DOM KULTURY „ZAMECZEK”
„ARTYSTYCZNE LATO Z ZAMECZKIEM”
PROGRAM 27.06 – 31.08.2022
WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI - pod kierunkiem instruktorki muzycznej
z DK Zameczek Mai Wojtaszek z udziałem zaproszonego gościa Katarzyny Lisowskiej,
wokalistki, kompozytorki, trenerki wokalnej, pedagoga i wykładowcy. Kasia Lisowska
współpracuje z wieloma artystami, na stałe koncertuje z Andrzejem Piasecznym.
Tematyka warsztatów: zasady emisji, oddechu, dźwięku , techniki stylistyki, zajęcia
grupowe - śpiew na głosy, dykcja , emocje w śpiewie , interpretacja ,indywidualna
praca nad piosenką oraz wykonanie utworu w grupach .
Termin: 27.06 – 01.07.2022, godziny zajęć: 9.00 – 14.00
Wiek uczestników: od 10 lat
Ilość osób: 20
Odpłatność: 230 zł
01.07.2022 (piątek), godz. 17.00 - koncert uczestników warsztatów
z udziałem Kasi Lisowskiej
Sala Kameralna Domu Kultury „Zameczek”, Kielce, ul. Słowackiego 23, wstęp wolny
LETNIE WARSZTATY TANECZNE - TANIEC TOWARZYSKI I UŻYTKOWY
pod kierunkiem instruktorki DK Zameczek Kamili Marzec, przeznaczone dla osób
dorosłych tańczących zarówno w parach jak również indywidualnie, które chciałaby
poznać podstawy: tańca użytkowego, walca angielskiego czy cha-chy. Uczestnicy
warsztatów poznają podstawowe kroki oraz charakter poszczególnych form
tanecznych, co pozwoli im na wspaniałą zabawę i zaprezentowanie się na parkiecie.
Termin: każdy wtorek, godziny zajęć: 18:15 i 19.15
Odpłatność: 70 zł/miesiąc
FOTOGRAFIA OTWORKOWA- warsztaty dla dzieci i młodzieży pod kierunkiem
artysty fotografika Marcina Michalskiego.
Uczestnicy zapoznają się z techniką tworzenia i wywoływania czarno białych zdjęć.
Fotografie wykonane będą przy pomocy własnoręcznie zrobionych aparatów. Fotografia
otworkowa jest jedną z dawnych technik fotograficznych, która obecnie używana jest
do tworzenia niezwykłych, artystycznych obrazów. Młodzież będzie miała możliwość
poznania innej niż fotografia cyfrowa, techniki robienia zdjęć, która daje dużo dobrej
zabawy oraz ciekawe efekty. Warsztaty zostaną zakończone wystawa prac jej uczestników.
Termin: 04.07 – 08.07.2022, godziny zajęć: 10.00 – 13.00
Liczba uczestników: 12
Wiek: od 13 lat
Odpłatność: 140 zł

WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI pod kierunkiem instruktora muzycznego
z DK Zameczek Andrzeja Wolskiego z udziałem zaproszonego gościa MONIKI URLIK
– polskiej piosenkarki o niepowtarzalnym stylu, wykonującej muzykę z pogranicza popu,
R&B, soulu i gospel, kompozytorki i autorki tekstów. Tematyka warsztatów: emisja,
oddech, dźwięk , techniki stylistyki , zajęcia grupowe - śpiew na głosy, dykcja, emocje
w śpiewie , interpretacja ,praca nad piosenką indywidualna oraz wykonanie utworu
w grupach .
Termin: 18.07 – 22.07.2022, godziny zajęć: 9.00 – 14.00
Wiek uczestników: od 10 lat
Ilość osób: 20
Odpłatność: 230 zł
22.07.2022 (piątek), godz. 17.00 - koncert uczestników warsztatów
z udziałem Moniki Urlik
Sala Kameralna Domu Kultury „Zameczek”, Kielce, ul. Słowackiego 23, wstęp wolny
WAKACYJNE WARSZTATY BREAKDANCE pod kierunkiem instruktra z DK „Zameczek „ Piotra Sikory z udziałem tancerzy z formacji artystycznej „Broken Glass 2” ;
•
grupa początkująca – godz. 17.00 – 18.00
•
grupa zaawansowana – godz. 18.00 – 19.00
Termin : 25.07 – 29.07.2022
Wiek uczestników: od 7 lat
Ilość osób: 12
Odpłatność: 80 zł
LETNIE ZAMECZKOWE ATELIER pod kierunkiem instruktorki Barbary Żelaznej
„ PIĘKNO OTACZAJĄCEGO ŚWIATA - MALARSTWO W DWÓCH WYMIARACH”
I termin: 01.08 – 05.08.2022, godziny zajęć : 10.00 – 13.00
MALARSTWO NA SZKLE I PORCELANIE
Podczas warsztatów będzie wykonywany obraz na antyramie z użyciem specjalnych farb
Idea Vetro, które gwarantują uczestnikom niepowtarzalne efekty pracy oraz bezpieczeństwo
II termin: 08.08 – 12.08.2022, godziny zajęć: 10.00- 13.00
MALARSTWO NA TKANINIE
W ramach warsztatów zostaną wykonane obrazy na tkaninie za pomocą farb, utrwalanych termicznie. Program zakłada tworzenie według własnego projektu poduszek dekoracyjnych, bądź toreb lub innych elementów dekoracyjnych.
Ilość osób: 10 / tydzień
Wiek uczestników: od 10 lat
Odpłatność: 150 zł/tydzień (cena zawiera koszt materiałów plastycznych)

