
 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie ul. Bernardyńska 14a

tel. /81/ 53 208 53, fax /81/ 53 177 79, www.mdk2.lublin.pl

ZAPRASZAMY NA

BEZPŁATNE 
ZAJĘCIA I IMPREZY

I tydzień ferii  02.02.2015 – 06.02.2015 
II tydzień ferii 09.02.2015 – 13.02.2015

ZAPISY od 19.01.2015 r. po wypełnieniu karty elektronicznie pobranej ze strony: 
www.mdk2.lublin.pl lub dostarczenie do sekretariatu placówki w godz. 9:00-19:00

DZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

* WARSZTATY WOKALNE przygotowujące do Feryjnego Festiwalu

I tydzień ferii: poniedziałek- piątek 10:30-13:30  
II tydzień ferii: poniedziałek 10:30-13:30
Pracownia  Muzyczna  w  okresie  ferii  zimowych  zaprasza  na  warsztaty 
wokalne,  których  adresatem  są  dzieci  w  wieku  7-13  lat  (SP).  Na 
warsztatach zapoznać się można z techniką wokalną, pracą z mikrofonem 
i  przygotować  kilka  piosenek,  które  prezentowane  będą  przez 
uczestników  warsztatów  na  Feryjnym  Festiwalu pt.  „Spotkanie  z 
Piosenką” w dniu 10.02.2015  o godz. 18:00     
Zajęcia warsztatowe poprowadzi p. Marian Pędzisz – sala Muzyczna MDK nr 2

* Zajęcia wokalne z młodzieżą grupy stałe 
   I tydzień ferii: poniedziałek-czwartek 14:30-17:00 i piątek 17:15-19:00
   p. Marian Pędzisz – sala Muzyczna MDK nr 2

*WARSZTATY GITAROWE
I tydzień ferii: od poniedziałku do piątku 
grupa I 10:00-11:35; grupa II 11:45-13:20
Zajęcia przeznaczone są dla osób pragnących nauczyć się podstaw gry 
akordowej na instrumencie. Program nauczania będzie obejmował naukę 
podstawowych akordów oraz rytmów a także naukę akompaniowania do 
prostych  piosenek.  Zajęcia  przeznaczone  są  dla  młodzieży  szkół 

http://www.mdk2.lublin.pl/


gimnazjalnych  i  średnich.  Zajęcia  warsztatowe  poprowadzi  p.  Piotr 
Gawryjołek; sala 2 MDK nr 2 

*zajęcia zaawansowanych grup gitarowych 
I tydzień ferii wtorek i czwartek 13:30- 15:05
p. Piotr Gawryjołek – sala 2 MDK nr 2

*ZAJĘCIA OTWARTE ZESPOŁU INSTRUMENTALNEGO MUZYKI DAWNEJ
  „LA FOLIA”                  
II tydzień ferii: poniedziałek, wtorek 10:00-12:25

Zespół  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).  
Zajęcia poprowadzi p. Piotr Gawryjołek – sala 2 MDK nr 2 

*WARSZTATY PERKUSYJNE 
I  tydzień ferii: poniedziałek, środa, piątek 13:30 – 15:05
Warsztaty  perkusyjne  poprowadzi  Marek  Fedor,  profesjonalista  w 

dziedzinie  instrumentów  perkusyjnych,  doświadczony  pedagog, 
animator  kultury.  Zajęcia  obejmują  wiele  muzycznych  zagadnień 
związanych  z  techniką  gry,  zapisem  nutowym  oraz  aranżacją  i 
interpretacją utworów muzycznych.

Zajęcia warsztatowe sala 4 MDK nr 2.

*WARSZTATY PLASTYCZNE dla dzieci
I  tydzień ferii: środa, czwartek i piątek 17:00 – 18:30
II  tydzień ferii: poniedziałek 17:00–18:30
(dla  rodziców  dzieci  uczestniczących  w  zajęciach  plastycznych  proponujemy 
równoległe zajęcia w pracowni tanecznej)

Zajęcia  z  wybranych  technik  plastycznych,  malarskich,  rysunkowych  i 
graficznych. 
Zajęcia warsztatowe poprowadzi p. Anna Staniak; sala plastyczna MDK nr 2.

