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I TYDZIEŃ FERII 14.01 – 18.01.2019r. 
Wiek uczestników: od 10 lat 
Liczba miejsc: do 8
Godziny zajęć: poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00 
Odpłatność: 60 zł

OśrOdek kultury „ziemOwit”
25-642 Kielce, ul. Mieszka I 79, 
tel. 41 345 20 63,  
e-mail: ziemowit@zameczek-kielce.pl   
www.ziemowit-kielce.pl

„tkANie ArtyStyCzNe z wykOrzyStANiem mASzyN  
dO filCOwANiA Czyli dekOrOwANie pOduChy 
OrAz iNNyCh dekOrACji metOdą AplikACji”

14.01.2019 (poniedziałek)- godz. 10:00 - 13:00
Zapoznanie z techniką i tworzenie projektów. 
15.01.2019 (wtorek)- godz. 10:00 - 13:00
Rozpoczęcie pracy
16.01.2019 (środa)-  godz. 10:00 - 13:00
Nakładanie wzorów.
17.01.2019 (czwartek)-  godz. 10:00 - 13:00
Kontynuacja pracy.
18.01.2019 (piątek)-  godz. 10:00 - 13:00
Zakończenie pracy, prezentacja.

Warsztaty plastyczne pod kierunkiem instruktora Barbary Żelaznej. 
Wszyscy wiemy, że najprzyjemniej w zimowy czas przytulić się do czegoś 
mięciutkiego i kolorowego. Dodatkową frajdą jest własnoręczne wyko-
nanie poduchy- przytulanki, która może utulić do snu. Na proponowa-
nych warsztatach będziemy wykonywać  poduchę, która połączy tech-
niki szycia, prostego wyszywania, nakładania aplikacji i tkania metodą 
filcowania na sucho.

plan warsztatów:

zimOwe Atelier 
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Zapraszamy na 4 dni intensywnego wysiłku w rytmach Latino.  
Latino Energy Maraton to propozycja 
dla osób, które kochają gorące rytmy 
a jednocześnie chcą poprawić swoją 
kondycję i sprawność bez względu na 
wiek i płeć. Krótkie choreografie, które 
zawierają elementy salsy, merengue, 
samby, cha-chy czy jive`a  pozwolą każ-
dej osobie wyrzucić z siebie pozytyw-
ną energię, dobrze bawić się w tańcu i 
jednocześnie zadbać o swoją kondycję 

Zajęcia pod kierunkiem Katarzyny Oleś  
instruktora Zameczkowej Szkoły Tańca.  
Taniec i fitness w jednym!   

lAtiNO eNergy mArAtON

wArSztAty tANeCzNe  „dANCemix” (diSCO, fuNky, 
hip-hOp, jAzz, lAtiNO – dlA pOCzątkująCyCh)

Warsztaty pod kierunkiem Katarzyny Oleś instruktora  
Zameczkowej Szkoły Tańca. Warsztaty przeznaczone dla dzieci i mło-
dzieży szkolnej od 7 roku życia. Na 
zajęciach uczestnicy będą pozna-
wać krótkie układy choreograficz-
ne oparte na różnych technikach 
tanecznych takich jak disco, fun-
ky, hip-hop, jazz, latino. Warsztaty 
prowadzone są od poniedziałku do 
czwartku.

I TYDZIEŃ FERII 14.01 - 17.01.  
2019r.
Wiek uczestników: od 7 lat 
Liczba miejsc: 12
Godziny zajęć: 
poniedziałek – czwartek 16:00 – 17:00 
Odpłatność: wstęp wolny

I TYDZIEŃ FERII 14.01 - 18.01.  2019r.
Wiek uczestników: dorośli
Godziny zajęć: 
poniedziałek – czwartek 18:00 – 20:15
Piątek – 16.00 – 1800  Practise 
Odpłatność: wstęp wolny

ZimOWe WarsZTaTY TanecZne  
Z ZaMEcZKOwą SZKOłą TaŃca

ZaMEcZKOwa SZKOła TaŃca  
STałE GRuPY – DOROśLI

oraz sylwetkę!  Każde zajęcia zakończone będą 15 min ćwiczeniami popra-
wiającymi gibkość oraz wzmacniającymi mięśnie brzucha, pleców i nóg.   

