Oferta jednostek kultury Miasta Słupska na ferie 2020.
1) Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku Zimowe Bajkowisko.
•

Ferie zimowe w bibliotece 13 stycznia - 25 stycznia 2020 r.

Data

Godzina

Minuta

Tytuł Imprezy

Opis/krótki

13.01.2020

12

00

Integrujemy się

Zabawy integracyjne dla dzieci, wspólne tworzenie kodeksu
zachowania i dobrych obyczajów- poznajemy się.

00

Niech plansze pójdą w
ruch

Zapraszamy dużych i małych na spotkanie z ”Goa”, „Puerto
Rico”, „Dixit”, „Wsiąść do pociągu”, „Carcassonne”,
„Osadnicy Catanu”, „Terraformacja Marsa” , „Rialto” i wiele
innych gier planszowych.

Miejsce Animacji
Kultury
ul. Grodzka 3

00

Muzyczna podróż do
Krainy Wyobraźni

Przegląd instrumentalnych ilustracji muzycznych do powieści
literackich.

Miejsce Animacji
Kultury
ul. Grodzka 3

13.01.2020

15.01.2020

16

16

14.01.2020

11

00

Eko-Ferie: zrób z
niczego coś fajnego

14.01.2020

10

30

Śnieżne bajkowiska

14.01.2020

12

00

Zimowy karnawał z
bajkami

14.01.2020

12

00

14.01.2020

10

00

Historyjki, które
dodają dzieciom
pewności siebie
Zimowe szaleństwo w
Bibliotece

Warsztaty recyklingowo- techniczne dla dzieci, podczas
których w twórczy sposób nadamy drugie życie przedmiotom,
które mamy na co dzień w domu, a które normalnie trafiłyby
do kosza.
Zabawy z książką. Głośne czytanie książki „Miś zwany
Paddington”, zajęcia techniczne
Zajęcia plastyczno- techniczne, podczas których stworzymy
od podstaw maski karnawałowe i inne elementy strojów
karnawałowych i ozdobimy „na błyszcząco”.

Placówka
Filia nr 8
ul. Braci
Gierymskich 1

Filia nr 3
ul. Zygmunta
Augusta 14
Filia nr 7
ul. Podgórna 1/1
Filia nr 11
ul. Hubalczyków 8

Filia nr 8
Głośne czytanie książki „To ja”. Zabawy biblioterapeutyczne z
ul. Braci
pokonywania niepewności.
Gierymskich 1
Filia nr 6
Zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy, gry.
ul. Romera 6

15.01.2020

12

00

Saneczkarstwo, hokej
na lodzie, bobsleje i
inne sporty zimowe.

16.01.2020

11

00

Doświadczenia z
dźwiękiem

16.01.2020

10

30

Zimowe pejzaże

16.01.2020

11

00

Bajkowe poranki
filmowe

16.01.2020

12

00

Zimowe gwiazdki

16.01.2020

12

00

Jak dbać o zwierzęta
zimą

17.01.2020

10

00

Warsztaty decoupage

17.01.2020

11

00

Planszomaniacy

17.01.2020

12

00

Mroźne poranki

17.01.2020

12

00

Zimowe zabawy
muzyczne

20.01.2020

16

00

Niech plansze pójdą w
ruch

21.01.2020

10

30

Laurka dla babci i
dziadka

Łamanie szyfrów – rozwiązywanie zagadek, krzyżówek,
kalambury – tematyka sportów zimowych; konkurs w formie
pytań i zadań do wykonania; rywalizacja wszystkich
uczestników.
Projekcja filmu „Ogród doświadczeń”. Energia fali
akustycznej (gasnąca świeczka) i inne doświadczenia z
dźwiękiem. Ludzki magnetyzm i inne doświadczenia.

