegółowy harmonogram warsztatów:

11.02.2019
Joga śmiechu
Prowadzenie: Monika Kwiatkowska 

Godz. 11.00
Czas trwania: 1 godz.
Wiek uczestników: 8-100 lat
Sala warsztatowa, Grodzka 7, II piętro

Joga śmiechu to rodzaj śmiechoterapii, polegającej na wykonywaniu naprzemiennie ćwiczeń 
wywołujących śmiech i ćwiczeń oddechowych. Celem ćwiczeń jest obniżenie hormonu stresu, 
uwolnienie endorfin, rozładowanie napięć i dotlenienie organizmu, a także polepszenie koncentracji i
kreatywności. 
Śmiech to zdrowie, więc przyjdź się pośmiać.
Wymagania: wygodne ubranie

12.02.2019
Rodzinny warsztat fotograficzny
Prowadzenie: Ignacy Tokarczyk



Godz. 12.00
Czas trwania: 2 godz.
Wiek uczestników: 6-12 lat
Sala warsztatowa, Grodzka 7, II piętro

Dzieciaku! Jeśli Ty i Twoi rodzice nie potraficie robić dobrych zdjęć, wybierzcie się wspólnie na 
warsztaty! Nauczycie się fotografować tym, co macie w domu, nawet telefonem. Dowiecie się jakich 
błędów unikać i co zrobić, by zdjęcie było możliwie najlepsze. Od tej pory wszystko będzie na 
swoim miejscu, a ilość „lajków” wzrośnie. Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat.
13.02.2019
Przypinki kaktusy
Prowadzenie: Sylwia Kur
Godz. 15.00
Wiek uczestników: 10-13 lat
Czas trwania: ok. 2 godz.
Sala warsztatowa, Grodzka 7, II piętro

Kaktusy i inne rośliny to od kilku miesięcy hity w modzie. Roślinne motywy zdobią odzież i 
ceramikę, pojawiają się też na zasłonach, narzutach, biżuterii czy breloczkach. Uczestnicy 
warsztatów zaprojektują z filcu własną przypinkę w kształcie kaktusa. Będziemy się uczyć podstaw 
szycia i składania kwiatów z cekinów, a własnoręcznie wykonane broszki ozdobią ubrania, piórniki 
czy tornistry.

15.02.2019
Skarpetkowe zwierzątka
Prowadzenie: Sylwia Kur
godz 15.00
Wiek uczestników: 7-13 lat
Czas trwania: ok 2 godz.
Sala warsztatowa, Grodzka 7, II piętro

Skarpetkowe zwierzątka to mięciutkie przytulanki, pasiaste, jednokolorowe lub wielobarwne. 
Wywołują uśmiech na twarzy i są niewielkie, dlatego można zabrać je ze sobą wszędzie i pochwalić 
się kolegom własnoręcznie zrobioną zabawką. Na warsztatach wykonamy pluszowego zwierzaka, a 
do jego stworzenia użyjemy skarpety. Uczestnicy zajęć nauczą się podstaw kroju oraz ręcznego 
szycia.

16.02.2019
Warsztaty z hula hoop 
Prowadzenie: Małgorzata Morawik
Godz. 12.00
Wiek uczestników: 8-12 lat
Czas trwania zajęć: 1,5-2 godz.



Sala widowiskowa, Grodzka 5a, II piętro

Zajęcia z hulania to świetna zabawa, podczas której nauczymy się, oczywiście oprócz klasycznego 
kręcenia kółkiem na pasie czy szyi, kilku prostych sztuczek. Poćwiczymy koordynację i sprawdzimy 
jak można tańczyć solo z dodatkowym przedmiotem, który daje wiele możliwości ruchowych, a na 
pewno dużo radości i śmiechu. Gwarantujemy, że z zajęć nikt nie wyjdzie nieszczęśliwy ;) 
Wystarczy zabrać ze sobą wygodny strój.

