
Dzielnicowy  Dom  Kultury  „Bronowice”  zaprasza do  uczestnictwa  w  programie

Zima  w  mieście`20, podczas  którego  proponujemy  cykle  interdyscyplinarnych  warsztatów

dla dzieci uczęszczających do klas od pierwszej do szóstej szkoły podstawowej tj. w wieku od 7 do 12 lat

mieszkających na terenie Gminy Lublin.

Zima w Mieście 2020

Cykl  Interdyscyplinarnych  warsztatów  skierowanych  do  dzieci,  które  chciałyby  rozwijać  swoje  zdolności
artystyczne oraz poszerzyć swoją wiedzę ogólną w gronie rówieśników. W ramach specjalnie opracowanej
serii  warsztatów  uczestnicy  będą  mieli  okazję  wziąć  udział  w  zajęciach  muzycznych  oraz  tanecznych.
Udoskonalą  również  swoje  umiejętności   za  sprawą  warsztatów  manualnych  w  trakcie  których  poznają
techniki  szycia  i  filcowania.  Podczas  warsztatów  teatralnych,  które  zostaną  zwieńczone  obejrzeniem
spektaklu,  zajmą  się  budowaniem scenografii  oraz  tworzeniem  kostiumów.  W  trakcie  zabawy  tanecznej
uczestnicy wezmą udział w grach i tańcach integracyjnych inspirowanych baśniami i legendami, natomiast za
sprawą pokazów chemicznych i warsztatów dotyczących tworzenia kolorowych mas plastycznych poszerzą
swoją wiedzę ogólną. 

Terminy:
I moduł:  13.01 – 17.01.2020 r.
II moduł: 20.01 – 24.01.2020 r.

Koszt:
100 zł/osobę/moduł

Czas trwania:
Od poniedziałku do piątku
13 stycznia – 17 stycznia, w godz. 9:00-15:00.
20 stycznia – 24 stycznia w godz. 9:00-15:00.

Uwagi:
Dysponujemy miejscami  w  każdej  z  naszych  siedzib:  DDK „Bronowice”  ul.  Krańcowa 106,  Pracownie
Kultury Tatry ul. Hutnicza 28a oraz Pracownie Kultury Maki ul. Olchowa 8. 
Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym module. Liczba miejsc ograniczona.
Rodziców prosimy o zaopatrzenie dzieci w wodę oraz jedzenie na czas pobytu dziecka 
w  instytucji.  Prosimy  również  o  punktualne  przyprowadzanie  i  odbiór  dziecka  z  warsztatów.  Wszelkie
informacje będą umieszczone na stronie www.ddkbronowice.pl. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. 

Zapisy:
Zapisy rozpoczynamy w poniedziałek 16 grudnia 2019 roku od godziny 8:00 ON-LINE na naszej  stronie
internetowej ddkbronowice.pl. Nie przyjmujemy zapisów w kasie, drogą mailową, telefoniczną, ani pocztową.
Zapisanie dziecka na program równoznaczne jest z dokonaniem wpłaty. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc.


