Ferie Zimowe 2019 – Muzeum
Podlaskie w Białymstoku

RATUSZ
W
BIAŁYMSTOKU,
Kościuszki 10

Rynek

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W czasie ferii zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat na
interaktywne zajęcia edukacyjne na wystawie czasowej „BEZ
RAM/UNFRAMED. Malarstwo z kolekcji prywatnej”.

CZYSTA ABSTRAKCJA!

Portret przedstawia postać. Pejzażem może być urokliwy
krajobraz. Ale są takie obrazy, które nic nie przedstawiają,
nie opowiadają żadnej historii i do tego wyglądają jakoś tak
dziwnie… Czysta abstrakcja! Czy artysta był leniwy, a może nie
miał talentu? Przekonamy się o tym oglądając przykłady
malarstwa abstrakcyjnego prezentowane na wystawie czasowej
„Bez ram”. W części warsztatowej zajęć uczestnicy wykonają
prace plastyczne nawiązujące do sztuki abstrakcyjnej.
Terminy: wtorek – piątek, w godz. 10.00 – 15.00.
Wiek uczestników: 7 – 12 lat.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 2 zł, opiekunowie
bezpłatnie.
Ilość 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)

ODWIEDZINY U JANA KLEMENSA I IZABELLI BRANICKICH
Zajęcia dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas 1 – 3 szkół
podstawowych
Terminy spotkań: 21 stycznia – 3 lutego 2019
W oparciu o nową, zmodernizowaną wystawę „Białystok – makieta
barokowego miasta” odbiorcy poznają historię Białegostoku za
czasów Jana Klemensa Branickiego. Specjalnie stworzona
animacja typu: „widowisko, światło, dźwięk przeniesie widza w
sam środek „Wersalu Północy” – jednej z najpiękniejszych
magnackich rezydencji. Uczestnicy przyjrzą się barokowym
strojom a następnie zaprojektują własne kreacje szlachcica i
szlachcianki. Zajęcia urozmaici koncert muzyki barokowej
nagrany w auli Pałacu Branickich. Widowisko multimedialne
„Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł sfinansowano ze
środków budżetu Miasta Białegostoku.

REDAKTOREM BYĆ
Zajęcia dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych oraz
gimnazjów
Terminy spotkań: 21 stycznia – 3 lutego 2019
Uczestnicy spotkania poznają początki i historię najstarszej
wydawanej w języku polskim gazety w naszym mieście. Na jej
przykładzie dowiemy się jak wyglądał proces wydawania gazety
oraz wcielimy się w rolę redaktora naczelnego. Efektem tego
będzie zaprojektowanie swojego własnego czasopisma.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.

Koszt: 4 zł – dzieci z przedszkoli, 7 zł – dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjów, 4 zł – dzieci z przedszkoli, z Kartą
Dużej Rodziny 2 zł.
Liczba miejsc: 25 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, ul.
Świętojańska 17
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.

ANTYCZNY WEEKEND W MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO
ANTYCZNE INSPIRACJE
Sobota 26 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Jakie rzeźby wykonywano w czasach antycznych? Z jakich
materiałów korzystano? Jaki był ideał piękna tamtych czasów?
Wspólnie poszukamy odpowiedzi na zadane pytania. Inspiracji
antyczną sztuką poszukamy wśród muzealnych eksponatów, by na
koniec wykonać własną pracę w glinie.
Czas trwania: ok. 90 min.

NA ANTYCZNEJ SCENIE
Niedziela 27 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Czy antyczny teatr mógłby zaskoczyć współczesnego widza? Kto
mógł być aktorem i jak wyglądał jego strój? Jakie są
podobieństwa i różnice pomiędzy teatrem antycznym a
współczesnym? Na te pytania odpowiemy w trakcie zajęć. Na
koniec spotkania uczestnicy wykonają maski teatralne.
Czas trwania: ok. 90 min.

MAGICZNA ZABAWA Z TEATREM
Wtorek 29 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Poniedziałek 4 lutego 2019 r., godz. 11.00
Uczestnicy zajęć poznają teatr
jako miejsce, w którym
spotykają się ze sobą różne dziedziny sztuki. Podczas
spotkania dzieci będą mogły poczuć niezwykłą atmosferę teatru
lalek i zdobyć wiedzę na temat:
jak powstaje spektakl
teatralny, na czym polega praca aktora – animatora lalek
teatralnych. Na zakończenie uczestnicy wykonają lalki
teatralne z bardzo szlachetnego materiału rzeźbiarskiego jakim
jest glina.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: dzieci – 10 zł, opiekunowie – 5 zł, z Kartą Dużej
Rodziny – 2 zł.
Liczba miejsc ograniczona.

Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 12 lat.
JAKI TEATR JEST – TO WIDAĆ
Uczestnicy zajęć zwiedzą czasową wystawę lalek teatralnych
,,Kompleksja lalki”, na której znajdują się różne rodzaje
lalek teatralnych (kukiełka, pacynka, marionetka i inne).
Spotkanie będzie wspaniałą okazją do zapoznania się z historią
teatru lalek i
różnorodnością form teatralnych. Zajęcia
zakończone zostaną wykonaniem plakatu do obejrzanej wystawy.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
NA ANTYCZNEJ SCENIE
Czy antyczny teatr mógłby zaskoczyć współczesnego widza? Kto
mógł być aktorem i jak wyglądał jego strój? Jakie są
podobieństwa i różnice pomiędzy teatrem antycznym a
współczesnym? Na te pytania odpowiemy w trakcie zajęć. Na
koniec spotkania uczestnicy wykonają maski teatralne.
Czas trwania zajęć: ok. 90 min.
Terminy: wtorek – piątek, w godz. 10.00 – 15.00
Koszt: grupy przedszkolne – 4 zł od osoby, dzieci i młodzież
szkolna – 7 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od
osoby), opiekunowie bezpłatnie.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl

MUZEUM
IKON
Klasztorna 1

W

OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

SUPRAŚLU,

ul.

Zapraszamy na ZIMOWE ZAJĘCIA WARSZTATOWE. Będzie nam miło
gościć zarówno rodziny z dziećmi, jak i same dzieci, młodzież
i osoby dorosłe.

JAK POWSTAJE IKONA?
W sali warsztatowej uczestnicy poznają proces powstawania
ikony. Podejmowane są działania plastyczne mające na celu
poznanie kolejnych etapów pracy nad ikoną. Po wypolerowaniu
desek i przekopiowaniu rysunku uczestnicy przystępują do
malowania temperą wybranego wizerunku.

DROGOCENNA SZATA
Zdobienie ikon metalową basmą, ryzą, okładem to tradycja
rozpowszechniona w Cerkwi prawosławnej. Podczas zajęć
plastycznych każdy może samodzielnie zaprojektować i wykonać
niepowtarzalną ozdobę ikony. Zamiast złota i srebra
proponujemy kolorowe folie, wycinanki i koraliki. Ponadto
uczestnicy poznają podstawowe wiadomości i terminy dotyczące
metalowych okładów.

Terminy spotkań: każdy wtorek, środę i piątek w terminie od
29 stycznia do 8 lutego 2019.
Czas trwania zajęć: 1,5 godz.
Koszt: Podczas ferii obowiązuje specjalna oferta cenowa w
wysokości 14 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 8 zł od
osoby.
Liczba miejsc ograniczona do 25 osób.
Zapisy na warsztaty przyjmujemy pod numerem: 509 336 829.

MUZEUM
WNĘTRZ
PAŁACOWYCH
CHOROSZCZY, ul. Pałacowa 2
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Dzieci w wieku 7 – 12 lat przychodzące
zapraszamy na zajęcia interaktywne:

W

indywidualnie

MANELE, BROSZE, WISIORY, EGRETY – KLEJNOTY ZDOBIĄCE NIE TYLKO
KOBIETY
Termin: 24 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Zajęcia interaktywne, których tematem jest biżuteria – dodatek
upiększający, podkreślający własny styl i zmieniający
wizerunek. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak
zmieniały się formy, rodzaje i funkcje biżuterii na
przestrzeni wieków. W części praktycznej uczestnicy
własnoręcznie wykonają wybraną ozdobę – broszę, wisior,
bransoletę (manelę).

W KAPELUSZU, BUDCE I PERUCE
Termin: 31 stycznia 2019, godz. 11.00
Zajęcia plastyczne których uczestnicy prześledzą historię
nakryć głowy i peruk, a także dowiedzą się jak istotną rolę
odgrywały w XVIII i XIX wieku nie tylko w życiu osobistym, ale
również w społecznym. Część praktyczna obejmuje zajęcia
plastyczne polegające na wykonaniu przez uczestników własnego
nakrycia głowy. Dodatkową atrakcją będzie możliwość
sfotografowania się w stroju wzorowanym na XVIII- wiecznej
modzie francuskiej.
Wiek uczestników: 7 – 12 lat.
Czas trwania: 90 min.
Koszt: 7 zł od dziecka, opiekunowie wstęp bezpłatny.
Zajęcia dla minimum 10 osób. Zainteresowanych prosimy o
wcześniejszy kontakt tel. (85) 71 91 233 lub kom. 509 336 795.
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Zapraszamy dzieci w wieku 7-15 lat.
MANELE, BROSZE, WISIORY, EGRETY – KLEJNOTY ZDOBIĄCE NIE TYLKO
KOBIETY
Terminy: 22 stycznia, 29 stycznia 2019 r., godz. 11.00
Zajęcia interaktywne, których tematem jest biżuteria. Dzisiaj
pełniąca w naszym życiu szczególną rolę: jako wyjątkowy
dodatek upiększający i zmieniający wizerunek a także
pozwalający zwrócić na siebie uwagę otoczenia poprzez
podkreślenie własnego stylu. W trakcie zajęć uczestnicy

