
DOM KULTURY „ZAMECZEK” 

FERIE Z ZAMECZKIEM 2020 

PLAN WARSZTATÓW  

 

 

I. Dom Kultury Zameczek ul. Słowackiego 23, Kielce zaprasza na : 

 

27.01 – 31.01   Zimowe Atelier prowadzone przez instruktora Barbarę Żelazną 

Pn. „Wełną Malowane”- obraz wykonany techniką filcowania na mokro i sucho. 

Na proponowanych warsztatach będziemy wykonywać obraz, który połączy techniki 

filcowania na mokro i na sucho. Powstała praca będzie wspaniałą dekoracją, która może być 

wykorzystana jako oprawiony obraz, serwetą czy makatą. 

Ilość osób: 10 

Wiek uczestników: od 9 lat 

Godziny zajęć: 9.00 – 12.00 

Odpłatność: 70 zł 

 

27.01 – 31.01    Zameczkowe Warsztaty Fotograficzne 

To cykl spotkań z różnymi technikami fotograficznymi, które są na pograniczu fotografii                      

i grafiki.  Dzięki nim tworzenie obrazów to fascynująca przygoda rozwijająca kreatywne                            

i artystyczne spojrzenie na najbliższe otoczenie.   

Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć warsztatowych dostosowanych do uczestników . 

  

Camera obscura jako magiczny filtr obrazu. (pomiędzy fotografią i rysunkiem).  Warsztaty 

camera obscura to połączenie zabawy z twórczą praktyką. Dzieci będą miały okazję  

zapoznania się z genezą i historią zastosowań tego typu kamer. W celu pełniejszego 

zrozumienia zasady działania camera obscura, każdy uczestnik w czasie warsztatów wykona 

własną kamerę. Przygotowane aparaty posłużą jako medium przenoszące  uczestników                

w świat magicznych obrazów.   

Stwórz swojego bohatera 

W trakcie tego warsztatu uczestnicy będą odkrywać nieznany wymiar przedmiotów.  

Luksografia cyfrowa jest to nowa odmiana tej dawnej technik opierająca się na wykorzystaniu 

komputera i skanera  oraz programu do obróbki graficznej.  

Kolorowy świat  (fotografia  smartfonem)  

Poszukiwanie niezwykłych filtrów ze zwykłych przedmiotów dających ciekawe efekty.  

Magia cieni    (pomiędzy grafiką a fotografią)  

Kreatywne warsztat inspirowane „Teatrem Cieni” na których powstaną historie przedstawione 

na fotograficznym obrazku.  

Ilość osób: 10 

Wiek uczestników: od 9 lat 

Godziny zajęć: 13.00 – 15.30 

Odpłatność: 70 zł 

 

Jeżeli uczestnik będzie brał udział w warsztatach plastycznych i fotograficznych 

odpłatność wyniesie 120 zł 

 

27.01 – 31.01 – Zimowe Studio Piosenki pod kierunkiem Andrzeja Wolskiego.  

Warsztaty wokalne pod kierunkiem instruktora Zameczkowego Studia Piosenki Andrzeja 

Wolskiego. Zajęcia zakładają dobór i interpretację repertuaru, ćwiczenia dykcji, przepony i 

głosu. W drugiej części warsztatów każdy młody wokalista pozna tajniki nagrań i edycji 

dźwięku w Zameczkowym Studiu Nagrań. „Produktem” jaki uczestnik warsztatów otrzyma 

na zakończenie warsztatów będzie  profesjonalne nagranie piosenki przygotowanej podczas 

zajęć i otrzymanie jej  na płycie CD.  



 

Ilość osób: 14 

Wiek uczestników: od 10 lat 

Godziny zajęć: 9.00 – 15.00 

Odpłatność: 70 zł 

 

 

27.01 – 29.01 – Zimowe Warsztaty Taneczne DanceMix z Zameczkową Szkołą Tańca dla 

początkujących pod kierunkiem instruktorki Zameczkowej Szkoły Tańca Katarzyny Oleś - 

Rudnickiej. Warsztaty przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej. Na zajęciach uczestnicy 

będą poznawać krótkie układy choreograficzne oparte na różnych technikach tanecznych takich 

jak hip-hop, disco dance, jazz, salsa czy taniec klasyczny. Celem warsztatów jest zapoznanie 

uczestników z formą ruchową jaką jest taniec, rozwinięcie u dzieci i młodzieży koordynacji 

ruchowej i przestrzennej oraz wypracowanie wrażliwości na dźwięki i odpowiednią ich 

interpretację.  

Ilość osób: 12 

Wiek uczestników: od 7 lat 

Godziny zajęć: poniedziałek – środa 16:00 – 17.00 

Odpłatność: 30 zł 

 

27.01 – 29.01 – Zajęcia practisowo – warsztatowe z Tańca Towarzyskiego dla osób 

średniozaawansowanych  i zaawansowanych pod kierunkiem instruktorki Zameczkowej 

Szkoły Tańca Katarzyny Oleś - Rudnickiej. Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla 

stałych grup Zameczkowej Szkoły Tańca oraz osób aktywnie tańczących w Kielcach i regionie. 

Na zajęciach uczestnicy będą doskonalić zdobyte do tej pory umiejętności taneczne, technikę 

poszczególnych tańców oraz pracować nad poprawą kondycji, siły i sprawności fizycznej. 

Ilość osób: 14 

Wiek uczestników: od 12 lat 

Godziny zajęć: poniedziałek - środa  17:00 - 18:00 

Odpłatność: 30 zł  

 

03.02 – 07.02 – Zimowe Studio Piosenki pod kierunkiem Kasi Stanek i Artura Telusa 

Propozycja w drugim tygodniu ferii zimowych 2020 to warsztaty wokalne z elementami 

tajników studyjnych. Podczas zajęć poruszymy takie pojęcia jak: emisja głosu, prawidłowe 

prowadzenie frazy, oddechu czy właściwa interpretacja piosenek.  

