
ARTYSTYCZNE FERIE Z MDK  
 

- przedstawienia teatralne, filmy i pokazy iluzji – 5 zł (koszt od osoby) 
- warsztaty artystyczne dla dzieci prowadzone będą w grupach maksymalnie 12-15-osobowych. 

Ofertę kierujemy dla dzieci w przedziale wiekowym obejmującym uczniów klas I –VI z terenu 
Rawy Mazowieckiej – 50 zł (koszt za jeden tydzień; OBOWIĄZUJĄ ZAPISY i będą 
przyjmowane z góry na jeden lub dwa tygodnie). 

 
14-18 lutego 2022 

 
 

Poniedziałek -14.02.2022 

 

10.00 – „Aladyn: na ratunek światu” - teatrzyk dla dzieci   

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty teatralne z aktorami teatru 

13.00 Warsztaty teatralne z aktorami teatru Warsztaty plastyczne 

 

Wtorek  -15.02.2022 

 

  9.30 – „Turu w pogoni za sławą"-  film dla dzieci  

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty taneczne 

13.00 Warsztaty taneczne Warsztaty plastyczne 

 

Środa -16.02.2022 

 

10.00 – „Pinokio” - teatrzyk dla dzieci   

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty teatralne z aktorami teatru 

13.00 Warsztaty teatralne z aktorami teatru  Warsztaty plastyczne 

 

Czwartek -17.02.2022 

 

9.30 – „Szczęściara”- film dla dzieci  

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty taneczne 

13.00 Warsztaty taneczne Warsztaty plastyczne 

 

Piątek  - 18.02.2022 

 

10.00 – Magiczne ferie z czarodziejem – pokaz iluzji 

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty iluzji 

13.00 Warsztaty iluzji Warsztaty plastyczne 



 

 

21-25 lutego 2022 
 

 

Poniedziałek -21.02.2022 

 

10.00 – „Zielona wyspa Pirata Pifpafa” - teatrzyk dla dzieci  

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty teatralne z aktorami teatru 

13.00 Warsztaty teatralne z aktorami teatru Warsztaty plastyczne 

 

Wtorek  -22.02.2022 

 

  9.30 – „Szybcy i śnieżni" film dla dzieci  

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty taneczne 

13.00 Warsztaty taneczne Warsztaty plastyczne 

 

Środa -23.02.2022 

 

10.00 – „Jacek i Placek” - teatrzyk dla dzieci   

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty teatralne z aktorami teatru 

13.00 Warsztaty teatralne z aktorami teatru Warsztaty plastyczne 

 

Czwartek -24.02.2022 

 

9.30 – „Piotruś Pan i Alicja w krainie czarów” - film dla dzieci  

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty taneczne 

13.00 Warsztaty taneczne Warsztaty plastyczne 

 

Piątek  - 25.02.2022 

 

10.00 – Magiczny Pan Show – pokaz iluzji 

Warsztaty artystyczne w grupach 

godzina grupa I grupa II 

11.00 Warsztaty plastyczne Warsztaty wokalne 

12.00 Warsztaty wokalne Warsztaty iluzji 

13.00 Warsztaty iluzji Warsztaty plastyczne 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

Warsztaty dla młodzieży  

 

zajęcia prowadzone będą BEZPŁATNIE według następującego harmonogramu 
każde warsztaty rozpoczynają się o godz. 16:30 

 
 

14-18.02.2022 r.  

 
 
teatralne 14.02. - 16.30  16.02. - 16.30  18.02. - 16.30 

malarstwa i rysunku   15.02. – 16.30  17.02. - 16.30  

 

 
21-25.02.2022 r.  

 

 
teatralne 21.02. - 16.30  23.02. - 16.30  25.02. - 16.30 

malarstwa i rysunku   22.02. – 16.30  24.02. - 16.30  

 

 