*WARSZTATY PLASTYCZNE dla rodziców
I  tydzień ferii: środa, czwartek i piątek 15:30-17:00
II  tydzień ferii: poniedziałek 15:30–17:00
(dla  dzieci  rodziców  uczestniczących  w  zajęciach  plastycznych  proponujemy 
równoległe zajęcia w pracowni tanecznej)



Zajęcia  z  wybranych  technik  plastycznych,  malarskich,  rysunkowych  i 
graficznych. 
Zajęcia warsztatowe poprowadzi p. Anna Staniak; sala plastyczna MDK nr 2.

*WARSZTATY BATIKU

grupa wiekowa: gimnazjum, liceum
II tydzień ferii: wtorek- piątek 15:00-18:00

Warsztaty  z  batiku  poprowadzi  P.  Tomasz  Jakubowski  –  artysta 
prowadzący od lat  pracownię   batiku  „MAMUT” w   ramach Miejskiego 
Domu Kultury w Przasnyszu.
Batik - to oryginalny sposób wytwarzania barwnych tkanin przy pomocy 
wosku oraz wielokrotnego nakładania barwników do tkanin. Technologia 
batiku  wywodzi  się  z  terenów  dawnych  Indochin,  czyli  dzisiejszej 
Tajlandii,  Laosu,  Kambodży  a  zwłaszcza  indonezyjskiej  Jawy.  Dawniej, 
(ale i obecnie) metodą batiku wytwarzano materiały użytkowe - tkaniny na 
ubrania, zasłony itd. Obecnie jest to również niezwykle efektowny rodzaj 
sztuki.  Niecodzienne  właściwości  batiku  ujawniają  się głównie  w 
dwustronności  prac,  wspaniałych  efektach  podświetlania  prac 
wykonanych  tą  technologią  oraz  niepowtarzalnych  żyłkowaniach,  które 
powstają pod wpływem pękającego wosku. 
Zajęcia sala plastyczna MDK2

*WARSZTATY WIKLINIARSKIE 
I tydzień ferii: wtorek (03.02.) 17:00-18:30

Karolina  Karpińska   artysta  plastyk,  mistrz  w  zawodzie  koszykarz-
plecionkarz  zaprasza  rodziny  z  dziećmi  (od  lat  3)  na  warsztaty 
wikliniarskie.  Materiały  zapewnia  organizator.  Temat  „Wikliniarskie 
Walentynki”  ;  uczestnicy  wykonają  serca  wyplatane  z  wikliny 
nieokorowanej.
Zajęcia sala plastyczna MDK2

*WARSZTATY TANECZNE I ZABAWY TANECZNE dla dzieci
  „TANIEC TOWARZYSKI DWORSKI”
I tydzień ferii: środa, czwartek, piątek 15:30-17:00 
II tydzień ferii: poniedziałek 15:30-17:00



Propozycja  warsztatów feryjnych  z  tańca  skierowana  jest  do  dzieci  w 
wieku  od  5  lat.  Podczas  zajęć  nie  zabraknie  zarówno  zabaw 
integracyjnych,  zabaw rytmicznych  i  tanecznych  jak  i  nauki  tańca. 
Dzieci poznają różne elementy tańca m.in. taniec towarzyski,  jak też 
taniec  historyczny  doby  Średniowiecza,  Renesansu  i  Baroku,  pełen 
gracji i wdzięku. Zajęcia te mają na celu naukę tańca, uwrażliwianie 
na  muzykę,  kształtowanie  poczucia  rytmu,  budzenie  i  rozwój 
zainteresowania tą uniwersalna formą sztuki jaką jest taniec.

Zajęcia warsztatowe prowadzi p. Małgorzata Wojcieszuk; sala 11 MDK nr 2.

*WARSZTATY z dworskiego tańca hiszpańskiego z XVII połączone z nauką 
gry na kastanietach dla młodzieży
I tydzień ferii: poniedziałek, środa, piątek 18:30-20:00 
II tydzień ferii: poniedziałek 18:30-20:00

Podczas  zajęć  nie  zabraknie  zarówno  ćwiczeń  tanecznych  jak  i  nauki 
tańca  dworskiego  hiszpańskiego.  Uczestnicy  poznają  różne  kroki  i 
elementy tańca a także nauczą się wystukiwać charakterystycznych rytm 
na  kastanietach.  Zajęcia  te  mają  na  celu  naukę  tańca,  poprawę 
koordynacji  i  sprawności  ciała,  budzenie  i  rozwój  zainteresowania  tą 
uniwersalna formą sztuki.
Zajęcia warsztatowe poprowadzi p. Małgorzata Wojcieszuk; sala 11 MDK nr 2.