Filia nr 8
ul. Braci
Gierymskich 1

Miejsce Animacji
Kultury
ul. Grodzka 3
Filia nr 7
Malowanie farbami zimowych widoków.
ul. Podgórna 1/1
Filia nr 3
Filmowe kino w bibliotece.
ul. Zygmunta
Augusta 14
Filia nr 11
Warsztaty recyklingowo-techniczne na zimowe okno.
ul. Hubalczyków 8
Filia nr 8
Pogadanki z dziećmi na temat właściwego dokarmiania
ul. Braci
ptaków i zwierząt zimą.
Gierymskich 1
Miejsce Animacji
Kreatywne warsztaty tworzenia pięknych przedmiotów dzięki metodzie
Kultury
decoupage dla dzieci.
ul. Grodzka 3
Filia nr 3
Klub miłośników gier planszowych.
ul. Zygmunta
Augusta 14
Czytanie bajek połączone z zajęciami plastycznoFilia nr 11
technicznymi, zabawy i gry planszowe.
ul. Hubalczyków 8
Filia nr 8
Zajęcia muzyczne dla dzieci. Śpiewanie piosenek o tematyce
ul. Braci
zimowej, pokaz talentów – karaoke.
Gierymskich 1
Zapraszamy dużych i małych na spotkanie z ”Goa”, „Puerto
Miejsce Animacji
Rico”, „Dixit”, „Wsiąść do pociągu”, „Carcassonne”,
Kultury
„Osadnicy Catanu”, „Terraformacja Marsa” , „Rialto” wiele
ul. Grodzka 3
innych gier planszowych.
Filia nr 7
Zajęcia plastyczno-techniczne wykonywane dowolną techniką
ul. Podgórna 1/1

21.01.2020

11

00

Eko-Ferie: zrób z
niczego coś fajnego

Warsztaty recyklingowo- techniczne dla dzieci, podczas
których w twórczy sposób nadamy drugie życie przedmiotom,
które mamy na co dzień w domu, a które normalnie trafiłyby
do kosza.
Prosty przepis i fantastyczna zabawa, podczas której
wykonywane będą bałwany z farbek rosnących.

Filia nr 3
ul. Zygmunta
Augusta 14

Filia nr 11
ul. Hubalczyków 8
Miejsce Animacji
Muzyczna podróż do
Przegląd instrumentalnych ilustracji muzycznych do powieści
22.01.2020 10
00
Kultury
Krainy Wyobraźni
literackich.
ul. Grodzka 3
Filia nr 3
Bajkowe poranki
23.01.2020 11
00
Filmowe kino w bibliotece.
ul. Zygmunta
filmowe
Augusta 14
Spotkanie, podczas którego poznamy najpiękniejsze miejsca w Miejsce Animacji
Muzyczna podróż po
23.01.2020 16
00
Portugalii, dowiemy się co to jest Fado, wysłuchamy
Kultury
Portugalii
najpiękniejszych utworów portugalskich.
ul. Grodzka 3
Filia nr 7
23.01.2020 10
30
Wytęż umysł
Prace plastyczne z origami.
ul. Podgórna 1/1
Zajęcia plastyczne, podczas których „uruchomimy” naszą
Filia nr 11
23.01.2020 12
00
Zima w kawałkach
wyobraźnię i przygotujemy zimowe witraże.
ul. Hubalczyków 8
Zimowe szaleństwo w
Filia nr 6
23.01.2020 10
00
Zajęcia plastyczno-techniczne, zabawy, gry.
Bibliotece
ul. Romera 6
Zajęcia literacko plastyczne, oparte na książce „Ile mamy
Miejsce Animacji
„Ile mamy nóg” –
24.01.2020 10
00
nóg” Jima Fielda i Kes Gray. Stworzenie na podstawie tej
Kultury
Kamishibai
książki teatrzyku Kamishibai.
ul. Grodzka 3
Filia nr 3
24.01.2020 11
00
Planszomaniacy
Klub miłośników gier planszowych.
ul. Zygmunta
Augusta 14
Czytanie bajek połączone z zajęciami plastycznoFilia nr 11
24.01.2020 12
00
Mroźne poranki
technicznymi, zabawy i gry planszowe.
ul. Hubalczyków 8
Miejsce Animacji
25.01.2020 11
00
DKF Jacka Bławuta
Projekcja filmu Jacka Piotra Bławuta juniora pt. „Babcia”.
Kultury
ul. Grodzka 3
*Z przyczyn niezależnych od organizatorów plan może ulec zmianie.
21.01.2020

