ZIMA MIEŚCIE 2015 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
PROGRAM REALIZOWANY PRZEZ CENTRUM KULTURY WILANÓW
W ramach dzielnicowego programu „Zima w Mieście 2015” w okresie 19-30 stycznia 2015 r.,
Centrum Kultury Wilanów oferuje bezpłatne warsztaty artystyczne. W pierwszym tygodniu będą
one realizowane w siedzibie Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3, a w drugim w Filii przy
ul. Przyczółkowej 27A w godz. 10.00-12.00 lub 10.00-13.00.
Serdecznie zapraszamy.
Zapewniamy uczestnikom przyjazną i twórczą atmosferę oraz wszystkie materiały plastyczne
i narzędzia.
Zainteresowanych warsztatami prosimy o wypełnienie formularza uczestnictwa zgłoszenia w
siedzibie Centrum Kultury Wilanów lub przesłanie w wersji elektronicznej pod adres e-mailowy:
centrum@kulturawilanow.pl.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 882 170 023 lub 882 417 228.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 11 stycznia 2015 r.

PROPONOWANE WARSZTATY:
•

Karate - Klub Karate Kyokushin

Karate kyokushin jest sztuką walki i jednocześnie bardzo popularną dyscypliną sportu w Polsce. Klub
Karate Kyokushin IPPON skupia ludzi pasjonujących się sportem, którzy poprzez trening karate
rozwijają swoją sprawność fizyczną. Karate to sztuka walki uprawiana z równą pasją przez mężczyzn
i kobiety, dorosłych, młodzież i dzieci. Jest to dyscyplina walki promująca perfekcyjne opanowanie
swojego ciała przez ciągłą pracę nad poprawą swoich umiejętności technicznych oraz skupienia nad
najdrobniejszymi szczegółami wykonywanych ćwiczeń.
•

Międzynarodowy warsztat plastyczny „Przekaz dla świata”.

Warsztat artystyczny poprowadzą Mattia Montemezzani i Verdiana Calia para studentów Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie. Warsztat jest częścią międzynarodowego projektu, a jego efektem
będzie duży obraz będący wiadomością dla dzieci z innych krajów.
Praca wykonana przez wilanowskie dzieci będzie wystawiona w kilku miejscach w Europie.
•

Warsztaty języka hiszpańskiego z Hola Amigos

Hola Amigos to szkoła językowa specjalizująca się w nauczaniu dzieci języka hiszpańskiego jako
obcego. To autorski program nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Program powstał w oparciu o metodę naturalną i komunikatywną. Uczymy przez zabawę - na
zajęciach dzieci nie tylko poznają nowe słówka i zwroty, ale przede wszystkim bawią się, tańczą,
śpiewają, odgrywają scenki sytuacyjne wykorzystując nowo poznane wyrażenia.
Na każdych zajęciach wykonujemy też prace plastyczne związane z jej tematem (malujemy, lepimy,
wycinamy). W naszej metodzie wykorzystujemy ćwiczenia grafomotoryczne dostosowane do wieku,
usprawniające motorykę małą* i dużą.
•

Warsztaty taneczne

Warsztaty taneczne z Marią Nosal- instruktorką tańca disco, hip-hop, jazz oraz tańca współczesnego.
•

Warsztaty z robotami LEGO

Warsztaty z zestawami eduakcyjnymi LEGO® WeDo oraz LEGO® Mindstorms, które uczą przez
doświadczenie. Edukując przez zabawę rozwijamy umiejętności z obszaru edukacji polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej, zajęć komputerowych oraz praktyczno-technicznych.
Poprzez warsztaty dzieci rozwijają kreatywne myślenie, rozwój słownictwa oraz zdolności
komunikacyjnych podczas opisywania jak działa dany robot, umiejętność łączenia przyczyny ze
skutkiem, umiejętność poszukiwania nowych możliwości, umiejętność prowadzenia systematycznej
obserwacji i pomiaru, logiczne myślenie oraz umiejętność prezentowania swoich pomysłów
używając efektów dźwiękowych i wizualnych.
•

Warsztaty teatru improwizacji

Improwizacja teatralna, wywodząca się z Anglii i Ameryki, jest nową i modną od pewnego czasu
w Polsce formą teatralną. Polega na budowaniu postaci, relacji oraz fabuły dopiero na scenie
poprzez trzymanie się pewnych określonych zasad. Dzięki temu aktorzy są w stanie zagrać spektakl
bez scenariusza, tylko dzięki inspiracji od publiczności. Wyróżnia się długie oraz krótkie formy impro.
Długie polegają na zagraniu zaimprowizowanego spektaklu mającego pewną strukturę. Krótkie zaś to
gry improwizowane.
Warsztaty improwizacji teatralnej dla dzieci i młodzieży opierają się na zabawie, pomysłowych grach
i pracy zespołowej. Pokazują też jak budować postaci, poczuć na scenie prawdziwe emocje i znaleźć
własny głos. Zajęcia z impro są miejscem do odkrywania radości i entuzjazmu zarówno na scenie jak
i w samym sobie! :-)
•

Warsztaty muzyczne

Warsztaty muzyczne połączone z nauką śpiewania.

Serdecznie zapraszamy.
Zapewniamy uczestnikom przyjazną i twórczą atmosferę oraz wszystkie materiały plastyczne
i narzędzia.

Harmonogram warsztatów artystycznych „Zima w Mieście 2015”.

Centrum Kultury Wilanów, ul. Kolegiacka 3
Data

Warsztat

Czas trwania

19.01.2015

Karate
Warsztat języka hiszpańskiego
Hola Amigos
Warsztaty plastyczne

10.00-11.00
11.00-12.00

11.00-13.00

22.01.2015

Warsztaty
z robotami LEGO
Międzynarodowy warsztat plastyczny „Przekaz dla
świata”.
Warsztaty teatru improwizacji

23.01.2015

Warsztaty z robotami LEGO
Warsztaty teatru improwizacji

11.00-13.00
10.00-11.00

23.01.2015

Warsztaty muzyczne

11.00-12.00

20.01.2015

21.01.2015

11.00-12.00

10.00-12.00
10.00-11.00

Centrum Kultury Wilanów, ul. Przyczółkowa 27 A
Data

Warsztat

Czas trwania

26.01.2015

Warsztaty teatru improwizacji

10.00-11.00

27.01.2015

Warsztaty taneczne
Warsztaty taneczne

11.00-12.00
10.00-11.00

Warsztaty z robotami LEGO

11.00-13.00

Warsztaty teatru improwizacji

10.00-11.00

28.01.2015

28.01.2015

Karate

11.00-12.00

29.01.2015

Warsztaty taneczne

10.00-11.00

30.01.2015

Warsztaty z robotami LEGO
Warsztaty teatru improwizacji

11.00-13.00
10.00-11.00

Warsztaty taneczne

11.00-12.00

