PCEIK - FESTIWAL SZTUKI – NOC MUZEÓW
18 MAJA 2019
W Noc Muzeów 18 maja w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury
w Oleśnicy zostanie udostępniona dla zwiedzających wystawa prac Natalii
Galik pt.: „Mój detal”.
Młodzieżowy Dom Kultury działający w Powiatowym Centrum zaprasza
dzieci i młodzież do odwiedzenia placówki i skorzystania z oferty otwartych
zajęć artystycznych.
Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowniach, w warsztatach będą brali
udział tylko uczestnicy wcześniej zapisani na listę. Prosimy o telefoniczne zgłoszenie pod nr
tel. 71 314 01 87 lub 71 314 01 72
Na stronie www.pceik.pl znajduje się regulamin zajęć oraz wzór zgody rodziców na
uczestnictwo dziecka w warsztatach.

16.00 – 18.00
WARSZTATY ARTYSTYCZNE W PRACOWNIACH MDK
1. Zajęcia dla najmłodszych – prowadzenie : Daria Kuraś
16.00 – 18.00 – grupa najmłodsza ( 4 – 6 lat)
 16.00 – 16. 30 mini disco – zajęcia taneczne w auli PCEiK (obowiązuje
obuwie zmienne i wygodny strój - dziecko może się pobrudzić podczas
zabawy)
 16. 30 -18.00 – malowanie twarzy, czytanie bajeczek w bibliotece,
konkursy, gry i zabawy na terenach zielonych PCEiK ( w razie niepogody
w budynku)
2. Warsztaty ceramiczne – prowadzenie: Beata i Roman Szynolowie
16:00 - 17:00 – grupa młodsza ( 6 - 9 lat)
17:00 - 18:00 – grupa starsza ( 10 – 16 lat)
 toczenie na kole garncarskim ( pod opieką instruktora)
 samodzielne wykonanie miseczki z gliny lub innej dowolnej formy
ceramicznej
 wykonanie mozaiki - kompozycja z gotowych elementów, ukazujących
różnorodność rodzajów , struktur i kolorów mas ceramicznych
3. Warsztaty graficzne – prowadzenie: Anita Tomala – Najmrodzka
16.00 – 17.00 – grupa starsza ( 10 – 16 lat)
 warsztaty graficzne z linorytu

uczestnicy własnoręcznie za pomocą dłuta wyryją na podkładzie z linoleum
własny wzór ( np. logotyp, godło, exlibris) i farbą drukarską utrwalą go na
papierze lub tkaninie.
17.00 – 18.00 – grupa młodsza ( 6 - 9 lat)
 warsztaty z sitodruku , odbitki na materiale oraz papierze
uczestnicy poznają tajniki sitodruku, a finalnym efektem będzie nadruk np na
koszulkach. Uwaga! Można przynieść ze sobą swoją koszulkę.
3. Warsztaty taneczne – prowadzenie: Karolina Kalcowska
16.35 – 18.00 – grupa starsza (10 – 16 lat)
 Hip-hop od podstaw - ćwiczenia na rozgrzewkę, nauka podstawowych
kroków, wykonanie małego układu choreograficznego (uczestników
obowiązuje strój sportowy).
4. Warsztaty wokalne – prowadzenie : Anna Wozińska i Tomasz Zaręba
16.00 – 18.00 – grupa starsza ( 10 – 16 lat)
 Zajęcia warsztatowe obejmują przygotowanie wybranej piosenki pod
kątem interpretacyjnym, dykcyjnym i emisyjnym, zapoznanie
z akompaniamentem do wybranej piosenki.
18. 15 – 19.00
GALERIA 56
WERNISAŻ PRAC PLASTYCZNYCH NATALII GALIK – „Mój detal”
Natalia Galik, uczestniczka zajęć plastycznych i ceramicznych w MDK – PCEiK,
obecnie jest studentką wydziału architektury. Na wystawie zaprezentuje prace,
będące obrazem doskonalenia własnego warsztatu artystycznego.
19.00 – 21.00
NOC MUZEÓW
Zapraszamy do odwiedzenia w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury :
 Galerii 56 i obejrzenia wystawy „Mój detal”,
 wystawy Zbigniew Herbert w czytelni Biblioteki Pedagogicznej oraz
zwiedzenia pomieszczeń biblioteki



zapoznania się z działalnością MDK-PCEiK, poznania oferty działań
artystycznych w placówce, efektów dziecięcej twórczości oraz naszych
planów na kolejny rok szkolny.