dowiedzą się jak zmieniały się formy i rodzaje i funkcje
biżuterii na przestrzeni wieków. Zaś w części praktycznej
uczestnicy własnoręcznie wykonają ozdobę, do wyboru: brosza,
wisior, bransoleta ( manela), itp.
W KAPELUSZU, BUDCE I PERUCE
Terminy: 30 stycznia, 1 lutego 2019 r., godz. 11.00
Zajęcia plastyczne których uczestnicy prześledzą historię
nakryć głowy i peruk, a także dowiedzą się jak istotną rolę
odgrywały w XVIII i XIX wieku nie tylko w życiu osobistym, ale
również w społecznym. Część praktyczna obejmuje zajęcia
plastyczne polegające na wykonaniu przez uczestników własnego
nakrycia głowy. Dodatkową atrakcją będzie możliwość
sfotografowania się w stroju wzorowanym na XVIII- wiecznej
modzie francuskiej.
ZIMA W PARKU W CHOROSZCZY – TROPY NA ŚNIEGU (zajęcia odbędą
się tylko wówczas, gdy będzie pokrywa śnieżna).
Terminy: 24 stycznia, 29 stycznia 2019, godz. 11.00,
Zajęcia interaktywne odbywające się na terenie parku
przypałacowego. Wszystkie zwierzęta pozostawiają ślady swojej
obecności a do najliczniejszych należą tropy czyli odciski łap
np. na śniegu. Zadaniem uczestników zaopatrzonych w kartkę i
ołówek będzie odnalezienie jak największej ilości tropów i
rysowanie napotkanych tropów na kartce. Następnie powrót do
muzeum i oglądanie rożnych tropów na planszach i rozpoznawanie
tropów z parku.
Wiek uczestników: 7 – 15 lat.
Czas trwania: 90 min.
Koszt: 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 2 zł.
Liczba miejsc ograniczona do 30 osób w grupie.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w
celu uzgodnienia terminu i tematu zajęć (85) 71 91 233 lub
kom. 509 336 795.

MUZEUM W TYKOCINIE, Tykocin, ul.
Kozia 2
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
WARZYWNIK PANA JANA – warsztaty teatralne dla dzieci w wieku 7
– 16 lat.
W trakcie tygodniowych zajęć dzieci i młodzież pod okiem
Dariusza Szady-Borzyszkowskiego będą pracowały nad dykcją i
interpretacją z wykorzystaniem wierszy Jana Brzechwy. Zajęcia
zakończą się publiczną prezentacją efektów tygodniowych zmagań
z Melpomeną w Domu Talmudycznym.
Terminy spotkań: od 28 stycznia do 1 lutego 2019 (poniedziałek
– piątek) o godz. 10.00.
Zakończenie warsztatów premierą
w dniu
2 lutego 2019 o
godzinie 12.00 w Domu Talmudycznym.
Czas trwania zajęć: ok. 120 min.
Koszt: opłata jednorazowa w wysokości 7 zł od osoby za cały
czas trwania warsztatów.
Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z
minimum trzydniowym wyprzedzeniem: (85) 7181613 lub kom.
509336597

MUZEUM W BIELSKU PODLASKIM, Ratusz,
ul. Mickiewicza 45
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Zajęcia dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Ręcznikowa łąka, 23 stycznia 2019, godz. 10.00
Warsztaty inspirowane kolekcją ręcznika ludowego, jednego
z
ważniejszych wyznaczników kultury i tradycji mieszkańców ziemi
bielskiej. Zdobnictwo ręcznika będzie okazją do poznania
różnych rodzajów kwiatów, które skryły się w haftowanych
wzorach. Zainspirowani kontaktem z zabytkiem najmłodsi ozdobią
wzorami kwiatowymi z ręczników bawełniane worki na kapcie czy
zabawki. Dodatkową atrakcją będzie układanka magnetyczna.
Koszt: 10 zł od osoby.
Koronkowa robota, 30 stycznia 2019, godz. 10.00
Uczestnicy warsztatów poznają różne rodzaje koronek
szydełkowych, dekoracyjnych i użytkowych. Z doświadczenia
wiemy, że technika szydełkowa stanowi wyzwanie dla dzieci i
podczas dwóch godzin warsztatów jest trudna do opanowania.
Stąd wykorzystamy papier do stworzenia nietuzinkowych obrazków
techniką wycinanki.
Koszt: 7 zł od osoby.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: tel. kom.
509 336 841.
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Zapraszamy grupy do zgłaszania się. Tematyka spotkań oraz
terminy do uzgodnienia. Zapisy pod nr tel. 509 336 841.

