Galeria Labirynt zaprasza na warsztaty twórcze.
Data
23.06 Labirynt znaków
(warsztaty edukacyjne z
tłumaczeniem na polski język
migowy)
25.06 - 31.07 (od
poniedziałku do piątku,
Wakacyjny Labirynt
Wyobraźni)
30.06, 28.07 (soboty, Sztuka
szuka malucha)

7.07, 11.08 (soboty, Look
Book)

Godziny

Miejsce realizacja zadania

12:00-13:00

9.00-15.00

12.00-13.00
Galeria Labirynt, ul. ks. J.
Popiełuszki 5,
20-052 Lublin
12.00-13.00

14.07, 18.08 (soboty,
Pomysłowa sobota)

12.00-13.00

21.07, 25.08 (sobota,
Ćwiczenia z wolności)

12.00-13.00

28.07 (soboty, Sztuka szuka
malucha)

12.00-13.00

04.08, (sobota, Tiny Artists)

15:00-16:30

11.08 (sobota, Art Detectives)
15:00-16:30

W ramach programu Wakacje w Labiryncie zapraszamy zwiedzających indywidualnie oraz
grupy zorganizowane na wyjątkowe zajęcia związane ze sztuką współczesną a także
aktualnymi wystawami programowymi Galerii Labirynt w Lublinie. W ramach spotkań
najmłodsi będą mieli okazję spotkać się sztuką i samodzielnie wykonać nietypowe prace
metodami sztuki współczesnej. W programie przewidzieliśmy również zajęcia edukacyjne o
sztuce z elementami języka angielskiego, warsztaty oparte o pięknie ilustrowane książki,
zajęcia sensoryczne oraz zwiedzanie wystaw i tworzenie dzieł sztuki na miarę dzieci.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne, obowiązują zapisy.
"Wakacyjny labirynt wyobraźni" - warsztaty twórcze dla grup zorganizowanych połączone z
aktywnym zwiedzaniem aktualnych wystaw Galerii Labirynt, połączone z warsztatami
plastycznymi, na które zapraszamy zorganizowane grupy półkolonijne. Zajęcia trwają ok 60
min.
"Pomysłowa sobota" - Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz
z rodzicami bądź opiekunami. Warsztaty są poświęcone wybranym zagadnieniom
związanym ze sztuką współczesną. Zajęcia trwają ok 60 min.
"Sztuka szuka malucha" - Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 3-6 lat, które
pozwalają zrozumieć sztukę współczesną najmłodszym odbiorcom. W części
plastycznej dzieci wraz z rodzicami wykonają prace w niekonwencjonalnych
technikach twórczych.
"Look Book" - Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz
z opiekunami. Zajęcia są inspirowane ciekawymi, starannie zaprojektowanymi
i niebanalnymi książkami dla najmłodszych. W trakcie warsztatów można się
przekonać, że książka to nie tylko strony zapełnione wspaniałymi historiami czy
przygodami bohaterów, to także często po prostu piękny przedmiot i dobry punkt
wyjścia do twórczych działań. Zajęcia trwają ok 60 min.
"Ćwiczenia z wolności" - Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz
z opiekunami. Zajęcia upłyną pod hasłem: swoboda tworzenia! Dzieci wraz
z rodzicami/opiekunami wykonają materiały i narzędzia artystyczne, opierając się na
nietypowych metodach twórczych. Na warsztatach będą na przykład wykorzystywane
produkty spożywcze oraz materiały nie używane zwykle do zadań plastycznych. Zajęcia
mają umożliwić uczestnikom i uczestniczkom nieskrępowaną twórczość, bazującą także na
działaniach w przestrzeni oraz realizacji prac wielkoformatowych. Zajęcia trwają ok. 60
min.
"Tiny Artists" - Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz
z opiekunami. Zajęcia rozwijają nie tylko wyobraźnię, twórcze i przestrzenne myślenie,
lecz także zdolności językowe dzieci. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów przy
pomocy rodziców/opiekunów wykonają prace plastyczne. Podczas gier i zabaw
warsztatowych dzieci będą poznawały nowe słowa w języku angielskim. Zajęcia
trwają ok. 90 min
"Art Detectives" - Warsztaty są przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat wraz
z opiekunami. Zajęcia łączą twórcze wyzwania plastyczne z przyswajaniem podstaw
języka angielskiego. Podczas warsztatów dzieci wykonają dzieła w technikach pracy

wybranych twórców współczesnych, poznając przy tym podstawowe słownictwo w języku
angielskim. Zajęcia trwają ok. 90 min
ZAPISY:
od 14 czerwca, 9.00-12.00 (od poniedziałku do piątku), pod nr tel. +48 81 466 59 20 wewn.
32 - e-mail edu@labirynt.com

