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EUROPEJSKI DZIEŃ 
KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ 
to interdyscyplinarne wydarzenie skierowane do wszystkich 
mieszkańców Lublina. Poprzez uczestnictwo w kilkudziesięciu 
warsztatach realizowanych przez lokalnych artystów i anima-
torów dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a także osoby z nie-
pełnosprawnościami słuchu, wzroku i intelektualnymi, rozwiną 
swoje umiejętności twórcze.  Program jest oparty o cykl bez-
płatnych wydarzeń dedykowanych grupom szkolnym, pla-
cówkom oświatowym, instytucjom kultury oraz odbiorcom 
indywidualnym. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy na 
temat współczesnych sztuk wizualnych, umiejętności nie-
szablonowego myślenia, a także ćwiczenie możliwości 
twórczego reagowania na wybrane sytuacje. Warsztaty 
będą realizowane z użyciem metod edukacji nieformal-
nej oraz sposobów ekspresji twórczej stosowanych 
przez współczesnych artystów. 

EUROPEJSKI DZIEŃ 
KREATYWNOŚCI ARTYSTYCZNEJ jest realizowany w ramach projektu “CreArt. Network of Cities for Artistic Creation” („CreArt. Sieć miast na rzecz twórczo-ści artystycznej”) przy wsparciu 

fi nansowym Komisji Europejskiej 
w ramach programu 

„Kreatywna 
Europa”.

Europejski Dzień Kreatywności 
Artystycznej to wyjątkowy czas, 
który przypomni mieszkańcom 
miasta o tym, że każdy z nas może 
działać twórczo i próbować swoich 
sił w realizacji nawet najbardziej nie-
codziennych pomysłów. To także okazja 
do tego aby mieszkańcy miasta stali się 
aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego.
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ZAJĘCIA DEDYKOWANE:

10:00 - 11:30 Sensoryczne warsztaty dla dzieci
Przedszkole nr 65

10:00 - 11:30 „WAGARY W ANDERSENIE 
– warsztaty aktorskie dla młodzieży”
Teatr im. H. Ch. Andersena

11:00 - 13:00 „WSZYSCY JESTEŚMY 
ARTYSTAMI” – warsztaty dla osób dorosłych 
z niepełnosprawnościami intelektualnymi
Dom Pomocy Społecznej, ul. Głowackiego

11:00 - 13:00 „ĆWICZENIA WIZUALNE” 
– warsztaty dla osób niewidomych
Galeria Labirynt

11:15-12:50 „SZTUKA WSPÓŁCZESNA 
W DZIAŁANIU” – warsztaty 
dla młodzieży gimnazjalnej
Gimnazjum nr 18 w Lublinie

12:00 - 14:00 Warsztaty kaligrafi i dla kobiet 
z niepełnosprawnościami intelektualnymi
Dom Słów

12:00 - 14:00 „USYPIANKI DLA MK”
– warsztaty muzyczne dla kobiet
Areszt Śledczy w Lublinie

12:30 - 14:30 „ZAPACHOWY LUBLIN” 
– warsztaty dla dorosłych 
z niepełnosprawnościami intelektualnymi 
Krajowe Towarzystwo Autyzmu

15:00 - 17:00 Warsztaty teatralne dla młodzieży
II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego

16:30 - 18:30 Warsztaty artystyczne 
dla dzieci niewidomych i słabowidzących 
Internat Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego, ul. Hirszfelda

9:00 - 10:30 „NIESAMOWITY 
ŚWIAT SZTUKI” – warsztaty 
dla dzieci w wieku przedszkolnym
Galeria Labirynt

10:00 – 12:00 Warsztaty 
tworzenia notesów dla seniorów
Galeria Labirynt

11:00 - 13:00 Warsztaty 
teatralne dla młodzieży
II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego

12:00 - 13:30 Warsztaty 
artystyczne dla seniorów 
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, 
Pracownie Kultury Maki 

14:00 - 15:00 „FORMAT A3: 
ZMYSŁY” – warsztaty twórcze 
dla dzieci w wieku przedszkolnym
Galeria Labirynt

15:40 - 18:40 „SŁOWO NA L 
– WARSZTAT DIAPORAMY” 
dla młodzieży
Gimnazjum nr 18

16:00 - 19:00 „SŁOWO, KTÓRE 
JEST MATERIĄ, KTÓRA JEST 
DZIAŁANIEM” warsztaty sztuki 
performance dla dorosłych
Galeria Labirynt 

16:00 - 18:00 „MALOWANIE 
W MAKROSKALI” – artystyczne 
warsztaty rodzinne dla dzieci 3-6 lat
Galeria Labirynt

ZAJĘCIA OTWARTE:

obowiązują zapisy pod adresem: euday@labirynt.com 
tel. +48 81 466 59 20 wewn. 32

16:00 - 18:00 „LATAJĄCE 
OBRAZY” – warsztaty 
dla dzieci w wieku 6-12 lat, 
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”

16:00 - 18:00 „CÓŻ ZA 
POTWORNA KSIĄŻKA” 
– książkowe warsztaty 
rodzinne dla dzieci 3-6 lat 
Miejska Biblioteka Publiczna 
im. H. Łopacińskiego, 
Filia nr 37

17:00 - 18:30 „WAGARY 
W ANDERSENIE – warsztaty 
aktorskie dla młodzieży” 
Teatr im. H. Ch. Andersena

17:30 - 20:30 Warsztat 
makramy dla dorosłych
Warsztaty Kultury w Lublinie

17:00 – 20:00 „SZYDŁOWANIE 
– WOREK ZE SPAGHETTI”
– warsztaty dla dorosłych
Warsztaty Kultury w Lublinie

17:30 - 19:00 „ZAPACHOWY 
LUBLIN” – warsztaty 
dla osób Głuchych
Galeria Labirynt

17:30 - 20:30 „TYPODUCHY” 
– warsztaty tworzenia 
typograficznych poduch 
dla dorosłych
Dom Słów

w ramach Europejskiego Dnia Kreatywności Artystycznej odbędzie się 
także cykl akcji performatywnych w przestrzeni miasta Lublin