MUZYCZNE LATO - warsztaty gitarowe pod kierunkiem artysty, wirtuoza a zarazem
instruktora Piotra Resteckiego, adresowane do osób chcących rozpocząć przygodę
z gitarą. Zapraszamy również gitarzystów zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności, którzy chcąc poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i poznać tajniki fingerstylu
czyli technika gry na gitarze, która porównywana jest do imitowania brzmienia całego
zespołu na jednym instrumencie.
Termin: 08.08 – 12.08.2022, godziny zajęć ustalane indywidualnie z instruktorem
Wiek uczestnika: od 8 lat
Ilość osób: 6
Odpłatność: 150 zł
WAKACYJNE STUDIO PIOSENKI - indywidualne warsztaty wokalne pod kierunkiem
instruktorki muzycznej Mai Wojtaszek . Podczas zajęć ich uczestnicy będą pracować
nad właściwą interpretacją wybranych utworów poprzez ćwiczenia dykcji, przepony
oraz głosu.
Termin: 16.08 – 19.08.2022 , godziny zajęć będą ustalane indywidualnie z instruktorem
Ilość osób: 6
Wiek uczestników: od 8 lat
Odpłatność: 110 zł
LETNIE WARSZTATY TANECZNE - KID’S FUN & DANCE - pod kierunkiem instruktorki DK Zameczek Kamili Marzec, przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Zajęcia
mają na celu rozwój ruchowy na zasadzie łączenia różnych technik tańca takich jak:
taniec towarzyski, hip-hop, jazz czy taniec nowoczesny z zabawą.
Termin: 22.08 – 26.08.2022, godziny zajęć: 16:15 – 17.15
Wiek uczestników: od 6 lat
Ilość osób: 10
Odpłatność: 80 zł
LETNIE WARSZTATY TANECZNE - TANIEC TOWARZYSKI I UŻYTKOWY
pod kierunkiem instruktorki DK Zameczek Kamili Marzec, przeznaczone dla osób
dorosłych tańczących zarówno w parach jak również indywidualnie, które chciałaby
poznać podstawy: tańca użytkowego, walca angielskiego czy cha-chy. Uczestnicy warsztatów poznają podstawowe kroki oraz charakter poszczególnych form tanecznych,
co pozwoli im na wspaniałą zabawę i zaprezentowanie się na parkiecie.
Termin: poniedziałek - piątek, godziny zajęć: 17:15 - 18.15
Odpłatność: 80 zł
Wiek ; od 15 lat

W KRĘGU SZTUKI - GALERIE DK „ZAMECZEK” ;
LIPIEC – SIERPIEŃ 2022
GALERIA ART – STYL – SZTUKA DZIECIĘCA
•
„SŁOŃCEM MALOWANE” – wystawa prac uczestników zajęć plastycznych
DK „Zameczek” pod kierunkiem instruktor Barbary Żelaznej.
•
„ FOTOKREACJE” – wystawa prac uczestników zajęć fotograficznych pod
kierunkiem instruktora Marcina Michalskiego
Wystawę można zwiedzać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------GALERIA FORMAT – DZIEDZINIEC DK ZAMECZEK
•
KIELCE MIASTO KTÓRE KOCHAM – wystawa pokonkursowa
„NA PŁOCIE” – plenerowa galeria DK „ZAMECZEK”, ul. Słowackiego 23,
•
ZAMECZEK w OBIEKTYWIE – zewnętrzna wystawa fotogramów obrazujących działalność DK Zameczek na przestrzeni lat, która można zwiedzać bez ograniczeń
czasowych
„ NA TABLICY” GALERIA SZTUKI DZIECIĘCEJ
•
Cykliczne wystawy prac uczestników sekcji plastycznej DK Zameczek
-------------------------------------------------------------------------------------------------29.08 – 02.09.2022 : DNI OTWARTE DOMU KULTURY „ZAMECZEK” :
•
Oferta programowa - sezon artystyczny 2022/2023,
•
Zapisy na zajęcia programowe organizowane w naszej instytucji
•
Spotkania z instruktorami DK „Zameczek”
Informacje i zapisy:
Dom Kultury „Zameczek”
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23
Tel. 41 36 76 301, www.zameczek-kielce.pl Mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl
Serdecznie zapraszam do skorzystania z oferty wakacyjnej
przygotowanej przez Dom Kultury Zameczek i filię OK Ziemowit
również dzieci i młodzież z Ukrainy.
							 Teresa Wołczyk – Rosołowska
Dyrektor DK Zameczek

DOM KULTURY „ZAMECZEK”
25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23
tel. 41/36 76 301, fax. 41/36 76 979
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl
www.zameczek-kielce.pl

OŚRODEK KULTURY „ZIEMOWIT”
Filia Domu Kultury „Zameczek”
Kielce, ul. Mieszka I 79, tel. 41 345 20 63
e-mail: ziemowit@zameczek-kielce.pl
www.ziemowit-kielce.pl

