Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie ul. Bernardyńska 14a
tel. /81/ 53 208 53, fax /81/ 53 177 79, www.mdk2.lublin.pl
ZAPRASZAMY

NA

BEZPŁATNE

ZAJĘCIA I IMPREZY
I tydzień ferii 14.01.2017 – 21.01.2017

II tydzień ferii 23.01.2017 – 28.01.2017

ZAPISY 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.

********************************************************************************************************
WARSZTATY PLASTYCZNO – FILMOWE: „Historyczny Lublin – 700 lat miasta”
dla grupy dzieci (od 20 do 25 osób) w wieku 6 – 10 lat
W ramach feryjnych warsztatów plastyczno – filmowych dzieci będą miały okazję zapoznać się z
najważniejszymi faktami związanymi z naszym miastem. Poznają techniki tworzenia filmu animowanego oraz będą miały okazję wcielić się w różne postaci w trakcie odgrywania krótkich scen filmowych. Dzieci dowiedzą się ponadto, w jaki sposób tworzy się elementy scenografii, storyboardy, pacynki. W trakcie zajęć zostanie stworzony krótkometrażowy film prezentujący przełomowe
momenty w dziejach naszego miasta. Dzieci będą miały okazję wcielić się w rolę scenarzysty,
operatora kamery, aktora, dźwiękowca.
- Edukacyjne gry i zabawy z dziećmi nawiązujące do historii Lublina.
- Wycieczki:


Muzeum na Zamku Lubelskim - spotkanie z historią miasta



Dom Słów – spotkanie w mieszkaniu - muzeum



Lubelski Ratusz – poznajemy symbole Lublina (hejnał, herb, flaga)



Spacer po Starym Mieście i przedstawienie w Teatrze Lalki i Aktora im. Hansa Christiana
Andersena



Klasztor Sióstr Urszulanek



Szlakiem przemysłowego Lublina

Czas trwania: 14.01.2016 r. i 16 – 21.012016 r., w godz.9:00-14:00

********************************************************************************************************
WYSTAWY I SPOTKANIA:
- Sala na poddaszu - „Wiejska chata”
- Sala K. R. Vettera – „Za górą – historia cerkwi w Łopiance”, spotkania z turystami górskimi
- Sala Kwadrat – „Chiny”, spotkanie i warsztaty z dr Zhang Biyun
********************************************************************************************************
********************************************************************************************************
„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.Warsztaty zakończą się wernisażem
wystawy prac uczestników zajęć. Wszystkie materiały zapewniają organizatorzy. Prowadzący:
Anna Staniak.
wtorki: 17.01.2017 r. i 24.01.2017 r.
********************************************************************************************************
„TYKWARIUM” – warsztaty przedmiotów artystycznych i użytkowych z tykwy. Podczas zajęć
będzie można wykonać z tykwy lampkę wiszącą lub stojącą, miseczkę lub inny przedmiot
użytkowy lub artystyczny wybrany przez uczestnika warsztatów. Na warsztaty zapraszamy
młodzież, a także dzieci w towarzystwie rodziców. Zapewniamy niezbędne materiały do realizacji
zajęć. Prowadzący: Anna Staniak.
czwartki:19.01.2017 r. i 26.01.2017 r. oraz piątek: 20.01.2016 r.
*************************************************************************************************************************

RYSUNEK STUDYJNY – podczas zajęć zajmiemy się studium martwej natury: nauką
pomiarowania, rysunku perspektywicznego, światłocieniowego. Poza klasycznym rysunkiem
ołówkiem proponujemy rysunek węglem, sepią, tuszem i ekoliną. Zapraszamy uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestników prosimy o przyniesienie kompletu ołówków. Pozostałe
materiały zapewniają organizatorzy. Prowadzący: Anna Staniak.
poniedziałki: 16.01.2017 r. i 23.01.2016 r.
********************************************************************************************************