18.02.2019
Warsztat fotograficzny dla młodzieży
Prowadzenie: Ignacy Tokarczyk
Godz.12.00
Wiek uczestników: 13-18 lat
Czas trwania: 2 godz.
Sala warsztatowa, Grodzka 7, II piętro

Chcesz się pozbyć nieużywanych przedmiotów? Wymieniasz się biżuterią albo może robisz 
wyprzedaż garażową? Na tych warsztatach dowiesz się, jak dobrze sfotografować przedmioty, tak by
wyglądały atrakcyjnie. Nie musisz mieć bardzo drogiego sprzętu, przyjdź z aparatem, który 
posiadasz. Pokażemy ci kilka fotograficznych sztuczek.
Konieczna pisemna zgoda opiekuna prawnego na udział w warsztacie.

19.02.2019
Ukulele orkiestra
Prowadzenie: Łukasz Rzepecki
Godz. 11.00
Wiek uczestników: 8-12 lat
Czas trwania: 1,5 godz.
Sala widowiskowa, Grodzka 5a, II piętro

Warsztaty gry na ukulele, podczas których uczestnicy poznają wielką moc tego małego
instrumentu. Mały, wesoły instrument, który łatwo spakować w plecak i zabierać ze sobą wszędzie! 
Dobra okazja, by zmierzyć się z czterema strunami i być może odkryć w sobie nową pasję. 
Doświadczenie nie jest wymagane, prowadzący zajęcia zapewnia instrumenty dla uczestników.

20.02.2019
Język migowy dla dzieci
Prowadzenie: Ewelina Lachowska
godz. 11.00
Wiek uczestników: 3-5 lat
Czas trwania: ok. 2 godz.
Sala warsztatowa, Grodzka 7, II piętro



Zapraszamy na warsztaty z podstaw języka migowego dla dzieci i ich rodziców. Ideą warsztatów jest
przede wszystkim zaszczepienie u dzieci świadomości istnienia języka migowego. Dzieci znacznie 
szybciej i łatwiej opanowują ten język. Ponadto zajęcia wpływają na rozwój sprawności manualnej, 
pamięci i spostrzegawczości. Pozwalają dzieciom lepiej poznać swoje ciało i możliwości jego 
wykorzystania. Dzięki poznaniu podstawowych znaków, m.in. emocji dzieciom łatwiej jest 
opowiadać o swoich uczuciach. Nauka języka migowego stwarza idealną przestrzeń do zabawy dla 
całej rodziny.

21.02.2019
Lata ptaszek w karnawale
Prowadzenie: Kasia Tucholska
Godz. 14.00
Czas trwania: 3 godz.
Wiek uczestników: 5-9 lat 
Sala widowiskowa, Grodzka 5a, II piętro

Warsztaty muzyki tradycyjnej to świetna okazja dla dzieci, aby pobawiły się przy dawnych 
dziecięcych melodiach. Dodatkowym atutem będzie obecność starych instrumentów (harmonia 
trzyrzędowa, bębenek obręczowy, baraban), które zabrzmią na żywo melodiami zabaw tradycyjnych.
Lata ptaszek, owczareczek, łabędzie, zając – to przykłady zabaw, które integrują zarówno grupę 
rówieśniczą, jak i rodziców z dziećmi. Zabawy uczą zręczności, rytmiki, słuchania, orientacji i wielu 
innych umiejętności, a melodie zostają w dzieciach niekiedy na całe życie.

22.02.2019
Warsztat fotografii otworkowej
Prowadzenie Roman Krawczenko, Magdalena Korczak
Godz. 11.00
Czas trwania: 2 godziny
Wiek uczestników: 6-12 lat
Sala widowiskowa, Grodzka 5a, II piętro

Aparat otworkowy, albo inaczej camera obscura to prosty do zrobienia aparat, dzięki któremu można 
samodzielnie wykonywać zdjęcia. Aparat może być zrobiony nawet z pudełka po zapałkach, czy 
puszki po kawie – słowem ogólnodostępnych przedmiotów codziennego użytku. Podczas zajęć 
uczestnicy zbudują aparaty otworkowe z pudełek i nauczą się robić przy ich pomocy zdjęcia, które 
następnie wywołają w ciemni. Prowadzący zapewnia potrzebne materiały, można jednak przynieść 
puszki po kawie.