I TYDZIEŃ FERII 14.01 - 17.01.2019r.
Wiek uczestników: od15 lat 
Liczba miejsc: 12
Godziny zajęć:  
poniedziałek – czwartek 17:00 – 18:00
Odpłatność: wstęp wolny                        

warsztaty fotograficzne z artystą fotografikiem  
marcinem Boruniem pod kierunkiem marcina  
Michalskiego instruktora DK „Zameczek”, obej-
mą podstawy fotografii i wybrane zagadnienie fotogra-
ficzne oraz edycję  zdjęć  w programie PHOTOSHOP.
Warsztaty prowadzone będą w formie konsulta-
cji i zajęć praktycznych dostosowanych do uczestników.
Program zajęć obejmie podstawy związane z obsługą aparatu  
i sprzętu fotograficznego oraz będzie kopalnią inspiracji i tema-
tów fotograficznych dla młodych adeptów sztuki fotografowania  
I TYDZIEŃ FERII    14.01 – 17.01.2019r.
Wiek uczestników: od 14 - 18 lat 
Liczba miejsc: 8
Godziny zajęć: 10.00 – 14.00
poniedziałek – czwartek 
Odpłatność: 50 zł

WarsZTaTY FOTOgraFicZne 

fot. Marcin Boruń
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Warszty Breakdance i Hip-hop dla początkujących.Warsztaty pod 
kierunkiem instruktora Zameczkowej sekcji Breakdance piotra 
sikory. Zajęcia zakładają zajęcia z rytmiki i rozumienia muzyki, kre-
atywnych technik rozwoju własnego stylu, foundation moves (toprocks, 
footworks, drops, freezes), powermoves.

I TYDZIEŃ FERII  14.01 – 17.01.2019r.
Wiek uczestników: od 12 lat 
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć:  poniedziałek – czwartek 
18.00 – 19.00 
Odpłatność: wstęp wolny

zimOwe wArSztAty BreAkdANCe i hip-hOp 

dlA pOCzątkująCyCh

I TYDZIEŃ FERII    
14.01 – 17.01.2019r.
Wiek uczestników: od 12 lat 
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć:  
poniedziałek – czwartek  
19.00 – 20.00
Odpłatność: wstęp wolny

Warsztaty pod kierunkiem instruktora Zameczkowej sekcji Break-
dance Piotra Sikory z udziałem tancerzy z formacji „Broken class”

zimOwe wArSztAty BreAkdANCe i hipphOp 

warsztaty wokalne pod kierunkiem Grażyny łobaszewskiej oraz 
instruktora Zameczkowego Studia Piosenki andrzeja wolskiego. 
Zajęcia zakładają dobór i interpretację repertuaru, ćwiczenia dykcji, 
przepony i głosu. Podsumowaniem warsztatów będzie wspólny kon-
cert uczestników w Sali Kameralnej Domu Kultury „Zameczek”.

feryjNe StudiO piOSeNki 

I TYDZIEŃ FERII    14.01 – 18.01.2019r.  
Wiek uczestników: od 10 lat
Liczba miejsc: 15
Godziny zajęć: poniedziałek – czwartek 9:00 - 16:00,  
piątek 09.00 – 12.00
Odpłatność: 70 zł

To jedna z najwybitniejszych postaci polskiej wokalistyki. Należy do nie-
licznego grona muzyków, których nikt nie śmie porównywać z innymi  
i sugerować naśladownictwa. 
Nie sposób wyliczyć festiwali w których brała udział i gdzie została nagro-
dzona. Jest wzorem dla rzeszy młodych, marzących o karierze wokalistek  
i wokalistów. Piosenki, które pani Grażyna zaśpiewała, są podziwiane od 
lat, i należą do klasyki polskiej piosenki.

warsztaty wokalne z grażyną Łobaszewską  
i Andrzejem wolskim

GRaŻYna łOBaSZEwSKa
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ZimOWe WarsZTaTY TanecZne  
Z ZaMEcZKOwą SZKOłą TaŃca

SeNiOrzy i grupy średNiOzAAwANSOwANe  
z zAmeCzkOwej SzkOŁy tAńCA

5 - dniowe warsztaty przeznaczone dla SENIORÓW, którzy chcą 
rozpocząć naukę tańca towarzyskiego i użytkowego oraz warsz-
taty dla stałych grup Zameczkowej Szkoły Tańca. Na zajęciach 
uczestnicy stałych grup będą doskonalić swoje umiejętności ta-
neczne, szlifować technikę poszczególnych tańców oraz praco-
wać nad poprawą kondycji, siły i sprawności fizycznej. 