12

00

Ulepimy dziś bałwana

2) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - ferie ze sztuką 2020 w Ustka, Słupsk.
I TYDZIEŃ 13.01 - 17.01.2020 r. - Słupsk, udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, dlatego prosimy
o zapisy:
•

13.01 - 15.01.2020 r., godz. 11:00- 14:00 - warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6-12 lat, młodzi adepci sztuki podczas zajęć
z zakresu designu zaprojektują i wykonają pod okiem fachowców między innymi: pojazdy przyszłości, kostiumy bohaterów bajek oraz stworzą
komiksy na podstawie własnych przeżyć i przygód.
Miejsce: Galeria Kameralna, ul. Partyzantów 31a w Słupsku,
Zapisy: Joanna Żuraw, tel. 515 089 986, e-mail: j.zuraw@bgsw.pl

•

16.01 - 17.01.2020, godz. 11:00- 13:00 - warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 12-15 lat, warsztaty nawiązywać będą do aktualnie
prezentowanej w Baszcie wystawy edukacyjnej dzieci o nazwie PODWÓRKO SZTUKI. Wystawa ta sięga po tematy zaczerpnięte z życia
codziennego bliskie każdemu: młodemu i dorosłemu (wspominania, przyszłość, marzenia, zabawa itp.). Za pomocą różnych form wyrazu
młodzi uczestnicy będą mieli okazję wypowiedzieć się twórczo.
Miejsce: Baszta Czarownic, al. F. Nullo 8,
Zapisy: Małgorzata Różańska, tel. 515 089 698, e-mail: m.rozanska@bgsw.pl

II TYDZIEŃ 20.01 - 24.01.2020 r. - Ustka, Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, dlatego prosimy
o zapisy:
•

20.01. - 21.01.2020, godz. 12:00- 14:00 - Warsztaty w pracowni fotograficzno-filmowej "Taka akcja animacja" przeznaczone dla młodzieży
w wieku 12-15 lat. W trakcie zajęć będziemy wykonywać zdjęcia, na bazie których stworzymy film animowany. Udział w warsztatach jest
bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, dlatego prosimy o zapisy.
Miejsce: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Zaruskiego 1a
Zapisy: Krzysztof Tomasik, tel. 515 089 686, e-mail: k.tomasik@bgsw.pl

•

22.01- 24.01.2020, godz. 12:00- 13:30 - warsztaty w pracowni rzeźby i ceramiki przeznaczone dla młodzieży w wieku 12-15 lat. Warsztaty
pozwolą zapoznać się zainteresowanym ze sposobami ręcznego tworzenia ceramiki zdobionej angobą. Zajęcia przewidziane są jako 3
spotkania, podczas których uczestnicy poznają metody i wykona pracę.
Miejsce: Centrum Aktywności Twórczej w Ustce, ul. Zaruskiego 1a
Zapisy: Michał Żesławski, tel. 530 558 750, e-mail: m.zeslawski@bgsw.pl

3) Słupski Ośrodek Kultury w Słupsku – RONDO na ferie, to oferta bezpłatnych, otwartych warsztatów skierowanych przede wszystkim do dzieci i
młodzieży, przygotowana wspólnie przez Teatr Rondo, Pracownię Fotografii Cyfrowej i Analogowej Słupskiego Ośrodka Kultury i Kino Rejs. Poza
zdobyciem umiejętności, w zależności od wyboru zajęć, z zakresu budowania spektakli, gry aktorskiej, recytacji, pracy z aparatem i obróbki zdjęć,
rejestracji obrazu, dźwięku i ich montażu; uczestnicy warsztatów rozwiną swoje kompetencje społeczne, podniesie się ich poziom odbioru oraz
rozpoznawania emocji.
OT RONDO ul. Niedziałkowskiego 5A
•

13.01 - 17.01.2020 r., godz. 11:00- 14:00 - Sferiowany Teatr, wśród propozycji twórczych działań w programie warsztatów znajdą się: gry,
zabawy i animacja teatralna dla dzieci w wieku 6-13 lat.

