
   Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie
         ul. Bernardyńska 14a, www.mdk2.lublin.pl
        tel. /81/ 53 208 53, poczta@mdk2.lublin.eu

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE 

WAKACYJNE 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE

  I tydzień 26.06.2017 – 30.06.2017                               II tydzień 03.07.2017 – 07.07.2017
ZAPISY od 12.06.2017 r. po wypełnieniu karty i dostarczeniu do sekretariatu placówki 

  w godz. 9:00-19:00, karta do pobrania ze strony: www.mdk2.lublin.pl lub w placówce.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 „CO  W  SZTUCE  PISZCZY”  –  warsztaty  plastyczne  dla  dzieci,  podczas  których  ich
uczestnicy poznają  różne  style  w malarstwie  współczesnym i  będą  tworzyć  prace  nimi
inspirowane,  a  realizowane przy użyciu  nietypowych,  mieszanych  technik  plastycznych,
rozwijających  wyobraźnię  i  sprawność  manualną.  Zapraszamy  dzieci  od  lat  7  do  11.
Wszystkie materiały zapewniają organizatorzy. Prowadzący: Anna Staniak.
II tydzień: poniedziałek-piątek 10:30-12:15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„WARSZTATY KALIGRAFII” – podczas warsztatów uczestnicy poznają różne kroje pisma,
m.in. uncjałę z początków chrześcijaństwa, średniowieczny gotyk czy kursywę angielską.
Nauczą się pisać klasycznymi narzędziami do kaligrafii  (pióro kaligraficzne, gęsie pióro,
atrament,  papier  czerpany).    Będą mogli  poznać historię  pisma i  przygotować  własny
złocony  inicjał.  Zapraszamy  uczniów  klas  V-VI  szkoły  podstawowej  oraz  szkól
gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych.  Wszystkie  materiały  zapewniają  organizatorzy.
Prowadzący: Anna Staniak.
I tydzień: poniedziałek-piątek. 16:30-18:10
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
„W PLENERZE STAREGO MIASTA”  - podczas zajęć zajmiemy się studium architektury:
nauką  pomiarowania,  rysunku  perspektywicznego,  światłocieniowego.  Poza  klasycznym
rysunkiem ołówkiem proponujemy rysunek węglem, sepią, kredką. Zapraszamy uczniów
gimnazjów i  szkól  ponadgimnazjalnych.  Uczestników  prosimy  o  przyniesienie  kompletu
ołówków. Pozostałe materiały zapewniają organizatorzy. Prowadzący: Anna Staniak.
piątek: 30.06.2017 r. 13:00-16:00  i piątek: 7.07.2017 r. 12:15-15:15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GRAFIKA  ALTERNATYWNA –  zajęcia  z  technik  graficznych  stosujących  nietypowe
materiały  do  tworzenia  matrycy  (tektura,  żelatyna)  lub  obywających  się  bez  matrycy
(monotypia).  Zajęcia  są  adresowane  do  dzieci  i  młodzieży.  Podczas  zajęć  poznamy
wszystkie  etapy  realizacji  pracy  graficznej:  od  projektu,  przez  tworzenie  matrycy  do
wykonania  odbitki  na  papierze.  Będzie  można  wykonać  grafikę  w wersji  użytkowej,  na
przykład  zakładkę  do  książki.  Zapraszamy uczniów klas  V-VI  szkoły  podstawowej  oraz
szkół  gimnazjalnych  i  ponadgimnazjalnych.  Uczestników  zajęć  prosimy  o  przyniesienie
skrawków materiałów tekstylnych z wyraźną fakturą, na przykład koronki, firanki, płótno.
Pozostałe materiały zapewniają organizatorzy. Prowadzący: Anna Staniak.
I tydzień: poniedziałek i środa 14:50-16:30     II tydzień: poniedziałek i środa 12:15-14:00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WARSZTATY WOKALNE „WAKACYJNA NUTKA” 

http://www.mdk2.lublin.pl/


Masz od 6 do 13 lat? Chcesz lepiej śpiewać, czyli czysto i wyraźnie? Spędzić miło czas w
gronie zdolnych wokalnie rówieśników, popracować na profesjonalnym sprzęcie nagłośnie-
niowym? Jeśli tak, to zapraszamy do Pracowni Muzycznej MDK nr 2. Rozwiniesz tu poczu-
cie rytmu i intonację (czyli czyste śpiewanie), nauczysz się prawidłowej emisji i posiądziesz
umiejętność posługiwania się mikrofonem. Podsumowaniem zajęć będzie możliwość nagra-
nia na płytę piosenek wykonywanych w trakcie zajęć. Prowadzący: Marian Pędzisz.
I tydzień: poniedziałek-czwartek 15:15-18:30; piątek 17:00-18:30
II tydzień: poniedziałek-środa 11:00-14:15, czwartek-piątek 11:00-13:30
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WARSZTATY GITAROWE
Zajęcia  przeznaczone  są  dla  osób  pragnących  nauczyć  się  podstaw gry akordowej  na
instrumencie. Program nauczania będzie obejmował naukę podstawowych akordów oraz
rytmów a także naukę akompaniowania do prostych piosenek. Zajęcia przeznaczone są dla
uczniów klas V-VI szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i średnich. Prowadzący: Piotr
Gawryjołek. 
I  tydzień: poniedziałek-czwartek grupa I 14:00-14:45; grupa II 14:50-15:35
II tydzień: poniedziałek-czwartek grupa I 10:00-10:45; grupa II 10:50-11:35
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
OTWARTE  WARSZTATY  ZESPOŁU  WOKALNO-INSTRUMENTALNEGO  MUZYKI
DAWNEJ „LA FOLIA”                  
Zespół  wokalno-instrumentalny   prezentuje  muzykę  dawnej  Polski  i  Europy.  W  swoim
założeniu ma towarzyszyć zespołowi tańca dawnego, przybliżając kulturę i zwyczaje epok
minionych.  Do  udziału  w  projekcie  zapraszamy osoby umiejące  grać  na  instrumentach
muzycznych (wiolonczela, skrzypce, obój, klarnet, flety, gitara, instrumenty perkusyjne).  
Prowadzący: Piotr Gawryjołek  
I tydzień : poniedziałek i piątek 15:45-17:15      II tydzień: poniedziałek i piątek 11:45-13:15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
WARSZTATY PERKUSYJNE 
Warsztaty perkusyjne poprowadzi  Piotr  Gawryjołek.  Zajęcia obejmują wiele  muzycznych
zagadnień  związanych  z  techniką  gry,  zapisem nutowym oraz  aranżacją  i  interpretacją
utworów muzycznych. 
I tydzień: wtorek-czwartek 15:45–17:15, II tydzień: wtorek-czwartek 11:45-13:15
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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