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FERIE Z ZAMECZKIEM 2023 - PROGRAM
DOM KULTURY „ZAMECZEK”
Ul. Słowackiego 23, Kielce 

30.01-03.02.2023 – ZIMOWE ATELIER Barbary Żelaznej

POMPONIKOWE SZALEŃSTWO – czyli jak zrobić miękkie  
i kolorowe pomponiki  którymi obszyte zostaną torby.
Tematyka zajęć związana jest z nauką tworzenia pomponów  
z kolorowej włóczki i łączenia ich tak aby powstały piękne, kolo-
rowe ozdoby na torbie.
TWORZYMY ILUSTRACJE DO KSIĄŻEK czyli  poznaj pracę 
ilustratora pracując z Panią Eweliną Jaślan – Klisik.
Na warsztatach poznamy zawody ludzi związanych z powstawa-
niem książki, rozwiniemy umiejętności planowania pracy  
i właściwego doboru materiału, utrwalimy nawyki poszanowa-
nia książki, pobudzimy wyobraźnię i stworzymy własną  
ilustrację. 

Ilość osób: 20
Wiek uczestników: od 9 lat
Godziny zajęć: 10.00 – 13.00
Odpłatność: 170 zł ( za całość zajęć włącznie z materiałami)
 

30.01 – 03.02.2023 – ZIMOWE STUDIO PIOSENKI   

Z PIOSENKĄ TWARZĄ W TWARZ

Warsztaty wokalne pod kierunkiem doświadczonych instrukto-
rów Malwiny Ozimskiej i Andrzeja Wolskiego. Zajęcia obej-
mować będą emisję głosu oraz podstawy wokalistyki estradowej 
a także pracę  nad prawidłowym oddechem, wydobywaniem 
prawidłowych dźwięków, odpowiednim ustawianiem  
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samogłosek i spółgłosek. Podczas spotkań wykonywane będą 
ćwiczenia pomagające łączyć rejestry głosu, wydobywanie emo-
cji z tekstu z uwzględnieniem jego znaczenia i właściwej dykcji. 
Zostaną również poruszone aspekty logopedyczne i wykonane 
ćwiczenia artykulacyjne korygujące wady wymowy. Warsztato-
wicze będą ćwiczyć utwory muzyczne z wykorzystaniem wcze-
śniej zdobytej wiedzy. Każdy z uczestników będzie miał moż-
liwość pracy indywidualnej z instruktorem co jest niezwykle 
istotne w przypadku zajęć wokalnych. 

Ilość osób: 22
Wiek uczestników: od 8 lat
Odpłatność: 180 zł ( za całość zajęć)
Godziny zajęć; 9.00 – 14.00

30.01 – 10.02.2023 – TANECZNE FERIE Z ZAMECZKIEM
pod kierunkiem instruktorki Kamili Marzec, zajęcia odbywać 
się będą w następujących grupach:

30.01 – 03.02.2023, godz. 16.15 – 17.15  – MULTIDANCE 
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci ( od 6 roku życia) i mło-
dzieży szkolnej na poziomie początkującym. Zajęcia mają na 
celu rozwój ruchowy u uczestników na zasadzie łączenia róż-
nych technik tańca. Podczas trwania warsztatów uczestnicy po-
znają krótkie układy choreograficzne takich stylów jak hip hop, 
jazz czy taniec nowoczesny do znanych piosenek.

Ilość osób: 15
Wiek uczestników: od 6 lat
Odpłatność: 60 zł ( za całość zajęć)
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30.01, 01.02 i 03.02.2023 , godz.  17.15 – 18.15 

LATINO SHOW 
Warsztaty przeznaczone dla osób, które pragną nauczyć się pod-
stawowych kroków tańców latino, takich jak salsa, samba czy 
bachata i wykorzystać te umiejętności podczas imprez, zarówno 
solo jak i w parze.
Ilość osób: 12
Wiek uczestników: bez ograniczeń wiekowych
Odpłatność: 50 zł  ( za całość zajęć)

30.01- 03.02.2023 - FERIOGRANIE  
Warsztaty gitarowe pod kierunkiem Piotra Resteckiego, laure-
ata ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali gitarowych,  
a także jurora największych międzynarodowych festiwali muzy-
ki instrumentalnej, autora setek kompozycji na gitarę akustycz-
ną, wykonywanych przez gitarzystów na całym świecie. Piotr 
„Restek” Restecki łączy instrumentalną wirtuozerię, estetykę 
melodii, kompozytorskie ucho, charyzmę i odwagę muzycznego 
eksperymentowania. Warsztaty adresowane  do osób chcących 
rozpocząć przygodę z gitarą jak również gitarzystów zaintereso-
wanych rozwinięciem swoich umiejętności, którzy chcąc posze-
rzyć swoje muzyczne horyzonty i poznać tajniki fingerstylu czyli 
technika gry na gitarze, która porównywana jest do imitowania 
brzmienia całego zespołu na jednym instrumencie.
Termin: 06.02 – 10.02.2022 – godziny ustalane indywidualnie  
z instruktorem
Wiek uczestnika: od 8 lat
Ilość osób: 12
Odpłatność: 180 zł ( za całość zajęć)
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06.02 – 08.02.2023 - ZABAWY Z FOTOGRAFIĄ
Cykl spotkań prezentujących różne techniki fotograficzne (cy-
frowe i analogowe), które są na pograniczu fotografii czy grafiki. 
Dzięki nim tworzenie obrazów to fascynująca przygoda rozwija-
jąca kreatywne i artystyczne spojrzenie na najbliższe otoczenie. 
Wiedza i praktyka zdobyta na warsztatach będzie ciekawym 
doświadczeniem zdobytym pod kierunkiem instruktora  
Marcina Michalskiego. 
  
