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DO WYBORU DO KOLORU - to propozycja Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin".
Uczestnicy warsztatów będą mogli wybrać tematy związane ze sztukę, folkiem lub cyrkiem.
Organizatorzy zorganizują wielobarwną przestrzeń do rozwoju i uwalniania kreatywności. Z pomocą
różnorodnych rekwizytów i materiałów plastycznych uwolnimy pomysły i stworzymy
niepowtarzalne prezentacje.
I turnus – Sztuka
Będziemy tworzyć i eksperymentować w oparciu o twórczość wybranych artystów, którzy zajmowali
się różnymi dziedzinami sztuki. Przyjrzymy się temu, co i jak tworzyli i w jaki sposób ze sobą
współpracowali. Tak zainspirowani wykonamy maski i stworzymy filmik poklatkowy. Samodzielnie
opracujemy książeczkę, wykonamy ilustracje do tekstu, nadając jej niepowtarzalny charakter, a także
będziemy notować i szkicować przez cały turnus.
II turnus – Folk
Podczas turnusu przeniesiemy się wspólnie do polskiej wsi. Każdy z uczestników stworzy między
innymi koszulkę w motywy folkowe, naczynko z wikliny papierowej, mydełko glicerynowe,
podkowę z masy solnej. Będzie to również okazja do wykonania wspólnie lalek-motanek oraz
wysłuchania opowieści o nich. Nie zabraknie także zabaw ruchowych oraz wiejskiej potańcówki.
Dzieci dowiedzą się co to jest ekologiczna uprawa oraz zdobytą wiedzę wykorzystają do stworzenia
mini ogródka.
III turnus – Cyrk
Zapraszamy do kolorowego świata różnorodności, w którym między innymi: kapelusze, flowersticki,
maczugi, talerze, żonglerka i teatr oraz mnóstwo gier i zabaw. Każdy Uczestnik znajdzie coś dla
siebie, odkrywając tajniki sztuki cyrkowej. Wspólna przygoda nas zintegruje, a ukryte talenty
rozkwitną, bo każdy dzień będzie okraszony dawką pozytywnej energii!
Nareszcie Lato w Mieście na Czubach Południowych 2018 – SZTUKA ULICY
Akcja Lato w mieście w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe” to spotkanie ze
SZTUKĄ ULICY. Każdy z turnusów będzie związany z tworzeniem interwencji artystycznych w
przestrzeni dzielnicy Czuby Południowe.
I turnus
I turnus to praca z ciałem. Będziemy wyrażać siebie poprzez ruch, wykorzystamy mowę ciała,

nauczymy się ruchu scenicznego, sięgniemy do tradycji teatrów ulicznych.
II turnus
Turnus II to spotkanie ze „sztuką ziemi”, zwaną land artem. Wejdziemy w przestrzeń naszej
dzielnicy, będziemy tworzyć minimalistyczne interwencje oraz zmieniać jej naturalny kształt.
Wykorzystamy również glinę, aby wykonać własne rzeźby.
III turnus
Podczas turnusu III zgłębimy temat street artu. Zainspirujemy się malarstwem wielkoformatowym,
po to, aby samemu stanąć z pędzlem, sprayem, wałkiem w ręku i stworzyć wspólne dzieło. Będziemy
łamać schematy, improwizować, poznawać, tworzyć, a przy tym dobrze się bawić.
TERMINY:
Turnus I - 23.07.2018-27.07.2018, godz. 9:00-15:00
Turnus II - 30.07.2018-03.08.2018, godz. 9:00-15:00
Turnus III - 06.08.2018-10.08.2018, godz. 9:00-15:00
ZAPISY:
od 14 czerwca, w godz. 8-15, pod adresem: zajecia@ddkweglin.pl, zajecia@ddkczubypoludniowe.pl
MIEJSCE:
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ul. Judyma 2A,
Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”, ul. Wyżynna 16
KOSZT UCZESTNICTWA:
70 zł od dziecka, za jeden turnus.

