MDK nr 2 w Lublinie zaprasza na kreatywne ferie
Grupa „Ferie z kreatywnymi”

- zapraszamy dzieci z klas I-III do grupy 15-20
osobowej w dniach 27 stycznia – 3 lutego na wspólne zajęcia z kreatywnymi, czyli...
Zapoznamy się z pojęciem kreatywni.
Podziałamy z panią Anną Pracowni Lalek, panem Zbigniewem, pszczelarzemkonstruktorem, Niezależnymi turystami pieszymi, w Domu Słów poznamy elementy sztuki
introligatorskiej i spróbujemy produkować papier z materiałów nieprawdopodobnych
i poznamy miłośników i konstruktorów maszyn niezwykłych.
Poznamy zasady bankowości i działania pieniądza. Aby być kreatywnym to trzeba
mieć za co.
Podczas zajęć plastycznych, ruchowo-muzycznych, filmowych, przygotowania
wystaw i wypraw w teren spróbujemy odkrywać własną kreatywność.
Ciepłe napoje i materiały mamy, a suchy prowiant pobieramy od mamy.
Galeria Po 111 Schodach przygotowuje wystawy, które pewnie wzbogacą nasze zajęcia
LEGENDY NASZEGO GRODU
ANNA KOŚKA
Pani Anna przygotowała lalki z lubelskich legend.
Jej lalki nie są zabawkami dla grzecznych dziewczynek. To niepokojące modelki
zminiaturyzowanego haute couture ozdabiające półki świadomych ich niepowtarzalnej
urody. I choć fantazje przybierają czasem postać bajkowego aniołka lub koziołka, to jej
pracownie opuszczają niemal wyłącznie nietuzinkowe kobiety. Postaci znane i zmyślone ale
zawsze nieszablonowe. Szuka inspiracji w popkulturze, tworzy linie tematyczne, realizuje
ludzkie fantazje. Jej domowe atelier opuściły już Marylin Monroe, Madonna, Amy
Winehouse i Lana Del Rey. Z każdą postacią są związane emocje i konkretna historia.
W każdą wkładana jest pasja i wyobraźnia.
„LUBLIN Z MARSZU”
Magdalena Grela-Tokarczyk, Krzysztof Dudek i Jerzy Frąk
Jest to wystawa powstałych w roku 700-lecia fotografii . członków klubu PTTK
"Niezależni", ale zależnych od marszów i fotografowania w różnych porach roku i dnia.
W czasie tych przemarszów przez Lublin powstawały takie jego ujęcia, które my to możemy
sobie pooglądać na wystawie.

„PSZCZOŁA Z KRZCZENIA”
Stanisław Skomra
Wystawy, która ukazuje maleńką cząstkę, jakże bogatego świata żyjących w Polsce
pszczół. Warto ją obejrzeć, aby przekonać się o wielkim pięknie tych stworzeń,
zadziwiających swoimi niezwykłymi nieraz zdolnościami inżynieryjno-architektonicznymi,
różnorodnymi i wzruszającymi niekiedy formami opieki nad potomstwem, czy organizacją
społeczeństw liczących nawet dziesiątki tysięcy członków. Owady, które "żywią i żądlą".
Fascynujące, barwne, intrygujące - pszczoły fotografowane w Krzczeniu na Lubelszczyźnie.
„POWSTANIE STYCZNIOWE -155 WSPOMNIENIE”
Wystawa w 155 rocznicę pójścia chłopców w bój...
Przypomnimy sobie wybrane postaci bohaterów i miejsca ich spoczynku
w obecnych granicach Lublina. Ostatniego lubelskiego powstańca, porucznik Lucynę
Żukowską z ulicy Niecałej i jej towarzyszy broni.
„KREATYWNI TO MY”
wystawa poferyjna prac dzieci uczestników "Ferii z kreatywnymi 2017". Dzieci podczas ferii
poznają ciekawych ludzi i miejsca, które wpływają na zmianę nas i naszego miasta oraz
swoje przemyślenia o poznanych sprawach i własnych możliwościach przeleją na różne
podłoża.
Zajęcia są bezpłatne.

