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Koszt udziału

Kontakt/
Zapisy

Wystawa "W nocy po północy"
17 – 29 stycznia Czym jest śnienie? Kiedy śpimy nasze ciało Udział
(od wtorku do

odpoczywa, a umysł nieustannie pracuje tworząc w bezpłatny

niedzieli),

głowach każdego z nas niesamowite, a niekiedy też

godz. 12–19

przerażające wizje. Wyobraźnia sprawia, że w snach

Wstęp wolny

wszystko jest możliwe. To samo tyczy się sztuki!
Wystawa „W nocy o północy” pokazuje nam, że
fantazyjny świat snu jest inspiracją dla wielu
artystów.
Prezentacja obejmuje dzieła Zbigniewa Dowgiałły,
Tomasza Kowalskiego, Katarzyny Kozyry, Dominika
Lejmana, Pauliny Sadowskiej. Są to prace ze
zbiorów Galerii Labirynt oraz kolekcji Lubelskiego
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
"Labirynt Wyobraźni" - warsztaty dla grup zorganizowanych
17 – 27 stycznia Warsztaty

twórcze

połączone

z

aktywnym Udział

(od wtorku do

zwiedzaniem wystawy dla dzieci "W nocy po bezpłatny

piątku),

północy", na które zapraszamy

godz. 9-12

grupy półkolonijne. Zajęcia trwają ok 60 min.

tel. 466 59 20 w.
32

zorganizowane

"Sobota w Labiryncie" - warsztaty rodzinne
21 i 28 stycznia Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-12 lat wraz Udział

tel. 466 59 20 w.

(soboty), godz. z rodzicami, inspirowane wystawą pt. "W nocy o bezpłatny

32

12

północy". W trakcie zajęć odbędzie się aktywne

e-mail:

zwiedzanie ekspozycji oraz warsztat plastyczny,

edu@labirynt.co

podczas którego uczestnicy stworzą własne obiekty

m

artystyczne, związane z tematem snu.
"Czy sztuka lata?" - warsztaty dla dzieci 6-12 lat
17 i 24 stycznia Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 6-12 lat Udział

tel. 466 59 20 w.

(wtorki), 15:00

podczas których uczestnicy poznają przykłady dzieł bezpłatny

32

sztuki współczesnej, związanej z tematem ruchu i

e-mail:

latania. W części praktycznej zajęć dzieci wykonają

edu@labirynt.co

własne ruchome obiekty plastyczne. Warsztaty

m

trwają 60 min.
"Hybrydy" - warsztaty dla dzieci 6-12 lat
19 i 26 stycznia Warsztaty twórcze dla dzieci w wieku 6-12 lat Udział

tel. 466 59 20 w.

(czwartki),

podczas których uczestnicy poznają przykłady dzieł bezpłatny

32

15:00

sztuki

e-mail:

współczesnej,

prezentujące

fantastyczne

stwory. W części praktycznej zajęć dzieci wykonają

edu@labirynt.co

własne

m

prace

plastyczne,

inspirowane

niecodziennymi połączeniami różnych stworzeń.
Warsztaty trwają 60 min.
"Ferie ze Stephenem Spielbergiem" - seanse kinowe dla dzieci
18, 19, 20, 25,

W trakcie ferii zapraszamy na bezpłatne seanse

Udział

26, 27 stycznia

filmowe, prezentujące dzieła jednego z

bezpłatny

(od środy do

najwybitniejszych reżyserów naszych czasów -

piątku), 16:00

Stephena Spielberga. Dzięki licencji MPLC wstęp na
wydarzenia jest bezpłatny. Warunki licencji nie
pozwalają jednak na publiczną reklamę tytułów, stąd
szczegółowy program filmowy można uzyskać
pisząc na adres mailowy.

Wstęp wolny
e-mail:
kino@labirynt.co
m

