
Galeria Labirynt  zaprasza do uczestnictwa w akcji Zima w mieście, podczas której będą organizowane

warsztaty dla grup zorganizowanych oraz warsztaty rodzinne!

Tytuł wydarzenia Sztuka codzienności – warsztaty dla grup zorganizowanych

Opis 

Warsztaty oparte o wystawę „Piosenka o mojej rodzinie” pokazującej codzienne życie osoby z zespołem

Aspergera i jej rodziny. Podczas zwiedzania wystawy wspólnie zajrzymy do prywatnego archiwum zdjęć i

filmów oraz porozmawiamy o tym jakie wyzwania może stawiać przed nami codzienność. Zastanowimy się

nad  tym  czy  przedmioty  używane  przez  nas  każdego  dnia  mogą  coś  o  nas  powiedzieć.  Zobaczymy

dlaczego czasem warto stanąć na głowie oraz dowiemy się jakie przedmioty skrywa welurowa kanapa. W

części  twórczej  uczestnicy  i  uczestniczki  warsztatów  wykonają  własne  prace  plastyczne  inspirowane

obejrzaną wystawą.

Termin/ Czas trwania/ Data i Godzina wydarzenia

17.01-27.01.2022 (wt-pt), godz. 9:30-15:30, czas trwania jednego warsztatu: ok. 60 min

Wiek/Liczba uczestników 3-12 lat / Maksymalna liczba osób uczestniczących w warsztacie to 25 osób. 

Koszt  Zajęcia są odpłatne: bilet: 8 zł/dziecko / opiekunom grup zorganizowanym, osobom uchodźczym

oraz osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety bezpłatne.

Zapisy tel. 81 466 59 20, wewn. 23

Uwagi  Warsztaty mogą być tłumaczone na język ukraiński lub na polski język migowy – potrzebujemy

wiedzieć o takim zapotrzebowaniu z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Miejsce wydarzenia/Dzielnica Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin 

Kontakt tel. 81 466 59 20 wewn. 32, e-mail: edu@labirynt.com 



2 [Wpisz tekst]

Tytuł wydarzenia Rosnąca Sztuka | warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 5–8 lat | PL + UA

Opis 

Podczas zajęć kreatywnie poznajemy sztukę i naturę. Artyści i artystki współczesne podpowiadają nam, jak

poznawać świat przyrody. Woda, wiatr, ziemia i nasz ogień twórczy połączone razem zbudują prawdziwe

dzieła sztuki. W części plastycznej wykonamy nietypowe instalacje lub obiekty z naturalnych materiałów

znalezionych na dworze. Tym razem zainspirujemy się ZIMĄ! 

Termin/ Czas trwania/ Data i Godzina wydarzenia 21.01.2022 (sobota), czas trwania: ok. 60 min, 

godz. 13:00-14:00

Wiek/Liczba uczestników 5–8 lat wraz z rodzicami/opiekunami 

Koszt  Zajęcia są odpłatne: bilet: 10 zł/dziecko / opiekunom dzieci uczestniczących w zajęciach, osobom

uchodźczym oraz osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety bezpłatne.

Zapisy Przez formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://forms.gle/swXUYUS3YF6rLCao8 

Uwagi Warsztaty tłumaczone na język ukraiński. Warsztaty mogą być tłumaczone na polski język migowy.

Miejsce wydarzenia/Dzielnica Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin 

Kontakt tel. 81 466 59 20 wewn. 32, e-mail: edu@labirynt.com 
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https://forms.gle/swXUYUS3YF6rLCao8


Tytuł wydarzenia Co Ci się śniło?| warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 7-12 lat | PL + UA

Opis 

Gdzie jesteśmy, kiedy śpimy? Co się śni artystom i jak o tym opowiadają? Czy sny zawsze są fantastyczne

i bajkowe? Na warsztatach porozmawiamy o śnie. Poznamy kilka prac artystów opowiadających o snach i

spróbujemy sami opowiedzieć o naszych własnych. Ozdobimy poszewki na poduszki i zabierzemy je do

domu. Niech przywołają dobre sny!

Termin/ Czas trwania/ Data i Godzina wydarzenia 28.01.2022 (sobota), czas trwania: ok. 60 min, godz.

13:00-14:00

Wiek/Liczba uczestników 7-12 lat wraz z rodzicami/opiekunami 

Koszt  Zajęcia są odpłatne: bilet: 10 zł/dziecko / opiekunom dzieci uczestniczących w zajęciach, osobom

uchodźczym oraz osobom z niepełnosprawnościami przysługują bilety bezpłatne.

Zapisy Przez formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://forms.gle/zYGUvg1jDg44XqeP7 

Uwagi Warsztaty tłumaczone na język ukraiński. Warsztaty mogą być tłumaczone na polski język migowy.

Miejsce wydarzenia/Dzielnica Galeria Labirynt, ul. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin 

Kontakt tel. 81 466 59 20 wewn. 32, e-mail: edu@labirynt.com 

https://forms.gle/zYGUvg1jDg44XqeP7

