
Молодіжний будинок культури № 2 у Любліні запрошує на безкоштовні МИСТЕЦЬКІ МАЙСТЕР-
КЛАСИ.

МАЙСТЕР-КЛАСИ З ГРИ НА ГІТАРІ для початківців
І група: 16-19 січня 2023 року з 15:00 до 16:35
ІІ група: 23 - 27 січня 2023 року з 10:00 до 10:45.
Заняття призначені для людей, які хочуть навчитися основам акордової гри на гітарі. Навчальна 
програма включатиме вивчення базових акордів і ритмів, а також навчання акомпанувати простим 
пісням. Ваш власний інструмент вітається. Запрошуємо на заняття дітей шкільного віку, учнів 
середніх шкіл та студентів.

МАЙСТЕР-КЛАСИ УКУЛЕЛЕ
16 – 19 січня 2023 року з 16:45 до 18:20 год.
23 січня 2023 року з 11:00 до 11:45
Уроки укулеле проводяться за оригінальною програмою навчання, підкріпленою досвідом роботи з
дітьми та підлітками. Під час занять ви навчитеся правильно тримати інструмент і ставити пальці 
на інструменті. Ви вивчите найважливіші прийоми гри на укулеле, які будете використовувати під 
час виконання своїх улюблених пісень, ритмічні патенти, практичні способи гри акомпанементу та 
теоретичні основи, які дозволять вам свідомо грати на укулеле.

БАРАБАННА ГРУПА
24 – 27 січня 2023 року з 11:00 до 12:35
Це зустрічі з ритмом і групою ударних інструментів, таких як малий барабан і барабани. Мета 
гуртка барабанщиків - зацікавити учасників грою на барабанах, розвинути почуття ритму та вміння 
грати з ритмом і звуком, що створюються цими інструментами. Під час занять удосконалюється 
техніка гри на барабанах та розвивається почуття ритму через вивчення різноманітних вправ та 
ритмічних схем.

АНСАМБЛЬ ДАВНЬОЇ МУЗИКИ
20 січня 2023 року з 15:00 - 18:20
23 січня 2023 року з 11:50 - 13:30
Ансамбль представляє музику давньої Польщі та Європи. До репертуару ансамблю входять твори
періоду: Середньовіччя, Ренесансу і Бароко. Він призначений для супроводу вокального 
ансамблю та ансамблю старовинного танцю, які представляють програми, що поєднують музику 
та історичний танець. До участі запрошуються особи, які грають на музичних інструментах 
(віолончель, скрипка, гобой, флейта, гітара, ударні інструменти), а також усі, хто бажає творити 
музику разом.
20 stycznia 2023 r. w godzinach 15:00 – 18:20
23 stycznia 2023 r. w godzinach 11:50 – 13:30

ВОКАЛЬНИЙ МАЙСТЕР-КЛАС «Слово і звук»
16 – 20 січня 2023 року з 10:00 до 12:30
Заняття розраховані на дітей віком від 6 до 13 років. Під час майстер-класів учасники навчаться 
співати краще, чистіше та чіткіше, весело проводуть час у компанії вокально обдарованих 
однолітків, попрацюють з професійним звуковим обладнанням, розвинуть почуття ритму та 
інтонації (тобто чистий спів), навчаться правильному вокальному звукоутворенню та набудуть 
навичок роботи з мікрофоном.



МАЙСТЕР-КЛАС З ТАНЦІВ 20-Х ТА 30-Х РОКІВ ДЛЯ МОЛОДІ
24 - 27 січня 2023 року з 14:30 - 16:00
Учасники вивчать різні кроки та елементи таких танців, як чарльстон, танго та автентичний джаз.
Окрім танців, вони дізнаються про моду 1920-х років, а також матимуть можливість приміряти таке
вбрання. 
ТАНЦЮВАЛЬНІ МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ДІТЕЙ
24 - 27 січня 2023 року, 13:00 - 14:30
Дитячий танцювальний майстер-клас - це старовинні танці (від Середньовіччя до сьогодення) та
стародавні  ігри  для дітей від  7  років  -  як  проводили дозвілля,  коли  не було ні  телевізора,  ні
комп'ютера? Учасники дізнаються про найхарактерніші танцювальні ігри минулих епох.

