
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie zaprasza na bezpłatne warsztaty kulturalne pod
nazwą: WAKACYJNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE.

 „TANECZNE: JAK TAŃCZONO NA ZAMKACH I PAŁACACH”
I tydzień: poniedziałek, wtorek, środa i czwartek  godz. 10:00-12:00
Uczestnicy poznają różne elementy tańca m.in. taniec towarzyski, jak też taniec historyczny
doby średniowiecza i Renesansu, pełen gracji  i  wdzięku. Zajęcia te mają na celu naukę
tańca,  uwrażliwienie  na  muzykę,  kształtowanie  poczucia  rytmu,  budzenie  i  rozwój
zainteresowania tą uniwersalną formą sztuki jaką jest taniec. 

„OBÓZ SZLACHTY POLSKIEJ I LITEWSKIEJ”
I tydzień: piątek (28.06.2019)  godz. 11:00-18:00 miejsce: Plac Litewski
Warsztaty rękodzieła, tańca i spotkanie z żywą historią; organizator Fundacja „Belriguardo-
okno na historię i sztukę”; Wydarzenie zorganizowane w ramach 450-lecia Unii Lubelskiej.

KOROWÓD I PIKNIK Z OKAZJI 450-LECIA UNII LUBELSKIEJ
II tydzień: poniedziałek (1.07.2019) godz. 14:00-17:00 miejsce: Plac Litewski

„TEATRALNE DLA DZIECI”
II tydzień: wtorek, środa, czwartek godz. 10:00-12:00

 „RYSUNEK STUDYJNY”
I i II tydzień: poniedziałek godz. 10:00-13:00
Zapraszamy dzieci i młodzież od 12 roku życia. Ilość miejsc ograniczona.
Podczas  warsztatów  będziecie  uczyć  się  rysować  okiem.  Przekonacie  się,  jak  często
nieświadomie „oszukujemy” rysowaną rzeczywistość i nauczycie się jak unikać podobnych
przekłamań poznając zasady rysunku studyjnego. Będziecie mogli ćwiczyć rysunek martwej
natury i postaci, poznacie różne techniki rysunkowe, zasady pomiarowania, konstruowania
bryły, tworzenia planów, kadrowania, cieniowania i rodzaje perspektyw. 

„JA ZNACZY ŚWIAT”
I i II tydzień: wtorek i czwartek godz. 10:00-11:30
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat. Ilość miejsc ograniczona.
Co to jest świat? Co to jest „Ja”? Co to jest sztuka?. Na takie pytania będziemy szukać
odpowiedzi podczas tych warsztatów. Będziemy eksperymentować i improwizować, tworzyć
własne  wewnętrzne  autoportrety  podczas  zabaw  plastycznych  i  pracy  indywidualnej,
stosując różnorodne mieszane techniki malarskie i rysunkowe. 

„MALUJEMY JAK …”
I i II tydzień: środa i piątek godz. 10:00-11:30
Zapraszamy dzieci od 9 r.ż. (górna granica wieku dowolna).Ilość miejsc ograniczona.
Podczas  warsztatów  będziemy  eksperymentować  z  różnymi  technikami  i  narzędziami
plastycznymi oraz tworzyć własne narzędzia z nietypowych materiałów. Będziemy także
tworzyć prace inspirując się warsztatem dawnych i współczesnych mistrzów. 



„PIÓRKIEM I RYLCEM”
I i II tydzień: środa i piątek godz. 11:45-13:15
Zapraszamy dzieci od 8 r.ż. (górna granica wieku dowolna).Ilość miejsc ograniczona
Podczas warsztatów dowiecie się co to takiego grafika warsztatowa i poznacie w praktyce
technikę linorytu a także technikę na pograniczu grafiki  i  rysunku: monotypię.  Będziecie
także tworzyć prace w technice rysunku piórkiem i tuszem.

 „KONSULTACJE MUZYCZNE , WSZYSTKO CO ŁĄCZY SIĘ Z VOCALEM”
Zapraszamy uczniów szkół podstawowych.
I i II tydzień: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek godz. 13:00-16:00

 „BĘBNIARSKIE”                  
I tydzień: poniedziałek, wtorek godz. 12:00-13:30
II tydzień: wtorek, środa, czwartek, piątek godz. 12:00-13:30
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci (od trzeciej klasy szkoły podstawowej) oraz młodzieży
szkół ponadpodstawowych

„GITAROWE”
I tydzień: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek I gr. 10:00-10:45 i II gr. 11:00-11:45
II tydzień: wtorek, środa, I gr. godz. 10:00-10:45
                 wtorek, środa, czwartek, piątek II gr. godz. 11:00-11:45
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci (od trzeciej klasy szkoły podstawowej) oraz młodzieży
szkół ponadpodstawowych. Na zajęcia gitarowe wymagany jest własny instrument. 

Terminy warsztatów:
I tydzień  24.06. - 28.06.2019
II tydzień 01.07. – 05.07.2019

Miejsce realizacji warsztatów:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14a

Zapisy:
od 10 czerwca 2019 r. do wyczerpania miejsc po wypełnieniu i dostarczeniu do sekretariatu
placówki  w  godzinach  9.00  –  16.00  karty  uczestnika  (karta  do  pobrania  ze  strony
www.mdk2.lublin.pl lub osobiście w placówce)

Dane teleadresowe placówki:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie,
ul. Bernardyńska 14a
tel. 81/ 53 208 53, fax 81/ 53 177 79, poczta@mdk2.lublin.eu 

Uwaga:
Plan działań wakacyjnych może ulec zmianie. Szczegóły na stronie www.mdk2.lublin.pl

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