2016/2017
to projekt edukacyjny realizowany przez instytucje kultury z inicjatywy samorządu Województwa Małopolskiego.
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu to miejsce powstałe z szacunku dla tradycji i historii regionu oraz lokalnego dziedzictwa
kulturowego. Nowosądeckie Muzeum zaprasza do uczestnictwa w projekcie BON KULTURY. W naszej ofercie znajdują się
propozycje przeznaczone dla grup dzieci, młodzieży i dorosłych.
I. Bon Kultury realizujemy w:
 Domu Gotyckim (ul. Lwowska 3, Nowym Sącz)
 Miasteczku Galicyjskim (ul. Lwowska 226 w Nowy Sącz)
Temat zajęć:
 Zaplątany świat – tworzymy miniaturę tkacką
Zajęcia warsztatowe polegające na tworzeniu miniatur tkackich (kilimów lub gobelinów „tkanych obrazów”) na osnowie lub
siatce syntetycznej przedstawiających wybrane motywy. Tematyka prac opierad będzie się na wzornictwie regionalnym
dostępnym na ekspozycji muzealnej lub zainspirowanym prezentacją multimedialną poprzedzającą same warsztaty. Działanie
będzie realizowane w oparciu o wybrane zbiory - muzealia i materiały pomocnicze oraz przygotowane materiały niezbędne do
przeprowadzenia zajęd. Uczestnicy wykonają samodzielnie pracę artystyczną: tworząc gobeliny czy też tkaniny jedno lub
dwustronne, która stanie się własnością uczestnika;
oraz w:
 Muzeum Pienioskim im. J. Szalaya (ul. Łemkowska 37, Szlachtowa)
Temat zajęć:
 Dziecięcy świat, czyli zabawki z dawnych lat
Ośrodki zabawkarstwa powstały na przełomie XIX i XX wieku. Zabawki wykonywane były najczęściej przez całe rodziny, często w
przydomowych warsztatach. Wycinano je z grubego papieru, drewna, według szablonu, toczono, rzeźbiono i ozdabiano (malując
na jaskrawe kolory, ryzując albo wypalając), tkaniny, wyplatano z wikliny. Zabawka stanowi bardzo ważny element kształcenia
dziecka, proponowane zajęcia warsztatowe maja na celu kształcid i bawid. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie tradycyjnej
zabawki wzorowanej na tych z dawnych lat, uwzględniającej tradycyjne wzory i motywy zdobnicze; Powstałe prace staną się
własnością autora.
II. Informacje o terminach, czasie trwania zajęć oraz odpłatności, kontakt:
 terminy ustalane są indywidualnie po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (10 dni przed planowanymi warsztatami);
 grupy zorganizowane od 15 do 20 osób - dzieci przedszkolne, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, studenci, osoby dorosłe;
 czas trwania: 2 godz. lekcyjne;
 opłata za zajęcia:
 Zaplątany świat – tworzymy miniaturę tkacką - 5,25 zł od osoby;
 Dziecięcy świat, czyli zabawki z dawnych lat - 6 zł od osoby;
 zgłoszenia przyjmuje i wszelkich dodatkowych informacji odnośnie udziału w projekcie udziela: Daniel Lachor,
tel. 18 444 35 70, 18 443 77 08 wew. 124 (poniedziałek - piątek, godz. 8 - 15), e-mail: d.lachor@muzeum.sacz.pl;
edukacja@muzeum.sacz.pl
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