•

Słowo, uczestnicy tych zajęć poznają tajniki pięknego, scenicznego mówienia. Będą one obejmowały ćwiczenia dykcyjne i oddechowe.
Główny nacisk spotkań zostanie położony na recytację, nie zabraknie jednak elementów podstaw gry aktorskiej. Zapraszamy dzieci ze szkół
podstawowych oraz młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorosłych. Spotkania będą odbywać się w dniach:
13.01.2020 r. godz. 14.00 – 16.00
16.01.2020 r. godz. 16.00 – 18.00
17.01.2020 godz. 16.00 - 18.00
20.01.2020 godz. 15.00 – 17.00
22.01.2020 r. godz. 16.00 – 18.00

•

Ruch, Obraz, Obiektyw, podczas tych zajęć młodzież rozwinie swoją wyobraźnię i kreatywność. Pozna zasady prawidłowej kompozycji zdjęcia
i podstawy techniczne, takie jak użycie przysłony, czasu czy czułości w określonych sytuacjach. Oprócz fotografii krajobrazów i architektury,
uczestnicy zajęć nauczą się jak dobrze wykonywać portrety indywidualne i zdjęcia grupowe, a także poznają zasady pracy w studio

fotograficznym, w tym programy do obróbki zdjęć. Na zajęcia należy zabrać aparat fotograficzny z możliwością ręcznych ustawień przysłony i
czasu. Spotkania będą odbywać się w dniach:
13.01.2020 r. godz. 11.00 – 16.00
15.01.2020 r. godz. 10.00 – 16.00 (warsztaty plenerowe)
16.01.2020 r. godz. 11.00 – 16.00
20.01.2020 r. godz. 11.00 – 16.00 (warsztaty plenerowe)
22.01.2020 r. godz. 11.00 – 16.00
23.01.2020 r. godz. 11.00 – 16.00
Więcej informacji udziela oraz prowadzi zapisy pani Jadwiga Girsa-Zimny za pośrednictwem adresu e-mail: jagodafoto@vp.pl
•

16.01. i 23.01.2020 r. (czwartki) godz. 15.00 – 17.00 - „24 klatki później…”, zajęcia skierowane są do uczniów szkół średnich i studentów.
Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z technikami rejestracji obrazu przy pomocy powszechnie dostępnych urządzeń (np. smart fonów)
i obróbką filmu przy użyciu darmowych aplikacji (montaż, edycja, korekcja kolorów). W trakcie zajęć wspólnymi siłami zmierzymy się
z etiudami filmowymi, reportażami i wideoklipami, a efektami naszej kilkumiesięcznej pracy podzielimy się z widownią w trakcie uroczystego
zwieńczenia roku szkolnego.

