BECEKOBUS

Projekt BECEKOBUS to realizowany już po raz 9 cykl wakacyjnych warsztatów dla
dziecii młodzieży. Zajęcia odbywają w różnych miejscach, w dzielnicach, do których
dzieci z centrum miasta dojeżdżają kolorowym autobusem – BECEKOBUSEM.
W zajęciach uczestniczą również dzieci, które w swoich dzielnicach czekają na przyjazd
naszego autobusu. Zadania, jakie co roku stawiamy przed uczestnikami warsztatów na
pewno są okazją do dobrej zabawy, a równocześnie dają możliwość sprawdzenia i rozwinięcia swoich zdolności, możliwości kreacyjnych, rozbudzenia wyobraźni,
a także poznania rówieśników mieszkających
w innych dzielnicach Bytomia.

15 -19 lipca, 22 - 26 lipca, 29 lipca - 2 sierpnia, 5 - 9 sierpnia,
godz. 10.00 – 15.00

Festivalowe Warsztaty Filmowe

Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Bytomskiego Centrum Kultury oraz jego okolicach. Każdego tygodnia uczestnicy
poznają inny rodzaj sztuki filmowej. Nauczą się jak tworzyć filmy animowane, zobaczą jak powstaje film fabularny, spróbują
swoich sił w filmie dokumentalnym. Oprócz kręcenia i montowania filmów warsztatowicze poznają także techniki tworzenia
plakatów filmowych.
Rezultat prac będzie można zobaczyć podczas Bytom Film Festivalu, który odbędzie się we wrześniu.
Prowadzenie: Grzegorz Łach - Archwizator Pasji w Zarządzie Stowarzyszenia WhoMan, jako operator kamery, montażysta
i edytor filmów, w ciągu półtorej roku pracował przy 41 produkcjach filmowych i reklamowych.
23 - 27 lipca, godz.11.00 - 15.00

Warsztaty filmowe Kronika Filmowa

Uczestnicy nauczą się praktycznej obsługi aparatu cyfrowego oraz realizacji obrazu filmowego od pomysłu przez scenariusz,
storyboard, projekt i wykonanie postaci oraz scenografii, aż po animację, montaż i udźwiękowienie. Stworzą swój własny film
animowany w dowolnej technice klasycznej animacji poklatkowej (animacja rysunkowa, plastelinowa, lalkowa, wycinanka/
wydzieranka lub materiały sypkie np. sól), a nawet nauczą się montować ruchome GIFy, które będzie można użyć w mediach
społecznościowych, zaskakując znajomych!
Prowadzenie: Lenarium / Milena Kowalska - absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu
na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, tworząca w zakresie szeroko rozumianych sztuk wizualnych.
Zapisy: tel. 32 281 81 33, mail: katarzyna.kalina@org.pl
12 - 16 sierpnia, godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty plastyczne „EKO–TWORY”

Dzieci wykonają piękne wielobarwne kalejdoskopy, stworzą roślinne mandale oraz barwne obrazy stemplowane darami
natury na papierze oraz drobnych recyklingowych akcesoriach - magnesach z kamieni lub breloczkach do kluczy z drewna
z odzysku, a także poznają techniki tworzenia biżuterii z recyklingu.
Prowadzenie: Katarzyna Cyganek - pedagog, terapeuta zajęciowy, artysta-rękodzielnik, doradca zawodowy. Ogromną
radość odnajduje w pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami oraz w wyrażaniu siebie poprzez szeroko pojętą ekspresję twórczą.
12 - 16 sierpnia , godz. 14.00 - 17.00

Warsztaty majsterkowania „Zmajstrobus”

Podczas warsztatów dzieci będą tworzyć zabawki z drewna, modelować za pomocą mini formierki próżniowej, długopisu 3D,
gipsu…a nawet ziemniaka!
Prowadzenie: Warsztat Miejski - grupa społeczników z Gliwic. Organizują imprezy i warsztaty, podczas których pokazują
jak można tworzyć i konstruować ciekawe obiekty.

19 - 23 sierpnia, godz. 10.00 - 13.00

Warsztaty muzyczne „T.ETNO - instrumenty świata”

Będzie to spotkanie z nietypowymi dźwiękami z różnych zakątków naszej planety. Lira korbowa, tambura macedońska, citera
węgierska - to tylko niektóre z przeszło pięćdziesięciu instrumentów, jakie poznają uczestnicy warsztatów. Najważniejszym
celem muzycznych spotkań będzie wspólne, spontaniczne muzykowanie.
Prowadzenie: Tomasz Drozdek- multiinstrumentalista, kolekcjoner nietypowych instrumentów, muzyk zespołu Tulia, prowadzi autorskie warsztaty muzyczne i pokazy instrumentów świata.

