
Молодіжний будинок культури №2 в Любліні запрошує 
на ВАКАЦІЙНІ МИСТЕЦЬКІ МАЙСТЕР-КЛАСИ

Місце: ul. Bernardyńska 14a, Lublin

Терміни:
27.06. – 01.07.2022 р. 
04.07. – 08.07.2022 р.
години: 10:00–16:00 (можуть змінитися)

I і II ТИЖДЕНЬ КАНІКУЛ 27.06–01.07.2022 р. і 04.07.–08.07.2022 р.

ТАНЦЮВАЛЬНІ ТА ТЕАТРАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ДЛЯ ДІТЕЙ: 
Під час занять діти познайомляться зі старовинними танцями й розвагами від середньовіччя по
20-і рр. ХХ ст., дізнаються, як проводили дозвілля, коли ще не було телебачення й комп’ютера.
Учасники  познайомляться  з  найхарактернішими  танцювальними  розвагами  й  танцями
з минулих  епох.  Після  першої  танцювальної  частини  діти  познайомляться  з  театральними
розвагами і вправами; основними техніками роботи з голосом, розвагами і вправами з рухової
імпровізації, а  також основами роботи  з  реквізитом.  Учасники літніх  майстер-класів  зможуть
приєднатися  до  регулярних  театральних  і  танцювальних  занять,  які  проводитимуться  від
вересня у МДК №2, та спільної роботи над створенням нової вистави.

ДОТОРКНИСЯ ДО МИСТЕЦТВА:
На початку канікул буде організовано двотижневий мистецький табір денного перебування для
підлітків.  У  рамках  щоденних занять  діти  працюватимуть  над створенням великоформатних
робіт у тактильній графіці (графіка, яку можна відчути на дотик, доступна для незрячих людей),
які  відтворюють  фасади  6  старовинних  люблінських  будинків.  Програма  включатиме
різноманітні заняття: з історії мистецтва, образотворчого мистецтва, архітектури та доступності;
ми запланували також історичні прогулянки Любліном та інтеграційні заняття. Під час занять
учасники  працюватимуть  у  групах, будуватимуть  стосунки  й  здобуватимуть  нові  соціальні
навички. Важливою частиною проєкту будуть заняття, які дозволять учасникам побачити світ із
перспективи людей з інвалідністю й навчатимуть співпереживання та відкритості.
Результатом буде виставка робіт учасників занять, призначена для адресатів із порушеннями
зору.  «Доторкнися  до  мистецтва»  –  це  інноваційний  проєкт,  у  рамках  якого  молодь
заангажується  у  творення доступної  культури  –  підготує тактильні  зображення,  які  покажуть
люблінські пам’ятки незрячим людям. Заняття сприяють збільшенню участі молоді в культурі,
вписуючись у Програму «Молодь надихає райони» в рамках приготувань до Молодіжної столиці
Європи Люблін 2023.

МУЗИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ — ВСЕ, ЩО ПОВ’ЯЗАНО З ВОКАЛОМ
Хочеш  краще співати,  тобто  чистіше  й  виразніше?  Приємно провести  час,  попрацювати  на
професійному звуковому обладнанні? Якщо так,  то запрошуємо до Музичної  майстерні  МДК
№2. Тут ти розвинеш почуття ритму й інтонацію, навчишся правильно ставити голос, здобудеш
уміння  користуватися  мікрофоном  і  неодмінно  здивуєш  усіх  кращою  дикцією.  Заняття  для
старших підлітків від 15 років. Кількість місць обмежена.



I ТИЖДЕНЬ КАНІКУЛ: 27.06.–01.07.2022 р.:

ГІТАРНА ГРУПА, ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ
Заняття  призначені  для  тих,  хто  хоче  пізнати  основи  гри  акордами  на  гітарі.  Навчальна
програма включатиме вивчення основних акордів та ритмів, а також уроки акомпанементу до
простих  пісень.  На  заняття  запрошуємо  учнів  початкових  шкіл,  підлітків  із  середніх  шкіл  та
студентів.

ЗАНЯТТЯ З ГРИ НА УКУЛЕЛЕ
Запрошуємо на заняття з гри на укулеле, які проводитимуться на основі авторської програми
навчання, підкріпленої досвідом у роботі з дітьми й підлітками. На наших заняттях ти навчишся
правильно тримати інструмент і пальці на ньому. Познайомишся із найважливішими техніками
гри на укулеле, які використаєш, виконуючи улюблені твори, ритмічними схемами, практичними
способами виконання акомпанементу та теоретичними основами, які роблять можливою свідому
гру на укулеле.

ЗАНЯТТЯ З ГРИ НА БУБНАХ
Це зустрічі  з ритмом і  групою перкусійних інструментів,  до якої належать барабани й бубни.
Заняття  з  групою  гри  на  бубнах  мають  на  меті  зацікавити  учасників  цими  інструментами,
розвинути відчуття ритму та бавитися ритмом і звуком, що з них видобуваються. Під час гри
вдосконалюється  техніка  гри  на  бубнах  і  формується  відчуття  ритму  завдяки  вивченню
різноманітних вправ і ритмічних схем.

Реєстрація:
від 10.06.2022 р.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 