•

13.01. - 17.01.2020 r. - Kino Rejs zaprasza w czasie ferii zimowych na przedpołudniowe seanse filmowe. Pokażemy drugą część przygód
wełnianego bohatera słynnego studia Aardman Animations - "Baranek Shaun Film. Farmageddon", a od 20 do 24 stycznia zapraszamy na
przebój kanadyjskich kin - "Szybcy i śnieżni". Dodatkowo w każdy wtorek i czwartek ferii, po seansie organizowane będą warsztaty.
W pierwszym tygodniu będziemy wspólnie tworzyć krótkie animacje przy użyciu zabawek optycznych, takich jak praksinoskop oraz zoetrop.
W drugim tygodniu zapraszamy na zajęcia plastyczne inspirowane wyświetlanym filmem. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, na
warsztaty obowiązują zapisy pod numerem 507 846 243. Udział w zajęciach za okazaniem biletu z seansu feryjnego. 21 stycznia, z okazji Dnia
Babci, zapraszamy o godz. 16.00 na pokaz specjalny filmu "Cały świat Romy" (kat. wiekowa 9+).
Poniżej dokładny rozkład jazdy:
13.01.2020 r. godz. 11.00 "Baranek Shaun Film. Farmageddon";
14.01.2020 r. godz. 10.00 "Baranek Shaun Film. Farmageddon" + warsztaty zabawki optyczne;
15.01.2020 r. godz. 10.00 "Baranek Shaun Film. Farmageddon";

16.01.2020 r. godz. 11.00 "Baranek Shaun Film. Farmageddon" + warsztaty zabawki optyczne;
17.01.2020 r. godz. 11.00 "Baranek Shaun Film. Farmageddon";
20.01.2020 r. godz. 11.00 "Szybcy i śnieżni";
21.01.2020 r. godz. 11.00 "Szybcy i śnieżni" + warsztaty plastyczne;
22.01.2020 r. godz. 10.00 "Szybcy i śnieżni";
23.01.2020 r. godz. 11.00 "Szybcy i śnieżni" + warsztaty plastyczne;
24.01.2020 r. godz. 11.00 "Szybcy i śnieżni";
21.01.2020 r. godz. 16.00 "Cały świat Romy".
RĘKODZIELNIA ul. Wojska Polskiego 10 a
•

20.01 – 24.01 2020 r. godz. 10.00-14.00 - "Ferie z SOKiem", w programie m.in. warsztaty rękodzielnicze (ceramika, papier, sitodruk), wizyta
w kinie Rejs i wyjazd na kulig/bryczkę do Zajączkowa, koszt 100 zł od osoby, dla dzieci od lat 7, zapisy pod nr tel. 59 842 47 07.

SZKOŁA KULTURY ul. Banacha 17
•

15.01.2020 r. godz. 11-13 - Spektakl "5 minut" dziecięcej grupy teatralnej "BEZ GADANIA TO NIE MY" + warsztaty teatralne.

•

22.01. 2020 r. godz. 11-13 - Spektakl "Na strychu" dzieci ze świetlic środowiskowych + warsztaty teatralne.

•

20.01 -24.01. 2020 r. godz. 9.00 – 13.00 (poniedziałek-piątek), indywidualne zajęcia wokalne i instrumentalne. Czas trwania zajęć: 30 min/os.
Zapisy bezpośrednio u instruktora: tel. 505 029 793. Instruktor ds. muzyki Kamila Bilińska.

•

13.01 – 16.01.2020 r. godz. 10.00 – 14.00 i 20.01 – 23-01.2020 r. godz. 10.00 – 14.00- zajęcia muzyczne 30 minut (mini warsztaty wokalne
oraz gry na gitarze i pianinie), oferta bezpłatna, obowiązują zapisy, ważna informacja - nie jest wymagane posiadanie instrumentu Piotr
Piasecki, Roman Pawlaczyk. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. (instruktorzy) 605235573 i 605733088.

4) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku – „Ferie w muzeum”
13.01. - 26.01.2020 r. godz. 12.00 – 14.00, wstęp na jedno spotkanie 8 zł. Dzieci przychodzących indywidualnie nie obowiązują zapisy. Grupy
zorganizowane przyjmowane są wyłącznie w innych terminach po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 59 842 40 81 wewn. 306
lub 59 728 55 21.

•

13.01.2020 r. - „String art” - obrazy malowane nićmi. String art. to technika wyplatania obrazów z kolorowej włóczki, muliny lub nici na
papierze, ścianie, ramkach lub deskach. Od 9 lat.

