
 

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 zaprasza na bezpłatne zajęcia w ramach FERYJNYCH  
WARSZTATÓW  ARTYSTYCZNYCH  W  MDK nr 2. 
 

Miejsce warsztatów: 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14a 
 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE: 

„BĘBNIARSKIE” 
I tydzień (13.01. i 15.01.) w godzinach 13:00-14:30  
II tydzień (20.01. i 21.01.) w godzinach 10:00-11:30 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci (od III klasy szkoły podstawowej) oraz młodzieży szkół 
ponadpodstawowych.  
 

„GITAROWE” 

I tydzień (13.01.-17.01.) gr. I w godzinach 9:30-11:00, gr. II w godzinach 11:15-12:45 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci (od trzeciej klasy szkoły podstawowej) oraz młodzieży 
szkół ponadpodstawowych. Na zajęcia gitarowe wymagany jest własny instrument.  
 

„KAMERALNY ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ” 

I tydzień (16.01.) w godzinach 13:00-14:30, 
II tydzień (20.01. i 21.01.) w godzinach 11:45-14:00 

Zespół wokalno-instrumentalny prezentuje muzykę dawnej Polski i Europy. W swoim 
założeniu ma towarzyszyć zespołowi tańca dawnego, przybliżając kulturę i zwyczaje epok 
minionych. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby umiejące grać na instrumentach 
muzycznych (wiolonczela, skrzypce, obój, klarnet, flety, gitara, instrumenty perkusyjne).  
 

„TANECZNE DLA DZIECI” 
II tydzień (20.01., 22.01. i 24.01.) w godzinach 15:30-17:00 

Tańce i zabawy dawne dla dzieci od lat 6 – jak spędzano wolny czas, gdy nie było telewizji    
i komputera?. Uczestnicy zajęć poznają najbardziej charakterystyczne zabawy taneczne              
i tańce minionych epok.  
 

„TANECZNE DLA MŁODZIEŻY. TANECZNE LATA 20-ste i 30-ste” 

II tydzień (21.01. i 23.01.) w godzinach 16:00-17:30 

Uczestnicy poznają różne kroki i elementy tańca Charleston, Tango, Authenitic Jazz. 
Oprócz tańca poznają modę lat 20-stych a także będą mieli okazję przymierzyć taki strój.  
 

„NIE ŚWIĘCI FORMY LEPIĄ ...” 

I i II tydzień: piątek w godzinach 16:30-19:30 

Zapraszamy dzieci od 9 r.ż. (górna granica wieku dowolna).Ilość miejsc ograniczona. 
Podczas warsztatów dowiecie się jak wykonać formę odlewniczą z gipsu i silikonu. 
Będziecie wykonywać odlewy gipsowe, poznacie rodzaje gipsów, a także metody ich 
zdobienia farbami lub metodą złocenia.   
 



 

 

„HISTORYCZNEJ ŻONGLERKI FLAGAMI dla młodzieży od lat 15” 

II tydzień (24.01.) w godzinach 17:00-18:30 

Uczestnicy zajęć poznają podstawowe elementy sztuki sbandieratori-żonglerki flagami. 
Sztuka ta wyłoniła się z tradycji rycerskiej a swymi korzeniami sięga XV wieku. Z czasem 
przekształciła się w barwne i reprezentacyjne korowody, które prezentowały się przed 
królem a następnie przybrała formę efektownych pokazów żonglerki z flagą. Flaga jest 
podstawowym rekwizytem, jej wymiary są ściśle określone przez włoskich mistrzów 
sbandieratori. Uczestnicy warsztatu będą mogli dołączyć do regularnych zajęć                                
z historycznej żonglerki flagami, które są w stałym programie zajęć MDK nr 2.  
 

„KONSULTACJE MUZYCZNE , WSZYSTKO CO ŁĄCZY SIĘ Z VOCALEM” 

I tydzień (13.01.-17.01.) w godzinach 10:00-12:30 

Masz od 6 do 14 lat! Chcesz lepiej śpiewać, czyli czysto i wyraźnie? Spędzić miło czas                 
w gronie zdolnych wokalnie rówieśników, popracować na profesjonalnym sprzęcie 
nagłośnieniowym? Jeśli tak, to zapraszamy do pracowni Muzycznej MDK 2. Rozwiniesz tu 
poczucie rytmu i intonację (czyli czyste śpiewanie), nauczysz się prawidłowej emisji                        
i posiądziesz umiejętność posługiwania się mikrofonem. Podsumowaniem zajęć będzie 
możliwość nagrania na płytę piosenek wykonywanych w trakcie zajęć.  
 

„RYSUNEK STUDYJNY” 

I i II tydzień: poniedziałek w godzinach 16:30-19:30 

Zapraszamy dzieci i młodzież od 12 r. ż. Podczas warsztatów będziecie uczyć się rysować 
okiem. Przekonacie się, jak często nieświadomie „oszukujemy” rysowaną rzeczywistość              
i nauczycie się jak unikać podobnych przekłamań poznając zasady rysunku studyjnego. 
Będziecie mogli ćwiczyć rysunek martwej natury i postaci, poznacie różne techniki 
rysunkowe, zasady pomiarowania, konstruowania bryły, tworzenia planów, kadrowania, 
cieniowania i rodzaje perspektyw.  
 
„MALUJEMY JAK …” 

I i II tydzień: wtorek, środa i czwartek w godzinach 16:30-18:00 

Zapraszamy dzieci od 9 r.ż. (górna granica wieku dowolna).Ilość miejsc ograniczona 

Podczas warsztatów będziemy eksperymentować z różnymi technikami i narzędziami 
plastycznymi oraz tworzyć własne narzędzia z nietypowych materiałów. Będziecie także 
tworzyć prace inspirując się warsztatem dawnych i współczesnych mistrzów.  
 

„PIÓRKIEM I RYLCEM” 

I i II tydzień: środa i czwartek w godzinach 18:00-19:30 

Zapraszamy dzieci od 8 r.ż. (górna granica wieku dowolna).Ilość miejsc ograniczona 

Podczas warsztatów dowiecie się co to takiego grafika warsztatowa i poznacie w praktyce 
technikę linorytu a także technikę na pograniczu grafiki i rysunku: monotypię. Będziecie 
także tworzyć prace w technice rysunku piórkiem i tuszem. 
 

       
 



 

 

      Zapisy:  
od 16 grudnia 2019 r. w godzinach 8.00 – 16.00 osobiście lub drogą elektroniczną: 
poczta@mdk2.lublin.eu 
Podstawą wpisania na listę uczestników jest wypełniona i podpisana karta uczestnika. 
 
Uwaga: 
Karta uczestnika dostępna na stronie www.mdk2.lublin.pl. lub w placówce. 
 
Szczegółowe informacje bezpośrednio u organizatora. 

 

Dane teleadresowe placówki: 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie,  
ul. Bernardyńska 14a,  
tel. 81 53 208 53, 
e-mail: poczta@mdk2.lublin.eu 
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