Wakacje 2018
~ 09-20.07.2018 ~
Warsztaty tańca marszowego
- 11 i 13.07, godz. 10.00-12.00, sala nr 1, Natalia Chachowska
„Szach – Mat” czyli zajęcia szachowe dla każdego
- wtorki i czwartki w godz. 11.00 - 14.00, sala 31, Leszek Bultrowicz
Break dance i hip-hop dla początkujących
- 9, 12, 23, 26.07 godz. 10.00 - 14.00, sala nr 1, Mariusz Brzozowski
Taniec współczesny
- 16-18.07 godz. 10.00-11.00 dzieci 6-7 lat; godz. 11.00-12.00 dzieci pow. 7 lat, sala nr 1, Ewa
Porożyńska
Spotkania klubu seniora „Zgoda” i zespołu „Nowalijki”
- wtorki godz. 10.00 – 12.00, sala 26, Maria Jaworska
Poznaj świat fotografii
- 10-12.07 godz. 11.00 - 13.00, sala 28, Zdzisław Sieracki
Warsztaty wokaln
- 11-13.07 godz. 12.00-14.00, sala 39, Ludmiła Sałtykowa
Letnia szkoła designu dla dzieci!
pomysł → projekt → planowanie → wykonanie
Dziecięca akademia plakatu - Anna Kaźmierak – od 8 lat - 25 zł/os
- 16-20.07 godz. 11.00-14.00, sala nr 28
Tydzień plastycznych eksperymentów obrazem i literą, w wyniku których stworzymy serię
dziecięcych plakatów dla chełmińskich festiwali w prostych, a efektownych technikach. Będziemy
odbijać, kaligrafować, stemplować, malować i sprayować. Na koniec rezultaty naszych działań
zaprezentujemy na prawdziwym słupie ogłoszeniowym w mieście. Gratka dla młodych miłośników
grafiki i dobrej zabawy.
Świat akwareli – Regina Gargol – od 6 lat – 15 zł/os
- 10-12.07 godz. 11.00 - 13.00, sala 19, R. Gargol
Warsztat o tym jak powstają prawdziwe obrazy. Będziemy wykonywać szkice następnie malować
swoje prace akwarelami i oprawiać w antyramy. Cykl spotkań zakończymy weekendową wystawą
prac w Kinoteatrze RONDO. Po zakończeniu wystawy prace trafią do ich autorów.
Skrzynia wakacyjnych skarbów – Modo Desing – od 10 lat – 15 zł/os
12-13 10.00-12.30 - sala nr 28
Samodzielne malowanie skrzyń drewnianych z tapicerowanych siedziskiem. Wspólnie przejdziemy
przez etap projektowania skrzyni, planowania i wykonania wcześniej zaprojektowanej skrzyni na
wakacyjne skarby. Wykorzystamy do tego zaprojektowane na warsztatach tkaniny.

Wakacyjna torba podróżnicza – Modo Design – od 10 lat – 15 zł/os
12-13 12.30-15.00 - sala nr 28
Samodzielne wykonanie torby na ramię z wcześniej przygotowanej tkaniny. Wspólnie
zaprojektujemy torby, zajmiemy się ich wykrojem i szyciem. Przejdziemy przez etap
projektowania, planowania i realizacji.
Magnesy na lodówkę z efektem 3D – Anna Pawlak - od 6 lat – 10 zł/os
- 27.07.2018 godz. 12.00 - sala nr 28
Wykonamy ozdobne magnesy na lodówkę z zastosowaniem techniki decoupage w połączeniu z
malowaniem elementów 3D wykonanych z masy samoutwardzalnej. Do wyboru będą różne
ciekawe motywy, w tym kwiatki, ptaszki, koniki i wiele innych. Dzieci poznają kolejną, nową
technikę zdobienia przedmiotów i samodzielnie wykonają magnes, który stanie się pamiątką z
wakacji.
20.07, godz. 12.00 Kinoteatr RONDO
„Bajka do zjedzenia” oraz koncertu piosenek animacyjnych w wykonaniu Teatru TAK
Smaczna opowieść o tym co warto jeść, a czego się wystrzegać. Pod szatą dowcipnej fabuły
ukryliśmy wiele ważnych zasad dotyczących prawidłowego żywienia. Posiłkując się najnowszą
piramidą żywienia w prosty i przyjemny sposób przekonujemy dzieci dlaczego cukier jest zły, czy
podjadanie jest zdrowe, jakie moce mają warzywa i owoce i dlaczego tak ważny jest ruch. Spektakl
bardzo zdrowy, lekkostrawny, pełen witamin i endorfin. WSTĘP WOLNY!
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinoteatrze RONDO i Chełmińskim Domu Kultury od 2.07
w godzinach otwarcia.
Uwaga! Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona!
Zapisy od 27.06.18, w godz. 8.00-15.00, pod numerem 56 686 48 08 lub osobiście w sekretariacie
Chełmińskiego Domu Kultury, ul. Dworcowa 40a, 86-200 Chełmno.