BECEKOBUS
15 lipca – 30 sierpnia 2019

19 - 23 sierpnia, godz. 14.00 - 17.00

Warsztaty rzeźbiarskie „Rzeźbobus”

Uczestnicy tworzyć będą rzeźby z wykorzystaniem różnych technik i materiałów. Najpierw będą projektować na papierze,
a następnie wykorzystując masę papierową, bandaże gipsowe itp. będą tworzyć codziennie coś innego.
Prowadzenie: Anna Kałuszka - Absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Prowadzi pracownię,
która powstała z pragnienia urzeczywistnienia wyobraźni. Szeroko pojęty design jest jej pasją i tą pasją dzieli się na co dzień
prowadząc warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
SPONSOR GŁÓWNY

26 - 30 sierpnia, godz. 10.00 - 13.00

Warsztaty kreatywne „EkoZabawowe Figle”

Podczas tych warsztatów uczestnicy nauczą się jak wykorzystać rzeczy z recyklingu. Będą tworzyć: breloczki-kaktusy, przypinki,
łapacze snów oraz indiańskie totemy, a ponadto poznają zabawy i gry podwórkowe.
Prowadzenie: IMAGIO Art Studio - Joanna Chwastek, grafik-ilustrator, instruktor teatralny. Prowadzi autorskie zajęcia
plastyczno-teatralne i ruchowe.
26 - 30 sierpnia, godz. 14.00 - 17.00

Warsztaty historyczne „Wakacyjna Przygoda z Rycerzami”

Dzieci przeniosą się w czasie, poznają sztukę walki na miecze i strzelania z łuków. Przybliżą sobie codzienne życie ludzi
z czasów średniowiecza, poprzez możliwość przebrania się w stroje z tamtej epoki i odtwarzanie scenek sytuacyjnych. Całość
oprawiona będzie opowiadaniami, legendami oraz anegdotami na temat życia rycerzy i ich giermków.
Prowadzenie: Gala Perfekcyjne - ludzie pełni pasji i pomysłów. Ich działalność jest skupiona wokół aktywności w szerokim
pojęciu, organizowania: zajęć ruchowych, tanecznych, sportowych, wyjazdów, spotkań hobbistycznych.

PARTNERZY
DOFINANSOWANIE

15 lipca – 30 sierpnia,
MIEJSCE: BECEK / CSW Kronika / Dzielnice

ZAPISY: w sekretariacie i kasie oraz pod numerem tel. 32 389 31 09 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00)

AUTOBUS ODJEŻDŻA ZAWSZE O 9.50 i 13.50 SPOD BYTOMSKIEGO CENTRUM KULTURY
(PLAC KARIN STANEK 1). DZIECI CHĘTNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH
ZAPRASZAMY NA PARKING PRZED BECEKIEM
(POWRÓT OK. 13.10 i 17.10)
Bytomskie Centrum Kultury
Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom
T: 32 389 31 09

Dofinansowano
ze środków Gminy Bytom

MEDIA
Dofinansowano ze środków Miejskiej
Komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych

www.becek.pl

DZIELNICE

BECEKOBUS
letnie warsztaty dla dzieci

rozkład jazdy

BECEK
data i godzina

przystanek

rodzaj warsztatów

15-19 lipca
(poniedziałek - piątek)
10.00-15.00

Centrum BECEK
Plac Karin Stanek 1

Warsztaty filmowe

22-26 lipca
(poniedziałek - piątek)
10.00-15.00

Centrum BECEK
Plac Karin Stanek 1

Warsztaty filmowe

29 lipca-2 sierpnia
(poniedziałek - piątek)
10.00-15.00

Centrum BECEK
Plac Karin Stanek 1

Warsztaty filmowe

5-9 sierpnia
(poniedziałek - piątek)
10.00-15.00

Centrum BECEK
Plac Karin Stanek 1

Warsztaty filmowe

CSW KRONIKA
data i godzina
23-27 lipca (wtorek - sobota)
11.00-15.00

przystanek
Centrum CSW Kronika
Rynek 26

rodzaj warsztatów
Warsztaty filmowe

DZIELNICE

data i godzina

przystanek

rodzaj warsztatów

data i godzina

przystanek

rodzaj warsztatów

12 sierpnia (poniedziałek)
10.00-13.00

SP nr 16, Bobrek,
ul. Macieja Rataja 3

Warsztaty
plastyczne

22 sierpnia (czwartek)
10.00-13.00

SP nr 36, Centrum
ul. Henryka Siemiradzkiego 9

Warsztaty
muzyczne

12 sierpnia (poniedziałek)
14.00-17.00

SP nr 32, Osiedle Ziętka,
ul. Stefana Szymały 124

Warsztaty
majsterkowania

22 sierpnia (czwartek)
14.00-17.00

Łagiewniki
Plac Witolda Szalonka

Warsztaty
artystyczne

13 sierpnia (wtorek)
10.00-13.00

SP nr 2, ul. Arki Bożka 21

Warsztaty
plastyczne

13 sierpnia (wtorek)
14.00-17.00

ZSO nr 5, Miechowice,
ul. Józefa Nickla 19

Warsztaty
majsterkowania

14 sierpnia (środa)
10.00-13.00

Łagiewniki,
Plac Witolda Szalonka

Warsztaty
plastyczne

14 sierpnia (środa)
14.00-17.00

SP nr 38, Sucha Góra,
ul. Janusza Korczaka 1

Warsztaty
majsterkowania

15 sierpnia (czwartek)
10.00-13.00

Klub Znicz, Stroszek,
ul. Marszałka
Edwarda Rydza-Śmigłego 54

Warsztaty
plastyczne

15 sierpnia (czwartek)
14.00-17.00

Górniki, ul. Żołnierska 41

Warsztaty
majsterkowania

16 sierpnia (piątek)
10.00-13.00

SP nr 6, Rozbark, ul. Królowej
Jadwigi 2

Warsztaty
plastyczne

16 sierpnia (piątek)
14.00-17.00

SP nr 44, Szombierki
ul. Stefana Grota-Roweckiego 1

Warsztaty
majsterkowania

19 sierpnia (poniedziałek)
10.00-13.00

SP nr 38, Sucha Góra
ul. Janusza Korczaka 1

Warsztaty
muzyczne

19 sierpnia (poniedziałek)
14.00-17.00

SP nr 2, ul. Arki Bożka 21

Warsztaty
artystyczne

20 sierpnia (wtorek)
10.00-13.00

SP nr 44, Szombierki
ul. Stefana Grota – Roweckiego 1

Warsztaty
muzyczne

20 sierpnia (wtorek)
14.00-17.00

Klub Znicz, Stroszek,
ul. Marszałka
Edwarda Rydza-Śmigłego 54

Warsztaty
artystyczne

21 sierpnia (środa)
10.00-13.00

SP nr 16, Bobrek,
ul. Macieja Rataja 3

Warsztaty
muzyczne

21 sierpnia (środa)
14.00-17.00

SP nr 32, Osiedle Ziętka,
ul. Stefana Szymały 124

Warsztaty
artystyczne

23 sierpnia (piątek)
10.00-13.00

ZSO nr 5, Miechowice
ul. Józefa Nickla 19

Warsztaty
muzyczne

23 sierpnia (piątek)
14.00-17.00

SP nr 47, Stolarzowice
ul. Tadeusza Kościuszki 4

Warsztaty
artystyczne

26 sierpnia (poniedziałek)
10.00-13.00

SP nr 32, Osiedle Ziętka,
ul. Stefana Szymały 124

Warsztaty
kreatywne

26 sierpnia (poniedziałek)
14.00-17.00

Łagiewniki
Plac Witolda Szalonka

Warsztaty
rycerskie

27 sierpnia (wtorek)
10.00-13.00

Górniki, ul. Żołnierska 41

Warsztaty
kreatywne

27 sierpnia (wtorek)
14.00-17.00

SP nr 2, ul. Arki Bożka 21

Warsztaty
rycerskie

28 sierpnia (środa)
10.00-13.00

SP nr 36, Centrum
ul. Henryka Siemiradzkiego 9

Warsztaty
kreatywne

28 sierpnia (środa)
14.00-17.00

SP nr 47, Stolarzowice
ul. Tadeusza Kościuszki 4

Warsztaty
rycerskie

29 sierpnia (czwartek)
10.00-13.00

SP nr 44, Szombierki
ul. Stefana Grota-Roweckiego 1

Warsztaty
kreatywne

29 sierpnia (czwartek)
14.00-17.00

SP nr 6 , Rozbark
ul. Królowej Jadwigi 2

Warsztaty
rycerskie

30 sierpnia (piątek)
10.00-13.00
30 sierpnia (piątek)
14.00-17.00

ZSO nr 5, Miechowice
ul. Józefa Nickla 19
Klub Znicz, Stroszek,
ul. Marszałka
Edwarda Rydza-Śmigłego 54

Warsztaty
kreatywne
Warsztaty
rycerskie