*WARSZTATY Z ŻONGLERKI FLAGAMI dla młodzieży
I tydzień ferii: poniedziałek, wtorek 16:30-18:00 i środa 11:00-12:30 

   Uwaga! Tu godziny mogą ulec zmianie!

Zapraszamy  do  udziału  w  unikatowych,  pełnych  energii  Warsztatach  z 
historycznej  ŻONGLERKI  FLAGAMI.  Ta  popularna  we  Włoszech  forma 
wreszcie zaistniała w Lublinie. Przyjdź koniecznie na warsztaty!!! Zajęcia 
warsztatowe  poprowadzi  p.  Małgorzata  Wojcieszuk;  sala  gimnastyczna 
Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  im.  A.  i  J.  Vetterów  w  Lublinie  ul. 
Bernardyńska 14. Zajęcia warsztatowe poprowadzi p. Małgorzata Wojcieszuk.

*WARSZTATY TANECZNE dla rodziców
I tydzień ferii: środa, czwartek, piątek 17:00-18:30 
II tydzień ferii: poniedziałek 17:00-18:30

Podczas Ferii zadbamy także o rodziców. Podczas, gdy wasze pociechy 
będą na zajęciach plastycznych zapraszamy na zajęcia skomponowane z 
myślą o Was. Na zajęciach zadbamy o poprawę kondycji, nauczymy się 
elementów  Salsy,  energetycznego  Afro,  a  także  stworzymy  układ 
taneczny z rekwizytem.



Zajęcia warsztatowe poprowadzi p. Małgorzata Wojcieszuk; sala 11 MDK nr 2.
*Zajęcia grup zaawansowanych
I tydzień ferii  wtorek 18:00-19:45 i czwartek 18:30-20:00
II tydzień ferii wtorek 18:00-19:45
Zajęcia poprowadzi p. Małgorzata Wojcieszuk; sala 11 MDK nr 2.



DZIAŁ PROGRAMÓW

* WYSTAWY

Wystawy z okazji 2015 rok – 250 lat teatru publicznego w Polsce.

1. Dominika Mendel - "Święci i Anioły" sala kominkowa
Wystawa elementów scenografii do spektaklu J. Wilkowskiego w 

reżyserii Marii Pietruszy-Budzyńskiej "Spowiedź w drewnie" teatro-
terapii lubelskiej.Projekty anioła: Dominika Mendel
fotografie: Aleksander Budzyński
wykonanie scenografii: Zbigniew Szewczyk

2. „Fotografie z Przedstawień Teatru im. H.Ch.Andersena”
autorstwa Piotra Pakuły, Przemysława Batora i Ignacego Tokar-
czyka.

3. Wystawa „Modele - samolotów, statków i samochodów”
członków i Przyjaciół Klubu Modelarstwa Redukcyjnego ZTS Lublin 

4. W piątek 6 lutego Wystawa Feryjna – prace grupy feryjnej.

Galeria Wędrująca programu Galeria po 111 Schodach

*GRUPA FERYJNA 

Feryjna Grupa w MDK 2, dla dzieci w wieku 5 -10 lat (rodzeństwo 
może być starsze) 

od poniedziałku 2.02 do piątku 6.02.2015 w godz. od 9.00 do 14.00. 

W trakcie zajęć warsztatowych będziemy: 

a. tworzyć własne lalki, maski i scenografie teatralne. Poznamy bli-
żej zawód aktora i zwiedzimy miejsce jego pracy. Obejrzymy także 
spektakl teatralny. 

b. zajmiemy się także projektowaniem modeli polskich samolotów, 
statków i samochodów . Poznamy pasję modelarza.

*KEYBORD

Keyboard -pierwszy krok , od 9. 02. - 13. 02. w godz. 9.00 -17.00
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