•	 PODRÓŻE DO INNEGO WYMIARU 
W trakcie tego warsztatu uczestnicy będą tworzyć obrazy przy 
użyciu drobnych przedmiotów codziennego użytku, odkrywając 
ich  nieznany wymiar. Luksografia to jedna z dawnych technik 
fotograficznych, przy użyciu, której powstają w (ciemni fotogra-
ficznej), czarnobiałe obrazy na papierze fotograficznym. 
•	 ABSTRAKCJE I KREACJE - fotografia  smartfonem 
połączona z samodzielnym w wywołaniem w ciemni fotograficz-
nej zdjęć  na czarnobiałym papierze. Uczestnicy na tych warsz-
tatach będę mieli okazję tworzyć niezwykłe kreacyjne fotogra-
ficzne, ujęcia jak również dowiedzą się jak świadomie używać 
aparatu w smartfonie, tworzyć zdjęcia i edytować  
je w smartfonie. Dodatkowo najciekawsze zdjęcia będą mogli 
wywołać na papierze czarnobiałym przy użyciu materiałów do 
fotografii analogowej co z pewnością będzie niezwykle cieka-
wym doświadczeniem.     

Ilość osób: 10
Wiek uczestników: od 12 lat
Godziny zajęć: 11.00 – 13.00
Odpłatność: 120 zł ( za całość zajęć włącznie z materiałami)
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06.02 - 10.02.2023 – TANECZNE FERIE Z ZAMECZKIEM
godz.  16.15 – 17.15    

TANIEC TOWARZYSKI
Warsztaty przeznaczone są dla młodzieży i osób dorosłych, 
które chciałaby w ciągu 5 dni poznać podstawy takich tańców 
jak walc angielski, tango czy cha-cha-cha. Na zajęciach uczestni-
cy poznają podstawowe kroki, rytm i charakter poszczególnych 
tańców, co pozwoli na wspaniałą zabawę i zaprezentowanie się 
na parkiecie podczas każdej imprezy.
Ilość osób: 14
Wiek uczestników: od 15 – 99+
Odpłatność: 60 zł ( za całość zajęć)

06.02, 08.02 i 10.02.2023, godz.  17.15 – 18.15   

FITNESS – UMBA
Warsztaty przeznaczone dla każdego, kto chciałby poczuć mi-
liony endorfin podczas ćwiczeń modelujących sylwetkę, wyko-
nywanych do rytmu porywającej muzyki. Zajęcia będą miały 
charakter aerobowy z elementami ćwiczeń siłowych.

Ilość osób: 15
Wiek uczestników: bez ograniczeń wiekowych
Odpłatność: 50 zł ( za całość zajęć)
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06.02 – 10.02.2023  ZIMOWE STUDIO PIOSENKI  
z VIOLĄ DZIGMAN

Ferie to idealny czas, aby spróbować czegoś nowego, odkryć 
nowe pasje bądź rozwinąć zainteresowania, na które wcześniej 
brakowało czasu. Przez tydzień uczestnicy warsztatów pod kie-
runkiem Violi Dzigman wprowadzani będą w świat muzyki  
i śpiewu. Będziemy uczyć się prawidłowej emisji głosu i popraw-
nego oddechu w śpiewie. Prowadzone będą ćwiczenia dykcyjne 
czy łamańce językowe, które usprawnią nasz aparat mowy, a tym 
samym ułatwią śpiewanie. Na spotkaniach dowiecie się również 
co to: lax vox, pocket vox, flow ball i co wspólnego mają ze śpie-
waniem. Opracujemy także wspólnie utwór, jednak wcześniej 
zajmiemy się jego dokładną interpretacją. Nie zabraknie również 
luźnych rozmów, podczas których dowiecie się jak radzić sobie  
z tremą, jak przygotować się do występu scenicznego bądź pro-
gramów typu talent-show.

Godziny zajęć; 9.00 -12.00 
Wiek uczestnika: od 9 lat
Ilość osób: 12
Odpłatność: 150 zł ( za całość zajęć)

Serdecznie zapraszam do skorzystania  
z oferty programowej naszej instytucji  

pn.:  Ferie z Zameczkiem 2023
Dyrektor Domu Kultury „Zameczek” 

Magdalena Nowaczek



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

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