W drugiej części warsztatów każdy młody wokalista pozna tajniki nagrań i edycji dźwięku w 

Zameczkowym Studiu Nagrań. „Produktem” jaki uczestnik warsztatów otrzyma na 

zakończenie warsztatów będzie  profesjonalne nagranie piosenki przygotowanej podczas 

zajęć i otrzymanie jej  na płycie CD.  

 

Ilość osób: 14 

Wiek uczestników: od 10 lat 

Godziny zajęć: 9:00 - 15:00 

Odpłatność: 70 zł 

 

 

 

 

 



03.02 – 05.02 – Zimowe Warsztaty Taneczne - Taniec Towarzyski i Użytkowy dla 

dorosłych  z Zameczkową Szkołą Tańca dla początkujących pod kierunkiem instruktorki 

Zameczkowej Szkoły Tańca Katarzyny Oleś - Rudnickiej. Warsztaty przeznaczone są dla osób 

dorosłych i seniorów, które chciałaby w ciągu 3 dni poznać podstawy takich tańców jak taniec 

użytkowy, walc angielski czy cha-cha-cha. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe kroki, 

rytm i charakter poszczególnych tańców, co pozwoli na wspaniałą zabawę i zaprezentowanie 

się na parkiecie podczas karnawału. 

Ilość osób: 16 

Wiek uczestników: od 16 lat 

Godziny zajęć: poniedziałek – środa 16:00 – 17.00 

Odpłatność: 30 zł 

 

03.02 – 05.02 – Latino Energy Maraton to propozycja dla każdego, kto chciałby połączyć 

przyjemne z pożytecznym, czyli taniec i fitness w jednym! Zapraszamy na 3 dni intensywnego 

wysiłku w rytmach Latino pod kierunkiem instruktorki Zameczkowej Szkoły Tańca Katarzyny 

Oleś - Rudnickiej. Zapraszamy wszystkich, którzy kochają gorące rytmy a jednocześnie chcą 

poprawić swoją kondycję i sprawność bez względu na wiek i płeć. Krótkie i proste choreografie, 

które zawierają elementy salsy, merengue, samby, cha-chy, jive`a czy bachaty pozwolą każdej 

osobie dobrze bawić się w tańcu i jednocześnie zadbać o swoją kondycję oraz sylwetkę!  Każde 

zajęcia zakończone będą 15 min ćwiczeniami stretchingowymi oraz wzmacniającymi mięśnie 

brzucha, pleców i nóg. 

Ilość osób: 12 

Wiek uczestników: od 15 lat 

Godziny zajęć: poniedziałek – środa 17:00 - 18:00 

Odpłatność: 30 zł 

 

 

05.02 – 07.02  – Zimowe Warsztaty Breakdance i Hiphop dla początkujących. 

Warsztaty pod kierunkiem instruktora Zameczkowej Sekcji Breakdance Piotra Sikory. Zajęcia 

zakładają zajęcia z rytmiki i rozumienia muzyki, kreatywnych technik rozwoju własnego stylu, 

foundation moves (toprocks, footworks, drops, freezes), powermoves. 

Godziny zajęć:  Środa - piątek   17.30 – 18.30 

Wiek uczestników:  Od 12 lat 

Ilość uczestników: 15 osób 

Odpłatność: 30 zł 

 

 

 

05.02 – 07.02  – Zimowe Warsztaty Breakdance i Hiphop dla zaawansowanych. 

Warsztaty pod kierunkiem instruktora Zameczkowej Sekcji Breakdance Piotra Sikory                                 

z udziałem tancerzy z formacji „Broken Glass 2” 

Godziny zajęć:  środa – piątek   18.30 – 19.30 

Wiek uczestników:  Od 12 lat 

Ilość uczestników: 15 osób 

Odpłatność: 30 zł 
 

 

 

 

 



 

II. Ośrodek Kultury „Ziemowit”  Filia Domu Kultury „Zameczek” 25-342 Kielce,  

ul. Księcia Mieszka I 79     

 

FERYJNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ 

27.01 - 31.01.2020 r.   godz. 10.00 -14.00 

03.02 - 07.02.2020 r.   godz. 10.00 -14.00 

 

„ZABAWY ZE SZTUKĄ - SZTUKA ZABAWY” 

Warsztaty artystyczne dla dzieci 

 

Instruktorzy prowadzący:  Krzysztof Kruk, Agnieszka Kloczkowska, Paweł Okła 

Liczba uczestników: do 30 osób 

Wiek uczestników: od 6 do 12 lat  

Opieka nad dziećmi: 8.00 – 10.00 ; 14.00 – 16.00 

Odpłatność: 150 zł za jeden tydzień 

 

W programie 

 

 Kolorowe spotkania z plastyką, muzyką i filmem 

 Zaczarowany świat dźwięków: muzyczne gry i zabawy,  

improwizacje i inspiracje wokalne 

 Filmowe przygody dla każdego: świat filmu, jego twórcy i bohaterowie 

 Wyprawy do niezwykłych miejsc naszego miasta  

 Wyjścia do teatru, kina, na basen 

 Różnorodne zabawy, gry i konkursy z nagrodami 

 

 

Celem warsztatów jest 

 

 Przekazanie podstawowej wiedzy z dziedziny plastyki, muzyki i filmu 

 Rozbudzenie fantazji, ruchu oraz zdolności manualnych 

 Rozwijanie talentów i ekspresji twórczej  

 Uwrażliwienie na piękno 
 