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. Uczestników zajęć prosimy
o przyniesienie skrawków materiałów tekstylnych z wyraźną fakturą, na przykład koronki, firanki,
płótno. Pozostałe materiały zapewniają organizatorzy. Prowadzący: Anna Staniak.
środy: 18.01.2017 r. i 25.01.2017 r.
********************************************************************************************************
TANIEC I ZABAWY RYTMICZNE DLA DZIECI
Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 5 lat. Podczas feryjnych spotkań nie zabraknie zarówno zabaw integracyjnych, zabaw rytmicznych i tanecznych jak i nauki tańca. Dzieci poznają różne
elementy tańca min taniec towarzyski, jak też taniec historyczny doby Średniowiecza i Renesansu , pełen gracji i wdzięku. Zajęcia te mają na celu naukę tańca, uwrażliwianie na muzykę, kształ towanie poczucia rytmu, budzenie i rozwój zainteresowania tą uniwersalną formą sztuki jaką jest
taniec.
Prowadzący: Małgorzata Wojcieszuk.
I tydzień ferii: od poniedziałku do piątku godz.14:00-15:30
********************************************************************************************************
WARSZTAT TANIEC DAWNY Z XV I XVI WIEKU DLA MŁODZIEŻY.
Taniec dworski jest oryginalną formą zajęć, dla osób chcących poznać początki tańca towarzyskie go min. Galiardę, Pawanę, Glorię d' amore. Podczas zajęć nie zabraknie zarówno ćwiczeń tanecznych jak i nauki tańca dworskiego włoskiego i francuskiego.
Prowadzący: Małgorzata Wojcieszuk.
I tydzień ferii: poniedziałek, środa i piątek godz.15:45-17:15
********************************************************************************************************
WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY Z ELEMENTAMI KOMEDII DELL ‘ ARTE

Teatr jest doskonałą formą wyrażania siebie. Jeśli szukasz nowej formy zajęć to te będą idealne
dla Ciebie. Poznasz techniki pracy z ciałem a także pierwsze, prawdziwe impro wywodzące się z
Włoch. Prowadzący: Małgorzata Wojcieszuk.
I tydzień ferii: wtorek , czwartek w godz.15:45-17:15 i piątek od godz. 17:30
*******************************************************************************************************

WARSZTATY WOKALNE „ZABAWA DŹWIĘKIEM I SŁOWEM W PIOSENCE”
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 nagłośnieniowym? Jeśli
tak, to zapraszamy do Pracowni Muzycznej MDK nr 2. Rozwiniesz tu poczucie rytmu i intonację
(czyli czyste śpiewanie), nauczysz się prawidłowej emisji i posiądziesz umiejętność posługiwania
się mikrofonem. Podsumowaniem zajęć będzie możliwość nagrania na płytę piosenek wykonywanych w trakcie zajęć. Prowadzący: Marian Pędzisz.
I tydzień ferii: poniedziałek- piątek 10:00-13:15
********************************************************************************************************
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 młodzieży
szkół gimnazjalnych i średnich. Prowadzący: Piotr Gawryjołek.
I tydzień ferii: poniedziałek-piątek grupa I 10:00-11:30; grupa II 11:45-13:15
********************************************************************************************************
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 ferii: czwartek 13:30-15:00; II tydzień ferii: poniedziałek i wtorek 10:00-12:15
********************************************************************************************************
WARSZTATY PERKUSYJNE
Warsztaty perkusyjne poprowadzi Marek Fedor, profesjonalista w dziedzinie instrumentów
perkusyjnych, doświadczony pedagog, animator kultury. Zajęcia obejmują wiele muzycznych
zagadnień związanych z techniką gry, zapisem nutowym oraz aranżacją i interpretacją utworów
muzycznych.
I tydzień ferii: poniedziałek, środa, piątek 13:30–15:00, II tydzień ferii: poniedziałek 12:30-14:00

********************************************************************************************************

ZAJĘCIA GRUP STAŁYCH MDK nr 2
I tydzień ferii (16-21.01.2016 r.)
Zespół Belriguardo/grupa zaaw. wtorek i czwartek 17:30-19:45
Zespół Belriguardo/grupa początkująca: poniedziałek i środa 17:30-19:45
Soliści: poniedziałek-czwartek 14:00-16:25, piątek 16:30-19:45
II tydzień ferii (23-28.01.2016 r.)
Zespół Belriguardo/grupa zaaw. Wtorek 17:30-19:45
Zespół Belriguardo/grupa początkująca: poniedziałek: 17:30-19:45 i wtorek 16:00- 17:30