ЕКОЛОГІЧНІ МИСТЕЦЬКІ МАЙСТЕР-КЛАСИ
16 – 20 січня 2023 року з 9:00 до 14:15.
Eco-friendly  арт-майстер-класи  –  це  поєднання  мистецтва  та  екології  на  цікавих  мистецьких
заняттях, під час яких ми виготовимо екологічне шкільне приладдя, годівничку для птахів, еко-
скарбнички,  дерева  щастя  та  багато  інших  цікавих  предметів.  Дізнаємося  про  важливі  для
екосистеми види рослин і тварин, як побудувати вулик і мурашник і чому варто піклуватися про
дерева.  Познайомимося  з  фауною  та  флорою  Люблінщини.  Створимо  власну  еко-виставку
дитячих  робіт.  У  програмі  –  відвідування  музею  та  екскурсія.  Перекуски  та  другий  сніданок
забезпечуються учасниками самостійно. Заняття для дітей 7-11 років.

МАЙСТЕР-КЛАС ПО СТВОРЕННЮ ТИФЛОГРАФІКИ «ДЕТАЛІ»
23 - 27 січня 2023 року з 10:00 - 13:00
Під  час  занять  ви  дізнаєтесь,  що  таке  тифлографія  та  які  принципи  її  створення.  Програма
включає різноманітні заходи, спрямовані на ознайомлення учасників зі світом з точки зору людей з
інвалідністю - навчання емпатії та відкритості. Будуть проведені інтеграційні ігри та екскурсії. Ми
відвідаємо люблінські галереї та музеї, які підготували колекції тифлограм з урахуванням потреб
незрячих  та  слабозорих.  Ми  зустрінемося  з  людьми,  які  займаються  питаннями  доступності
мистецтва та культури. Ми також зробимо серію тифлографій, натхненних деталями історичної
архітектури Любліна. Воркшоп завершиться виставкою тактильної графіки, яка буде представлена,
зокрема,  в  Галереї  Працовня  МБК2  (Galeria  Pracownia  MDK2).  Співорганізатором  семінару  є
Товариство "Отвєрач", яке займається питаннями доступності для людей з інвалідністю. Заняття
для молоді віком 13 -18 років.

ХУДОЖНІЙ МАЙСТЕР-КЛАС «Я - ЦЕ СВІТ»
Група І: 16 та 18 січня 2023 року, 15:30-17:00
Група ІІ: 17 та 19 січня 2023 року з 15:30-17:00
Що таке світ? Що таке "Я"? Що таке мистецтво? Саме на ці питання ми будемо шукати відповіді
під час майстер-класу. Будемо експериментувати та імпровізувати, створюючи власні внутрішні
автопортрети  під  час  арт-ігор  та  індивідуальної  роботи,  використовуючи  різноманітні  змішані
техніки живопису та графіки. Запрошуються діти віком 7-12 років.

ХУДОЖНІЙ МАЙСТЕР-КЛАС «ПЕРОМ І РІЗЦЕМ»
16 – 19 січня 2023 року з 17:15 до 18:45
Під  час  майстер-класу  ви  дізнаєтесь,  що  таке  літографія  та  на  практиці  вивчите  техніку
ліногравюри, а також техніку на межі графіки та рисунку: монотипію. Ви також будете створювати



роботи в техніці малювання пером і тушшю. Запрошуємо дітей та підлітків від 8 років. (верхня
вікова межа – без обмежень).

записи на всі майстер-класи: з 5 січня 2023 року з 9.00 до 15.00 за телефоном 81 532 08 53 або
електронною поштою за адресою e-mail: poczta@mdk2.lublin.eu


