FERIE 2018 w Muzeum Podlaskim
w Białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku przygotowało na czas ferii
zimowych (22.01-04.02.2018) liczne i bardzo różnorodne
propozycje edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy do
nauki zdobienia ikon w Supraślu i na spotkanie z malarstwem
współczesnym w Ratuszu. W Muzeum Historycznym będzie można
przekonać się, czym bawili się i w co grali nasi dziadkowie,
gdy byli dziećmi. W Muzeum Karnego otworzy swoje podwoje
Akademia Małego Artysty, a w Tykocinie będzie można zdobyć
pierwsze szlify aktorskie pod kierunkiem Dariusza SzadyBorzyszkowskiego.

Program Ferii 2018
RATUSZ
Białystok, Rynek Kościuszki 10
W czasie ferii zapraszamy dzieci w wieku 8 – 12 lat na
interaktywne zajęcia edukacyjne na wystawie czasowej „Andrzej
Muszyński. 40 lat pracy twórczej”.
SEN O BIAŁYMSTOKU
Jakie są źródła natchnienia współczesnych artystów? Czy

artystę może zainspirować miasto? Poszukamy odpowiedzi na te
pytania, oglądając prace Andrzeja Muszyńskiego. Dowiemy się,
co tworzy artysta i w jaki sposób zainspirował go Białystok.
Sprawdzimy, co z tym wszystkim ma wspólnego mural,
przedstawiający twórcę języka esperanto Ludwika Zamenhofa oraz
pomnik księdza Jerzego Popiełuszki, stojący niedaleko Pałacu
Branickich. W części warsztatowej stworzymy na kolorowych
kwadratach kolaże, przedstawiające fragmenty Białegostoku, z
jego charakterystycznymi budynkami, symbolami i ulicami.
Następnie połączymy je wszystkie, tworząc kolorowy obraz
naszego miasta.
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Niedziela 21 stycznia 2018 r., godz. 12.00
Wiek uczestników: 8 – 12 lat.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 10 zł dziecko, 5 zł opiekun (z Kartą Dużej Rodziny 2 zł
dziecko + 2 zł opiekun).
Liczba miejsc: 15 osób w grupie.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
(85) 740 – 77 – 41 lub kom. 509 336 740.
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Terminy: wtorek – piątek, w godz. 10.00 – 15.00.
Wiek uczestników: 8 – 12 lat.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 2 zł.
Liczba miejsc: 30 osób w grupie.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
(85) 740 – 77 – 41 lub kom. 509 336 740.

MUZEUM HISTORYCZNE
ul. Warszawska 37
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
(Istnieje możliwość dołączenia osób indywidualnych)

GRY I ZABAWY NASZYCH PRADZIADKÓW
Zajęcia dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas 1 – 3 szkół
podstawowych
Terminy spotkań: 22.01. – 26.01.2018
Wśród bogatej kolekcji eksponatów prezentowanych w Muzeum
znajduje się również ciekawa kolekcja zabawek. Mimo iż
zdecydowanie różnią się formą i wyglądem od współczesnych
zabawek miały jeden podstawowy cel – bawić i uczyć. Na ich
podstawie uczestnicy zajęć przeniosą się w czasy swoich
przodków, a także poznają dawne formy gier i zabaw, w które
się bawiono, by spędzić miło wolny czas!
KOLĘDUJMY WSZYSCY WRAZ
Zajęcia dla uczniów klas 4 – 7 szkół podstawowych oraz
gimnazjów
Terminy spotkań: 29.01. – 02.02.2018
Tradycja kolędowania to zwyczaj, bez którego nie wyobrażamy
sobie świąt Bożego Narodzenia. Uczestnikom spotkania
przybliżona zostanie historia najstarszych polskich
pastorałek. Zajęcia uzupełnione będą okolicznościową wystawą,
prezentującą instrumenty muzyczne wykorzystywane w czasie
kolędowania.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 7 zł – dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, 4 zł –
dzieci z przedszkoli, z Kartą Dużej Rodziny 2 zł.
Liczba miejsc: 30 osób w grupie.
Termin i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z opiekunami
grup.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie grup z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerami telefonów: kom. 517
484 349, 85 74 82 119.

MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO
Białystok, ul. Świętojańska 17

OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Terminy: 22.01.2018 r. do 26.01.2018 r. Zajęcia dla dzieci w
wieku 8-12 lat.
AKADEMIA MAŁEGO ARTYSTY
DZIEŃ I – SZTUKA
10.00-11.00 – Spotkanie wprowadzające w pojęcie Sztuki i jej
działów. Za pomocą quizów
i zabaw uczestnicy poznają sztuki plastyczne, w których
tworzył Alfons Karny.
11.00-11.30 – Przerwa śniadaniowa ( posiłek we własnym
zakresie).
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne. Uczestnicy wykorzystując
nowoczesne techniki takie jak kolaż czy assemblage stworzą
plakat Galerii Wielkich Polaków. Wzorem będzie wystawa stała
Galeria Wielkich Polaków z wybitnymi dziełami Alfonsa Karnego.
12.30-14.00 – Zajęcia teatralne
DZIEŃ II – RYSUNEK I GRAFIKA
10.00-11.00 – Cenne rysunki, szkice i grafiki Alfonsa Karnego.
Uczestnicy poznają tematykę prac artysty i jego inspiracje.
11.00-11.30 – Przerwa, drugie śniadanie we własnym zakresie.
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne. Uczestnicy wykonują rysunki
inspirowane dziełami Karnego, stosując różne metody m.in.:
ołówek, węgiel, kredka akrylowa.
12.30-14.00 – Zajęcia teatralne
DZIEŃ III – MALARSTWO
10.00-11.00 – Alfons Karny był znakomitym rzeźbiarzem,
jednocześnie uwielbiał i cenił piękno malarstwa. W jego
kolekcji znajdują się obrazy, z którymi zapoznają się
uczestnicy zajęć.
11.00-11.30 – Przerwa, drugie śniadanie we własnym zakresie.
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne w trakcie, których uczestnicy
wykonają białostocki, zimowy pejzaż w technice akrylowej.
12.30-14.00 – Zajęcia teatralne
DZIEŃ IV – RZEŹBA I CERAMIKA

