
Młodzieżowy  Dom  Kultury  nr  2  w  Lublinie zaprasza  na  bezpłatne warsztaty
artystyczne pod nazwą: FERIE *2019 w MDK 2

WARSZTATY WOKALNE „ZABAWA DŹWIĘKIEM I SŁOWEM W PIOSENCE”
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 13. Podczas warsztatów uczestnicy
nauczą się lepiej  śpiewać, czyli  czysto i  wyraźnie,  spędzą miło czas w gronie zdolnych
wokalnie rówieśników, popracują nad profesjonalnym sprzętem nagłośnieniowym, rozwiną
poczucie rytmu i intonację (czyli czyste śpiewanie), nauczą się prawidłowej emisji i posiądą
umiejętność  posługiwania  się  mikrofonem.  Podsumowaniem  zajęć  będzie  możliwość
nagrania na płyty piosenek wykonywanych w trakcie zajęć. Ilość miejsc ograniczona.
Termin: I tydzień ferii: od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r. w godzinach 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 od lat 10. 
Termin: od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
grupa I  w godzinach: 9:30-11:00
grupa II w godzinach: 11:15-12:45

WARSZTATY PERKUSYJNE
Zajęcia  obejmują  wiele  muzycznych  zagadnień  związanych  z  techniką  gry,  zapisem
nutowym oraz aranżacją i interpretacją utworów muzycznych.
Ilość miejsc ograniczona.
Termin:
12.02.2019 r. i 13.02.2019 r. w godzinach 13:00-14:30
19.02.2019 r. i 20.02.2018 r. w godzinach 10:00-11:30

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). 
Terminy:
14.02.2019 r. w godzinach 13:00-14:30
18.02.2019 r. i 19.02.2019 r. w godzinach 12:00-14:15

TAŃCE I ZABAWY DAWNE DLA DZIECI
Warsztaty  dla  dzieci  od  lat  6.  Uczestnicy  zajęć  poznają  najbardziej  charakterystyczne
zabawy taneczne i tańce minionych epok oraz dowiedzą się, jak spędzano wolny czas, gdy
nie było telewizji i komputerów. 
Termin: od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r. w godzinach 14:30-16:00



TANIEC DWORSKI DLA MŁODZIEŻY
Uczestnictwo w warsztatach to okazja, by poznać energiczną, wywodzącą się z renesansu
formę tańca m.in. Galiardę, Voltę czy La Batalię. Uczestnicy poznają różne kroki i elementy
tańca a także zapoznają się z charakterystycznym ukłonem. Oprócz tańca poznają modę
renesansową a także będą mieli okazję przymierzyć taki strój.
Termin: 
od 11.02.2019 r. do 15.02.2019 r. w godzinach 16:15-18:00

PIÓRKIEM I RYLCEM
Zajęcia  skierowane do dzieci  w wieku 8 lub więcej  lat.  Podczas warsztatów uczestnicy
dowiedzą się  co to  takiego grafika warsztatowa i  poznają  w praktyce technikę linorytu,
a  także  technikę  na  pograniczu  grafiki  rysunku:  monotypię.  Będą  także  tworzyć  prace
w technice rysunku piórkiem i tuszem. 
Ilość miejsc ograniczona. 
Termin: 
18.02.2019 r. godz. 17:00-18:30

RYSUNEK STUDYJNY
Zajęcia skierowane do młodzieży powyżej 12 roku życia. Podczas warsztatów uczestnicy
będą uczyć  się  rysować okiem.  Przekonają  się,  jak  często  nieświadomie  „Oszukujemy”
rysowaną rzeczywistość i nauczą się jak unikać podobnych przekłamań poznając rysunku
studyjnego. Będą mogli ćwiczyć rysunek martwej natury i postaci, poznają różne techniki
rysunkowe,  zasady  pomiarowania,  konstruowania  bryły,  tworzenia  planów,  kadrowania,
cieniowania i rodzaje perspektyw. 
Ilość miejsc ograniczona. 
Termin:  
od 18.02.2019 r. do 21.02.2019 r. w godzinach 14:00-17:00

„OD CZASU DO CZASU”
Zajęcia  skierowane do dzieci  w wieku 9 lat  lub więcej.  Podczas warsztatów uczestnicy
zajrzą do wnętrza zegara oraz dowiedzą się jak na przestrzeni  dziejów ludzie rozumieli
i mierzyli  czas, jak działają zegary oraz jakie alegorie czasu tworzyli  artyści. Będą mogli
posłuchać  gawęd  muzealnika  i  kolekcjonera  zegarów,  a  także  obejrzeć  zegary  z  jego
kolekcji  i  poznać  ich  mechanizmy.  Poza  tym  każdy  uczestnik  zajęć  stworzy  własną
plastyczną alegorię  czasu,  a  także zegar  słoneczny własnego pomysłu.  Każdy otrzyma
pamiątkowy „zegarek”, a szczególnie zaangażowani „zegarek wodoodporny: 
Ilość miejsc ograniczona. 
Terminy: 
18.02.2019 r., 20.02.2019 r. i 22.02.2019 r. w godzinach 12:00-14:00



„JA ZNACZY ŚWIAT”
Warsztaty skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Co to jest świat? Co to jest „Ja”? Co to
jest  sztuka?  Na  takie  pytania  będą  szukać  odpowiedzi  uczestnicy  warsztatów.  Będą
eksperymentować i  improwizować,  tworzyć  własne wnętrze autoportrety podczas zabaw
plastycznych  i  pracy  indywidualnej,  stosując  różnorodne  mieszane  techniki  malarskie
i rysunkowe. 
Termin:
19.02.2019 r. i 21.02.2019 r.   
grupa I  godz. 10:00-11:30
grupa II godz. 11:30-13:00

Zapisy za wszystkie zajęcia odbywać się będą od 28 stycznia 2019 r. drogą mailową lub
osobiście w siedzibie MDK 2 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 19.00.
Karty uczestnika do pobrania ze strony: www.mdk2.lublin.pl lub osobiście w placówce

Program warsztatów może ulec zmianie, aktualny program znajduje się na stronie
www.mdk2.lublin.pl.

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 

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