II TYDZIEŃ FERII    21.01 -  25.01.2019r.
Odpłatność: wstęp wolny

GODZInY ZaJĘĆ:  
Poniedziałek 21.01
Godz. 16.00 – 17.00 Senior Hobby – Taniec Towarzyski i użyt-
kowy dla początkujących
Godz. 17.00 – 20.15 Zameczkowa Szkoła Tańca – stałe grupy 
Dorośli + Practise
Wtorek 22.01
Godz. 16.00 – 17.00 Senior Hobby – Taniec Towarzyski i użyt-
kowy dla początkujących
Godz. 17.00 – 20.15 Zameczkowa Szkoła Tańca – grupy stałe
środa 23.01
Godz. 16.00 – 17.00  Senior Hobby – Taniec Towarzyski i użyt-
kowy dla początkujących
godz. 17.00 – 20.00 practise
czwartek 24.01
godz. 16.00 – 17.00 senior Hobby – Taniec Towarzyski
Godz. 17.00 – 20.15 Zameczkowa Szkoła Tańca – grupy stałe
Piątek 25.01
godz. 16.00  - 18.15 practise

14.01 (poniedziałek) 
9:00 – 10:00 
Spotkanie organizacyjne, rozśpiewanie.
10:00 – 16:00 
Zajęcia z Grażyną Łobaszewską i Andrzejem Wolskim. 
Ćwiczenia dykcyjne, rozgrzewka aparatu mowy. Ćwiczenia artykulacyj-
ne i usprawniające mechanikę aparatu mowy. Ćwiczenia poprawiające 
wyrazistość mowy. Ćwiczenia oddechowe (uruchamiające oddychanie 
przeponowo – żebrowe). Co to jest „oddychanie przeponą” – szczegóło-
we wyjaśnienie właściwego procesu oddechowego. Ćwiczenia fizyczne 
kształtujące właściwy sposób oddychania. Dobór nowego repertuaru  
do nauki. 
15.01– 17.01 (wtorek-czwartek) 
9:00 – 16:00 
Zajęcia z Grażyną Łobaszewską i Andrzejem Wolskim. Ćwiczenia dyk-
cyjne i oddechowe. Prezentacja nowych piosenek. Interpretacja, ruch 
sceniczny.
18.01 (piątek) 
9:00 – 12:00 
Ćwiczenia dykcyjne i oddechowe. Prezentacja nowych piosenek. Inter-
pretacja, ruch sceniczny.
 
12:00 – Sala Kameralna DK „Zameczek” – wstęp wolny
Finałowy koncert uczestników warsztatów z udziałem Grażyny  
łobaszewskiej.

plan warsztatów:
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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

feryjNe SpOtkANiA ze Sztuką
„zABAwy ze Sztuką - SztukA zABAwy”

wArSztAty ArtyStyCzNe dlA dzieCi

Godziny zajęć: 
14.01 - 18.01.2019 r.   godz. 10.00 -14.00
21.01 - 25.01.2019 r.   godz. 10.00 -14.00
Instruktorzy prowadzący:  Marlena Kot, Paweł Okła, Krzysztof Kruk
Liczba uczestników: do 25 osób
Wiek uczestników: od 6 do 12 lat 
Opieka nad dziećmi: 8.00 – 10.00 ; 14.00 – 16.00
Odpłatność: 100 zł za jeden tydzień

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

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

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

informacje i zapisy:



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

Serdecznie zapraszam do skorzystania  
z oferty programowej naszej instytucji  

pn.:  Ferie z Zameczkiem 2019

Dyrektor Domu Kultury „Zameczek” 
Teresa Wołczyk-Rosołowska