23.02.2019
Jak działa litera?
Prowadzenie: Piotr Skrzypczak



Godz. 12.00
Wiek uczestników: 7-10 lat
Sala warsztatowa, Grodzka 7, II piętro

Od kiedy nauczymy się czytać, obserwowane wyrazy, zdania, teksty są dla nas przede wszystkim 
znaczeniem – niosą konkretny przekaz. Zapominamy, że znaki, za pomocą których konstruujemy 
treści, też mają olbrzymie znaczenie. Mogą wpływać na jej charakter, podkreślać wartość, 
pokazywać emocje, odpychać bądź przyciągać.
Podczas warsztatów rozbierzemy wyrazy na części by przyjrzeć się poszczególnym znakom – 
literom. Poznamy jak działa krój, zastanowimy się, i w praktyce przetestujemy, jak za pomocą 
zabiegów typograficznych można pokazać radość, smutek czy silne emocje.

Moduł - Spektakl teatralny:

"Calineczka" w dniach 12, 13 14 lutego o g. 10:00 - spektakl dla widzów od lat 5
informacja o spektaklu tutaj: http://teatrandersena.pl/wydarzenie/calineczka-copy-2/ 

"Lustra opowiadają w czwartek" 16 lutego o 16:00, 17 lutego o 12:00, 19 lutego o 10:00, 20
lutego o 10:00, 20 lutego o 10:00, 21 lutego o 10:00, 
więcej na temat spektaklu tutaj: https://www.facebook.com/events/1045354238979944/

Spektakl „Ali Baba i Czterech rozbójników”

Teatr Małe Mi
Termin: 14.02.2019
Godz. 16.00
Czas trwania: ok. 45 min
Wiek uczestników: od 3 lat
Sala widowiskowa Warsztatów Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, II piętro

Jak dostać się do niezwykłej krainy Baśni Tysiąca i Jednej Nocy?
Tylko śniąc lub... oglądając nasz spektakl :)
Klasyczny spektakl aktorsko-lalkowy.
Brat i Siostra śnią jednocześnie ten sam sen, ich sypialnia przeobraża się w dom Ali Baby, las, grotę 
Rozbójników, Czarodziejski Sezam.
Zaskakujące zmiany scenografii, piękne lalki, wartka, pełna humoru akcja okraszona piosenkami i 
muzyką Artura Dwulita

Liczba miejsc na spektakl jest ograniczona 
Cena biletów na spektakl wynosi 5 zł od osoby.
Bilety na spektakl sprzedawane będą:
- w sekretariacie Warsztatów Kultury (ul. Grodzka 7, I piętro, pokój 104)  w dniach 28.01.2019 -
14.02.2019 w godzinach 10.00-16.00 
- w sklepie internetowym Warsztatów Kultury w Lublinie w dn. 28.01.2019 - 12.02.2019 r. (płatność
przelewem) pod adresem: http://www.warsztatykultury.pl/sklep/.

http://https://www.facebook.com/events/1045354238979944/
http://http://teatrandersena.pl/wydarzenie/calineczka-copy-2/


- w dniu spektaklu, na godzinę przed jego rozpoczęciem pod Salą Widowiskową Warsztatów Kultury
w Lublinie 
- lub do wyczerpania miejsc.

Zapisy:
Zgłoszenia na warsztaty należy wysyłać od 28 stycznia poprzez formularz elektroniczny umieszczo-
ny przy odpowiednim warsztacie na stronie internetowej www.warsztatykultury.pl.
Bilety na spektakl sprzedawane będą:
- w sekretariacie Warsztatów Kultury (ul. Grodzka 7, I piętro, pokój 104) w dniach 28.01.2019 - 
14.02.2019 w godzinach 10.00-16.30
- w sklepie internetowym Warsztatów Kultury w Lublinie w dn. 28.01.2019- 10.02.2019 r. (płatność 
przelewem) pod adresem: http://www.warsztatykultury.pl/sklep/.
- w dniu spektaklu, na godzinę przed jego rozpoczęciem pod Salą Widowiskową Warsztatów Kultury 
w Lublinie 


