Teatr Barakah zaprasza dzieci na warsztaty plastyczne [UA, ENG]
2022-08-23
Teatr Barakah w ramach inicjatywy „Lato w mieście z UNICEF-em” zaprasza dzieci i młodzież w wieku od
7 do 24 lat na bezpłatne warsztaty plastyczne.

Inicjatywa skierowana jest zarówno do dzieci Polski, jak i innych krajów. Instruktorzy mówią w
języku angielskim, a dodatkowo podczas warsztatów będzie obecna tłumaczka języka
ukraińskiego.
Uczestnicy warsztatów poznają m.in. technikę linorytu. Wykonają odbicia gotowych lub
samodzielnie przygotowanych wzorów na prasie, a prace będą mogli zabrać ze sobą. Warsztaty
będą prowadzone przez profesjonalnych instruktorów. Organizatorzy zapewniają ciepły posiłek.
Zgłoszenia należy kierować na adres: warsztaty@teatrbarakah.com (z dopiskiem „UNICEF”
w tytule maila). Organizatorzy proszą o wskazanie dwóch grup: preferowanej i rezerwowej
spośród następujących możliwości:
grupa
grupa
grupa
grupa
grupa

1:
2:
3:
4:
5:

1–5 sierpnia, 11.00-15.00
8–12 sierpnia, 11.00-15.00
16–20 sierpnia, 11.00-15.00
22–26 sierpnia, 11.00-15.00
29 sierpnia – 2 września, 11.00-15.00.

The workshops are free. We invite children and young people aged 7 to 24. Participants from
both Poland and all other countries of the world are welcome (a Ukrainian interpret will be
present and our instructors speak English).
During the art workshops you will learn about different techniques, including the linocut
technique. You will be able to make prints of ready-made or self-made designs using a press.
And you can take your works home with you. The workshops will be conducted by professional
instructors.
Please apply at warsztaty@teatrbarakah.com (mention „UNICEF” in the subject line).
Please choose two groups: your preferred one and a backup option (i.e. one that also suits you):
group
group
group
group
group

1:
2:
3:
4:
5:

August
August
August
August
August

1–5, 11 am–3 pm
8–12, 11 am–3 pm
16–20, 11 am–3 pm
22–26, 11 am–3 pm
29–September 2, 11 am–3 pm.

We provide a warm meal.
Будь ласка, надішліть нам свою заявку на warsztaty@teatrbarakah.com (з поміткою UNICEF
у темі електронного листа).

Будь ласка, виберіть дві групи: бажану та резервну (тобто ту, яка вам також підходить):
1
2
3
4
5

група:
група:
група:
група:
група:

1–5 серпня 11.00-15.00
8-12 серпня 11.00-15.00
16-20 серпня 11.00-15.00
22-26 серпня 11.00-15.00
29 серпня – 2 вересня 11.00 – 15.00.

Забезпечуємо гарячим обідом
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