•

14.01.2020 r. - „Niech gra muzyka!” - dzieci stworzą kapelę ludową grając na własnoręcznie skonstruowanych instrumentach. Od 7 lat.

•

15.01.2020 r. - „Słupscy osadnicy to my” - jak wyglądały trudne wojenne losy tych, którzy przybywali na Pomorze po 1945 roku? Co ich tu
przywiodło? Kogo spotkali na swojej drodze? Dzieci wcielą się w role powojennych mieszkańców miasta i odpowiedzą na te pytania, tworząc
– poprzez wykorzystanie kukiełek – unikalną historyczną opowieść. Od 7 lat.

•

16.01.2020 r. - „Decoupage i fotografie na drewnie” - wykorzystując dwie techniki zdobnicze dzieci ozdobią przedmiot z drewna,
wykorzystując wzory wycięte z papieru lub serwetki papierowej oraz odbijając fotografię na podłożu. Można przynieść na pendrivie jedną
fotografię, która ma zostać użyta. Od 8 lat.

•

17.01.2020 r. - „Nie tyko książęce twarze” - warsztaty, łamigłówki i konkurencje pod bacznym okiem Gryfitów. Od 9 lat.

•

18.01.2020 r. - „Malowane drewno” - wspólnie poćwiczymy malarstwo na drewnie. Uczestnicy na początku zajęć przygotują fragmenty
drewna wygładzając je papierem ściernym, a następnie stworzą na nich obrazy inspirowane naturą. Od 8 lat.

•

19.01.2020 r. - „Stasiowo-Ignasiowe wariacje”- zagłębimy się w sztuki wizualne bliskie młodemu Witkacemu. Spróbujemy swoich sił
w literaturze, malarstwie i teatrze. Od 7 lat.

•

20.01.2020 r. - „Kochana Babciu, Kochany Dziadku!” - zajęcia o tym, jak ważne jest to, skąd pochodzimy i czego możemy nauczyć się
od starszych. Przy okazji przygotujemy drobne upominki dla naszych Najbliższych: Babci, Dziadka, (a może Wujka lub Siostry, jeśli to
im chcemy powiedzieć „Kocham Cię! ”). Od 7 lat.

•

21.01.2020 r. - „Złapane sny”- uczestnicy zajęć stworzą niepowtarzalne łapacze snów, które – według wierzeń plemion indiańskich – mają
magiczną moc odpędzania koszmarów. Od 10 lat.

•

22.01.2020 r. - „Smaki sztuki” - czy kolor może mieć smak, czy słowa mają zapach i czy muzyka ma jakiś kształt? Na te i inne pytania
spróbujemy znaleźć odpowiedź uczestnicząc w zajęciach praktycznych w oparciu o nowe wystawy znajdujące się w Spichlerzu Białym. Od 6
lat.

•

23.01.2020 r. - „W kaligraficznym skrócie” - w Dniu Pisma Ręcznego, poznamy tradycje tworzenia tego, począwszy od pióra gęsiego. Od 8 lat.

•

24.01.2020 r. - „Żywe obrazy” - dzieci po analizie jednego z wybranych obrazów z kolekcji MPŚ będą miały szansę ożywienia obrazu poprzez
próbę jego odtworzenia podczas zajęć. Posłużą do tego odpowiednie rekwizyty. Od 7 lat.

•

25.01.2020 r. - „Już karnawał włożył maskę, drzwi otworzył z hukiem, z trzaskiem!” - wykorzystując skrawki materiałów i drobne przedmioty,
które można znaleźć w każdym domu, dzieci wykonają maskę na karnawałowy bal. Poznają też tradycje i zwyczaje karnawałowe. Od 6 lat.

•

26.01.2020 r. - „Bal na Zamku” - spotkanie współczesnych księżniczek i rycerzy, wspólne pląsy i zabawy. Zapraszamy w stroju balowym

w dowolnej interpretacji. Od 5 lat.