10.00-11.00 – Rzeźba – podstawowa dziedzina twórczości Alfonsa
Karnego, oraz pasja życiowa, która przyniosła sławę
rzeźbiarzowi. Uczestnicy poznają techniki wykonywania rzeźb.
11.00-11.30 – Przerwa, drugie śniadanie we własnym zakresie.
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne. Uczestnicy wykonają własną
rzeźbę w różnych materiałach.
12.30-14.00 – Zajęcia teatralne
DZIEŃ V – GRAFFITI
10.00-11.00 – Graffiti bardzo popularny i rozpowszechniony
dział sztuk plastycznych. Uczestnicy poznają powyższe
zagadnienie i przykładowe prace w tej technice.
11.00-11.30 – Przerwa, drugie śniadanie we własnym zakresie.
11.30-12.30 – Zajęcia plastyczne – tworzenie graffiti na
podłożu imitującym ściany budynków naszego miasta.
12.30-14.00 – Zajęcia teatralne.
14.00-14.30 – Zakończenie zajęć oraz
skierowany do rodziców i opiekunów.

pokaz

teatralny

Terminy: 22 – 26.01.2018 r.
Wiek uczestników: 8 – 12 lat.
Opłata za tygodniowy (poniedziałek – piątek) cykl zajęć – 120
zł, Z Kartą Dużej Rodziny obowiązuje zniżka 50%.
Czas trwania: od 10.00 do 14.00.
Liczba miejsc: 15 osób w grupie.
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerem tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W PRACOWNI RZEŹBIARZA
W trakcie zajęć uczestnicy poznają sylwetkę Alfonsa Karnego,
wielkiego artystę XX wieku. Zajęcia zakończone zostaną pracą w
glinie.
Wiek uczestników: 7 – 12 lat.
Koszt: 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 2 zł.
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
Supraśl, ul. Klasztorna 1
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WESOŁA NOWINA – wspólne kolędowanie przy ikonach Narodzenia
Chrystusa.
21.01.2018 r., o godz. 15.00 – z grupą „Zatopieni w historii”
z parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Topilcu. „ZaTopieni w
historii” to projekt, którego głównym zadaniem jest ocalenie
od zapomnienia historii i tradycji kulturalnych miejscowości
parafii prawosławnej Topilec.
Wstęp bezpłatny.
OFERTA DLA RODZIN
DROGOCENNA SZATA – zdobienie ikon basmą, ryzą, okładem –
warsztaty plastyczne.
Terminy:
20.01.2018 r., godz. 11.00
27.01.2018 r., godz. 11.00
03.02.2018 r., godz. 11.00
Wiek uczestników: dzieci od 7 lat + rodzice.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 9 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 2 zł.
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Tematy do wyboru:
DROGOCENNA SZATA – zdobienie ikon basmą, ryzą, okładem –
warsztaty plastyczne.
KOLOR I GEST NA IKONIE NARODZENIA CHRYSTUSA – zajęcia
interaktywne na ekspozycji stałej.
Terminy: 22.01 – 02.02.2018 r.
Wiek uczestników: 7 – 12 lat.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 9 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 2 zł.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod nr tel. 509 336 829.

MUZEUM W TYKOCINIE
Tykocin, ul. Kozia 2
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
TYKOCIN JAKIEGO NIE ZNACIE
Zapraszamy na krajoznawczą wycieczkę po Tykocinie śladami
Zygmunta Glogera, pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego.
Terminy spotkań:
23.01.2018 r., godz. 12.00
30.01.2018 r., godz. 12.00
Wiek uczestników: 7 – 14 lat.
Czas trwania zajęć: ok.120 min.
Koszt: 8 zł od dziecka, opiekunowie wstęp bezpłatny, z Kartą
Dużej Rodziny 2 zł.
Liczba miejsc ograniczona do 25 osób.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z
minimum trzydniowym wyprzedzeniem: (85) 718 16 13 lub kom. 509
336 597.
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
WOKÓŁ DOBRA
Zapraszamy młodzieży uczącą się w Zespole Szkół i Przedszkola
w Tykocinie na warsztaty teatralne, prowadzone przez Dariusza
Szadę-Borzyszkowskiego, znanego reżysera teatralnego.
Terminy: cykl dziesięciu warsztatów od poniedziałku do piątku
22.01. – 26.01. oraz 29.02. – 02.02.2018 r, godz. 10.00
Czas trwania zajęć każdego dnia: ok. 100 min.
Koszt: opłata jednorazowa w wysokości 8 zł od osoby za cały
cykl dziesięciu warsztatów.
Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
(85) 718 16 13 lub kom. 509 336 597.

