
AKADEMIA KREATYWNEGO FERIOWICZA
W CENTRUM KULTURY W BŁASZKACH

16-27 STYCZNIA 2017 R.

Spektakl oparty na motywach 
znanej opowieści o Koziołku Ma-
tołku Kornela Makuszyńskiego. 
Tym razem Koziołek Niemato-
łek wyrusza w świat, aby go po-
znać. Spotyka się z różnymi, ob-
cymi kulturami, poznaje je oraz 
ich otoczenie. Przedstawienie 
ma na celu pokazać, że oprócz 
naszej, są inne kultury na świe-
cie, które warto poznać.

Spektakl oparty na motywach 
baśni braci Grimm. Czwórka 
zwierząt: Osioł, Pies, Kot i Kogut 
odchodzą od swoich złych go-
spodarzy. Przypadkowe spotka-
nie początkuje ich wielka przy-
jaźń. Profesjonalna gra aktorów, 
piękne stroje, scenografi a i mu-
zyka, a przede wszystkim treść 
sprawią, że spektakl pozostanie 
na długo w pamięci dzieci, jak i 
dorosłych widzów.

Szalony Chemik, to jedna z propozycji kreatywnego spędzania 
czasu. Wszyscy, którzy marzą, aby przeistoczyć się w chemika, 
będą mieli na to szansę dzięki naszym warsztatom.

WARSZTATY
z Szalonym 
Chemikiem

Poniedziałek - 16 stycznia 2017
(godz. 10.00 – 14.00)

Teatr
dla dzieci 
KOZIOŁEK
NIEMATOŁEK

Teatr
dla dzieci 
MUZYKANCI
Z BREMY

Środa - 18 stycznia 2017
godz. 16.30SPEKTAKL SPEKTAKL Czwartek – 26  stycznia 2017

godz. 16.30

Przeniesiemy się do detektywistycznego światka Detektywa 
Łąki. Ten dzień spędzimy w towarzystwie zagadek, odcisków 
palców, lup i domysłów. Mali detektywi będą tworzyć narzę-
dzia niezbędne do odkrycia tajemnicy Detektywa Łąki. Zajęcia 
warsztatowe połączone będą z dniem zadań kreatywnych.

Kreatywny 
dzień
z Detektywem 
Łąką

Wtorek - 17 stycznia 2017 
(godz. 10.00 – 14.00)

Dzieci uwielbiają dostawać prezenty. Gwarantujemy, że uczest-
nicy warsztatów pokochają też robić zabawki. Czasem wystar-
czy naprawdę niewiele żeby stworzyć piękne lalki, gry planszo-
we, magnezy czy drewniane fi gurki. 

WARSZTATY 
z tworzenia
zabawek

Czwartek – 19  stycznia 2017 
(godz. 10.00 – 14.00)

Wyjątkowe zajęcia plastyczne, które rozwiną wyobraźnię i kre-
atywność dzieci. Uczestnicy zobaczą, że plastyka to nie tylko pa-
pier, kredki i farby (choć i tego nie zabraknie). Prowadzący zapew-
ni dużo zabawy i śmiechu, poprzez ciekawe zadania manualne.

WARSZTATY plastyczne

Czw – 26/Pt - 27  stycznia 2017 
(godz. 10.00 – 14.00)

Zajęcia mające na celu rozwinięcia u uczestników umiejętności 
sprawnej obsługi aparatu fotografi cznego, zmysłu obserwacji 
otoczenia oraz wyrażania siebie poprzez fotografi ę. Prowadzą-
cy pokaże chętnym, jak ciekawie skomponować kadr, co powin-
no się znaleźć na idealnym zdjęciu, a także omówi najważniejsze 
aspekty pracy fotografa.

WARSZTATY 
fotografi czne

Czw – 26/Pt - 27  stycznia 2017 
(godz. 10.00 – 14.00)

WSZYSTKIE ATRAKCJE ODBĘDĄ SIĘ NA 
SALI WIDOWISKOWEJ CENTRUM KULTURY W BŁASZKACH. 

WSTĘP WOLNY!
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Świat wyobraźni w połączeniu z dorobkiem plastycznym może 
przyczynić się do powstania tworów idealnych. Klasyczne zaję-
cia plastyczne zamienimy w tworzenie świata bajek. Będziemy 
budować statki z kartonów, malować farbami, ozdabiać piórami 
i tworzyć rzeczy niebanalne.

WARSZTATY
Świat 

Wyobraźni

Piątek– 20  stycznia 2017 
(godz. 10.00 – 14.00)4
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Codzienna, czterogodzinna moc animacji ruchowo-sportowej 
wyzwoli w naszych uczestnikach naprawdę dużą dawkę endor-
fi n. Gwarantujemy, że będzie to niezwykły, zabawny czas spę-
dzony w gronie pozytywnie zakręconych animatorów. W planie 
dnia znalazły się wyskokowe atrakcje (dmuchany tor przeszkód, 
dmuchana zjeżdżalnia, Pit stop - świat wyścigów rajdowych, 
Twister XXL, Memmory XXL, Bierki XXL, gry planszowe) oraz 
animacje na wesoło - zabawy zręcznościowe, animacje tanecz-
ne, zabawy ruchowe.

Trzydniowe zabawy
ruchowo-sportowe

5 Pon/Wt/Śr – 23/24/25  stycznia 2017 
(godz. 10.00 – 14.00)


