2018
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 po raz kolejny zaprasza do uczestnictwa w projekcie BON KULTURY.
W naszej ofercie nowe propozycje przeznaczone dla grup zorganizowanych dzieci, młodzieży i dorosłych.
I. Bon Kultury realizujemy w:
 Domu Gotyckim, ul. Lwowska 3 w Nowym Sączu
Temat zajęć:
 Wszystkie barwy dzieciostwa – lalki, szmacianki, gałganki, przytulanki
Uczestnicy poznają elementy strojów regionalnych, kolorystykę, zdobnictwo, poznają folklor regionu oraz jego
znaczenie w kształtowaniu trendów mody mieszczaoskiej i wiejskiej oraz znaczenie lalki, jako ważnego elementu
wychowania i edukacji oraz rozrywki i zabawy. W trakcie zajęd wykonają własnoręcznie lalki, szmacianki, gałganki lub
przytulanki. Wykonana lalka staje sie własnością uczestnika.
Program zajęd dostosowany jest do potrzeb i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami.
oraz w:


Muzeum Pienioskim im. J. Szalaya, ul. Łemkowska 37 w Szlachtowej

Temat zajęć:
 W krainie kolorowych nici - strój Górali Pienioskich
Podczas zajęd uczestnicy dowiedzą się, z jakich materiałów wytwarzano elementy stroju Górali Pienioskich tj. spodnie,
koszule oraz gorsety i kamizelki, zapoznają się z tradycyjnym wzornictwem, poznają zdobienia dolnego rozcięcia
nogawek, tzw. przyporka oraz górnego rozcięcia spodni tzw. przypora, kamizelki męskiej i dziecięcej oraz gorsetu
damskiego i dziecięcego. Wykonają tradycyjną techniką haft lub płótno lniane na krosienkach. Wykonana praca staje się
własnością uczestnika.
Program zajęd dostosowany jest do potrzeb i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami.
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 13 do 18 osób - dzieci przedszkolne, dzieci i młodzież szkół podstawowych,
ponadpodstawowych, studenci, osoby dorosłe, grupy osób z niepełnosprawnościami;
 czas trwania: 2 godz. zegarowe;
 opłata za zajęcia: 5,50 zł od osoby - dotyczy zajęd: Wszystkie barwy dzieciostwa – lalki, szmacianki, gałganki,
przytulanki ; W krainie kolorowych nici - strój Górali Pienioskich.
 zgłoszenia przyjmuje i wszelkich dodatkowych informacji odnośnie udziału w projekcie udziela: Daniel Lachor,
tel. 18 444 35 70, 18 443 77 08 wewn. 124 (poniedziałek - piątek, godz. 8 - 15), e-mail: d.lachor@muzeum.sacz.pl;
edukacja@muzeum.sacz.pl

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym BON KULTURY 2018
Koordynator projektu: Anna Wideł
Strona projektu: www.bonkultury.pl

