„Galeria Labirynt” zaprasza na Lato w mieście, podczas którego będą organizowane
warsztaty i oprowadzania dla grup zorganizowanych a także sobotnie warsztaty rodzinne
związane ze sztuką oraz książkami dla najmłodszych.

Wakacje w Labiryncie
Zapraszamy zwiedzających indywidualnie oraz grupy zorganizowane na wyjątkowe zajęcia
związane ze sztuką współczesną a także aktualnymi wystawami w Galerii Labirynt.
"Wakacyjny labirynt wyobraźni" czyli oprowadzania dla grup zorganizowanych; do 12.07
zapraszamy na interaktywną i pewną dźwięków wystawę "Brzuchomówca i milczące obrazy".
„Labirynt Znaków” czyli warsztaty rodzinne w polskim języku migowym tłumaczone na język polski
foniczny podczas których będzie można poznać sztukę współczesną oraz się z kulturą Głuchych.
"Pomysłowa sobota" - Warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 6-10 lat wraz z rodzicami bądź
opiekunami, poświęcone wybranym zagadnieniom związanym ze sztuką współczesną. "Look Book"
przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat wraz z opiekunami, inspirowane ciekawymi, starannie
zaprojektowanymi i niebanalnymi książkami dla najmłodszych. "Ćwiczenia z wolności" warsztaty
sensoryczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podczas których do działań twórczych używane będą
między innymi produkty spożywcze. „Tiny Artists” i "Art Detectives" to warsztaty twórcze z
elementami nauki języka angielskiego rozwijające nie tylko wyobraźnię, twórcze i przestrzenne
myślenie, lecz także zdolności językowe dzieci opierając się na sztuce współczesnej.

Terminy:
25.06 - 31.07, od wtorku do piątku, czas trwania: 1h (między 9:00 a 16:00), Wakacyjny Labirynt
Wyobraźni, maksymalna ilość uczestników w grupie to 25 osób
22.06, 3.08, soboty, g. 15:00, Tiny Artists
29.06, sobota, g 12:00, Ćwiczenia z wolności
6.07, 10.08, soboty, g. 12:00, Look Book
6.07, 10.08, soboty, g. 15:00, Art Detectives
13.07 – sobota, g. 12.00, Labirynt znaków
20.07 - sobota, g. 12:00, Nie sztuka poznać sztukę
27.07 - sobota, g. 12:00, Pomysłowa sobota

Koszt
Zajęcia są odpłatne.
Cena za osobę: 1 zł (opiekunom dzieci i grup zorganizowanych przysługuje bilet bezpłatny; osobom
z niepełnosprawnościami również przysługuje bilet bezpłatny)

Czas trwania
Każde zajęcia trwają ok 60 minut.

Zapisy
Agata Sztorc - kuratorka programu edukacyjnego
telefon: +48 81 466 59 20 wewn. 32
e-mail: edu@labirynt.com
Zapisy prowadzone są od wtorku do piątku od 9:00 do 17:00.

