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USTKA

>>> WARSZTATY W PRACOWNI FOTOGRAFICZNO-
FILMOWEJ "Taka akcja animacja" 
Dwudniowe warsztaty dla dzieci i młodzieży które łączą fotografię z
filmem. W trakcie zajęć będziemy wykonywać zdjęcia, na bazie których
stworzymy film animowany. Wstęp na warsztaty jest bezpłatny. Ilość
miejsc ograniczona. 

Termin: 11, 12 lutego 2019 
godz. 12:00- 14:00 

Zapisy: Krzysztof Tomasik 
tel. 515 089 686, k.tomasik@bgsw.pl 

>>> dla młodzieży 

Centrum Aktywności Twórczej  
ul. Zaruskiego 1a 

>>> WARSZTATY W PRACOWNI RZEŹBY I CERAMIKI 
Warsztaty pozwolą zapoznać się zainteresowanym ze sposobami
ręcznego tworzenia ceramiki zdobionej angobą. Zajęcia przewidziane są
jako 3 spotkania, podczas których uczestnicy poznają metody  i wykona
 pracę. Zajęcia adresowane są do młodzieży - uczniów szkół gimnazjum i
liceum. Ze względu na ograniczone możliwości dotyczące liczby osób w
pracowni, prosimy o uprzednie zapisy. Udział w warsztatach jest
bezpłatny.  

Termin: 13, 14, 15 lutego 2019 
godz. 12:00- 13:30 

Zapisy: Michał Żesławski 
tel. 530 558 750, m.zeslawski@bgsw.pl  

Centrum Aktywności Twórczej 
ul. Zaruskiego 1a 

>>> WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU  
6-11 LAT "Bajkolandia"  
Na warsztatach ulepimy z masy solnej i ozdobimy figurki ulubionych postaci
z bajek i inne przedmioty wg własnego pomysłu. Wstęp na warsztaty jest
bezpłatny. Wszystkie materiały zapewnia galeria. Ilość miejsc ograniczona,
wymagana rezerwacja - należy podać imię i wiek dziecka oraz telefon
kontaktowy.  

Termin: 18 lutego 2019 
godz. 11:00- 13:00 

Zapisy: Joanna Żuraw 
tel. 515 089 986, j.zuraw@bgsw.pl  

SŁUPSK >>> dla dzieci 

Galeria Kameralna 
ul. Partyzantów 31a 

>>> WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU  
6-11 LAT "Magiczny kapelusz"  
Karnawał trwa, więc razem z dziećmi przygotujemy kolorowe kapelusze.
Pójdą w ruch nożyczki, zszywacze, kleje, gazety, tektury i bibuły. Wstęp na
warsztaty jest bezpłatny. Wszystkie materiały zapewnia galeria. Ilość miejsc
ograniczona, wymagana rezerwacja - należy podać imię i wiek dziecka oraz
telefon kontaktowy.  

Galeria Kameralna 
ul. Partyzantów 31a 
Termin: 19 lutego 2019 

godz. 11:00- 13:00 
Zapisy: Joanna Żuraw 

tel. 515 089 986, j.zuraw@bgsw.pl  

>>> WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU  
11-15 LAT 
Trzydniowe warsztaty o charakterze interdyscyplinarnym, dające wiele
możliwości poznawania oraz odbioru sztuki poprzez bezpośredni udział w
samym procesie tworzenia. Zajęcia mają na celu pobudzanie to twórczego
działania i przygotowania małych uczestników do odbioru sztuki
współczesnej. Uczestnicy dowiedzą się czym jest z pozoru trudna i
niezrozumiała sztuka współczesna i jak różnorodne tematy może poruszać.
Uczestnicy będą mieli okazję popracować z różnymi mediami, takimi jak
instalacja, videoart, ale także rysunek czy malarstwo. 
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest
ograniczona, dlatego prosimy o zapisy. 

Termin: 20, 21, 22 lutego 2019 
godz. 11:00- 13:00 

Zapisy: Małgorzata Różańska 
tel. 515 089 698, m.rozanska@bgsw.pl 

Baszta Czarownic 
al. F. Nullo 8 


