
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie zaprasza 
na WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Miejsce:  Lublin, ul. Bernardyńska 14a

Terminy:
27.06.-01.07.2022 r. 
04.07.-08.07.2022 r.
godziny 10-16 (mogą ulec zmianie)

I i II TYDZIEŃ WAKACJI 27.06-01.07.2022 r. i 04.07.-08.07.2022 r.

I.WARSZTATY TANECZNE I TEATRALNE DLA DZIECI: 
Podczas zajęć dzieci poznają tańce i zabawy dawne od średniowiecza po lata 20-ste XX wieku, jak
spędzano  wolny  czas,  gdy  nie  było  telewizji  i  komputera?  Uczestnicy  zajęć  poznają  najbardziej
charakterystyczne zabawy taneczne i tańce minionych epok. Po pierwszej części tanecznej  dzieci
poznają  zabawy i  ćwiczenia  teatralne;  elementarne  techniki  pracy  z  głosem,  zabawy i  ćwiczenia
z improwizacji ruchowych, a także podstawy pracy z rekwizytem. Uczestnicy letnich warsztatów będą
mogli dołączyć do regularnych zajęć teatralnych tanecznych odbywających się od września w MDK 2
i wspólnej pracy nad tworzeniem nowego spektaklu.

DOTKNIJ SZTUKI:
Na  początku  wakacji  odbędą  się  dwutygodniowe  półkolonie  artystyczne  dla  młodzieży.  Podczas
codziennych zajęć młodzież będzie pracować nad stworzeniem wielkoformatowych tyflografik (grafik
poznawalnych  za  pomocą  dotyku,  dostępnych  dla  osób  niewidomych)  odwzorowujących  6  fasad
zabytkowych lubelskich  kamienic.  W programie znajdą się różnorodne warsztaty:  z  historii  sztuki,
plastyki, architektury oraz dostępności; zaplanowaliśmy także spacery historyczne po Lublinie oraz
zajęcia  integracyjne.  W  trakcie  zajęć uczestnicy  będą  pracować  zespołowo,  budować  relacje
i  zdobywać  nowe  umiejętności  społeczne.  Ważną  częścią  projektu  będą  warsztaty  przybliżające
uczestnikom świat z perspektywy osób z niepełnosprawnościami - uczące empatii i otwartości. 
Efektem będzie  wystawa prac ich uczestników dedykowana odbiorcom z dysfunkcją wzroku. „Dotknij
sztuki”  to  innowacyjny  projekt,  w  ramach  którego  młodzież  zaangażuje  się  w tworzenie  kultury
dostępnej  -  przygotuje  tyflografiki  przybliżające  lubelskie  zabytki  osobom  niewidomym.  Zajęcia
zapewnią  zwiększenie  uczestnictwa młodych ludzi  w kulturze  wpisując  się w Program „Młodzież
inspiruje dzielnice” w ramach przygotowań do Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

KONSULTACJE MUZYCZNE, WSZYSTKO CO ŁĄCZY SIĘ W VOCALEM
Chcesz lepiej śpiewać, czyli czysto i wyraźnie? - Spędzić miło czas, popracować na profesjonalnym
sprzęcie nagłośnieniowym?  Jeśli  tak, to zapraszamy do pracowni Muzycznej MDK2. Rozwiniesz tu
poczucie rytmu i intonację, nauczysz się prawidłowej emisji i posiądziesz umiejętność posługiwania
się mikrofonem i zapewniam - wszystkich zaskoczysz lepszą dykcją. Zajęcia dla młodzieży od 15 roku
życia. Ilość miejsc ograniczona.  



I TYDZIEŃ WAKACJI: 27.06.-01.07.2022 r.:

GRUPA GITAROWA POCZĄTKUJĄCA
Zajęcia przeznaczone są dla osób pragnących uczyć się podstaw gry akordowej na gitarze. Program
nauczania  będzie  obejmował  naukę  podstawowych  akordów  oraz  rytmów  a  także  naukę
akompaniowania do prostych piosenek. Na zajęcia zapraszamy dzieci szkół podstawowych, młodzież
szkół średnich oraz studentów.

ZAJĘCIA Z NAUKI GRY NA UKULELE
Zapraszamy  na  zajęcia  z  nauki  gry  na  ukulele  przeprowadzane  według  autorskiego  programu
nauczania popartego doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą. Na zajęciach u nas nauczysz się
jak prawidłowo trzymać instrument i układać palce na instrumencie. Poznasz najważniejsze techniki
gry na ukulele, które wykorzystasz podczas grania ulubionych utworów, patenty rytmiczne, praktyczne
sposoby na granie akompaniamentu oraz podstawy teoretyczne, które umożliwią świadomą grę na
ukulele.

ZAJĘCIA BĘBNIARSKIE 
To spotkania z rytmem i grupą instrumentów perkusyjnych jakimi są werble i  bębny. Celem zajęć
grupy bębniarskiej jest zainteresowanie jej uczestników grą na bębnach, rozwinięcie poczucia rytmu
oraz zabawa rytmem i dźwiękiem wydobywanym z tych instrumentów. Podczas zajęć doskonalone są
techniki  gry  na  bębnach  oraz  kształtowane  jest  poczucie  rytmu poprzez  naukę  różnego  rodzaju
ćwiczeń i schematów rytmicznych. 

Zapisy:
od 10.06.2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00 osobiście, telefonicznie pod numerem 81 5320853, 
droga elektroniczną na adres: poczta@mdk2.lublin.eu.

mailto:poczta@mdk2.lublin.eu

