
"Zima w mieście 2019" w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

 Program ferii zimowych:

1. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie wspólnie z Fundacją Filmową Warszawa zaprasza
dzieci  od  7  roku  życia  na  projekcje  filmowe poruszające  tematy  rodziny,  przyjaźni,
różnych  kultur,  radzenia  sobie  z  trudnościami.  To  propozycja  dla  miłośników  kina  
i aktywnego spędzania wolnego czasu. W gościnnych wnętrzach Centrum Spotkania Kultur
wyświetlane będą produkcje familijne z całego świata oraz ogólnopolskie przedpremiery, na
które serdecznie zapraszamy.

2.  Warsztaty #kultura #tradycja #świat:  zajęcia dla dzieci  w wieku 8-13 lat  i  rodziców
prowadzone przez gości z 2 kontynentów: Europy i Azji. W trakcie kreatywnych warsztatów
dzieci  będą  mogły  zapoznać  się  z  językiem  i  kulturą  innych  krajów.  

3.  „BOARD  MANIA”  FESTIWAL  GIER  PLANSZOWYCH  I  KARCIANYCH to  kolejna
edycja najdłuższego w Polsce konwentu poświęconemu grom bez prądu, w trakcie którego
odbędą  się  liczne  gry  turniejowe  oraz  maraton  planszówkowy,  który  będzie  trwał
nieprzerwanie przez 48h w weekend 15 – 17 lutego (od piątku 15 lutego od godziny 20:00
do niedzieli  17  lutego do godziny 20:00).  Rodziców z  dziećmi  w wieku od 4 do 10 lat
zapraszamy  na  „Board  Manię  Kids”,  z  wypożyczalnią  gier  i  wieloma  atrakcjami  dla
najmłodszych, w tym grami i zabawami animacyjnymi.

4. VIRTUAL QUEST – zapraszamy dzieci od 5 lat wraz z rodzicami na wirtualną przygodę
w  3D  –  niezwykłą,  pełną  ciekawostek  i  zagadek.  W  galerii  rzeczywistości  wirtualnej
będziemy odkrywać rożne światy: podwodny, kosmiczny i prehistoryczny. 

5. Zwiedzanie CSK: Budynek Centrum Spotkania Kultur w Lublinie to ponad 40 lat historii,
ale  przede  wszystkim  to  miejsce  spotkania  człowieka  z  kulturą  i  człowieka  z  drugim
człowiekiem. To także historia, która jest pisana na Państwa oczach, gdzie nie wszystko
jest  jeszcze odkryte,  a  zaplecze sceniczne skrywa  wiele  niesamowitych  i  wyjątkowych  
w skali kraju urządzeń technicznych. Zapraszamy serdecznie do udziału w spacerach po
budynku,  w  trakcie  których  będzie  można  zobaczyć  to,  co  podczas  indywidualnych
spacerów  jest  niewidoczne.  Oprowadzanie  po  budynku  Centrum  Spotkania  Kultur  
w Lublinie będzie odbywać się w grupach 20-osobowych (obowiązują zapisy). Zachęcamy
do zapoznania się z naszą misją,  wydarzeniami,  które realizujemy oraz przestrzeniami  
w naszej instytucji. 

6. Graffiti Day w Brain Damage Gallery – warsztaty z techniki tworzenia szablonów graffiti
połączone z wprowadzeniem w ideę street artu, przeznaczone dla dzieci powyżej 10 roku
życia. 



Terminy
w dniach 9.02- 24.02.2019 r.

Zapisy

Zajęcia bezpłatne i płatne szczegóły (w tym informacje o terminach, dokładnej lokalizacji 
i kosztach uczestnictwa) na stronie: www.spotkaniakultur.com 

Zapisy na wybrane wydarzenia od 15.01.2019 r. pod adresem: 
potwierdzenia@spotkaniakultur.com (dot. warsztaty #kultura #tradycja #świat) 

agnieszka.drewniak@spotkaniakultur.com, tel. 81 44 15 634 (dot. Graffiti Day w Brain 
Damage Gallery, zwiedzanie CSK) 

Bilety
Bilety na zajęcia płatne do nabycia w Kasie CSK oraz na stronie: 
https://bilety.spotkaniakultur.com
 Zniżki dla grup zorganizowanych.

Miejsce i kontakt

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE 
plac Teatralny 1, 20-029 Lublin 
Dział Sprzedaży i Obsługi Widza – tel. 81 44 15 675 
Kasa biletowa – tel. 81 44 15 632
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