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Co tu robić, żeby się w wakacje nie nudzić?
Dzieciaki mają wakacje. Tym, które pędząje w mieś cie, podpowiadamy, co ciekawego z myślą o nich
przygotowały lokalne teatry, o' rodki kultury cz miłośnic przyrody

I Wakacje

z Ludwikiem
Zajęcia skierowane są do dzieci i mlodzieiy,aichtematykaobejmujewie1okulturowość, historię i t:radyt:jęBiałegostoku oraz rz.eczjasna biografię twórcyjęzykaesperanto LudwikaZamenhofa Na dzieciaki czekajągrypłanszowe, puzzle oraz pokazy multimedialne. Dzięki tym spotkaniomwciekawy
iprzystępnysposób milusińscy poznająminionyiwsp6lczesqy Białystokoraz
ideę języka esperanto. Oferta kierowanajestzarówno do przedszkolaków,
jakiuczniówszkółpodstawowychtoplata 5 i 10 zł od dziecka) Rezerwacja
mi$cz~
wyprzedzeniem
pod numerem teŁ85 67673 67.
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Centrum im. LudwikaZamenhofa
ul. Warszawska 19
Teatralna

rekreacja

ZkulŁuralnąpropozycjądlanajmlodszych wychodzi Białostocki Teatr La-

lek, w którym odbędą się letnie warztaty teatralne. Zaplanowane są na
5.07, dzieciaki będą pracować w kiJku
grupach: aktorskiej, dziennikarskiej
i technicznej. Sporą atrakcją będzie to,
że wspólnie stworzą przedstawienie inspirowane baśniami braci Grimm i zagrają dwie premiery. Wlrsztaty są bezpłatne, a zainteresowani powinni czym
prędzej zgłosić ię do BTL przy ul. Kalinowskiego l lub zarezerwować miejsca pod numerem teI. 85 742 50 31.
Lato zagości również w Thatrze Drama tycznym w Bialym toku. Tam na
czas kanikuły przygotowano półkolonie "Lato w teatrze". Zajęcia odbędą
się w terminie 19.07-15.08i kierowane są do uczniów zkól średnich. Oni
również będą pracować w kilku grupach: teatralnej, cenograficznej,muzyczno-tanecznejidziennikarsko-promocyj nej. Młodzież dowie się m.in.
jak zrobić dobry plakat promujący
pektakllub jak sugestywnie wyrażać

emocje ciałem. Tezajęcia również hędą bezpłatne dzięki pieniądzom z budżetu marszałkow kiego oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszew kiego w Warszawie (ten wspiera również zajęcia w BTL).
Eksperymentuj
z ekomobilem
Ekomobil to pecjalny pojazd do prowadzenia warsztatów ekologicznych
w terenie. Promuje przeniesienie zajęć
edukacyjnych ze szkolnych murów
wprost na łąkę do lasu CT.f nad staw.
Pojazdje twypo aźonywróźnorodne materiały edukacyjneorazsprzętyQupy, mikroskopy) pomagające w ciekawy po ób przybliżyć dzieciakom
otaczającą ich przyrodę. Dzieci badają wodę, ob erwują rośliny lub owady
podrnikroskopem.nasłuchujądźwięk6wdobiegającychzkoronydrzewc:zy
trawy. W niedzielę takie zajęcia odbyły ięw Czarnej Wsi Kościelnej, kolejne zaplanowano na 3.07 i 11.07w Strę-

kowej Górze. Więcej infonnacji i rezerwacja miej c pod numerem teL 85 653
75 76.Zajęciakoordynuje Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Agro-Group,
Lat
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Z myślą o dzieciakach w wielu 7-13łat
Miejski O' rodek Sportu i Rekreacji
w Białymstoku organizuje .Ekowakacje". Topółkolonie podzielone nakilka
turnusów (I - 5.07-16.07,II -19.07-30.07,
ID - 2.08-13.0 ,IV -16.08-27.08),podczas
których od rana do popoludnia nie zabralmiezajęć/ąc'zącycl1ekologięzesportem. Będą też wyjścia do kina i rnuzeów oraz konkursy z nagrodami. Ko zt
to 400-440 zł za turnus, zapisy już trwają (plywalnia przy ul Wlókienniczej 4,
pokój 23 lub te1.85 65 26 988).
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Rock&Rolla
Dla tych, których kręci muzykowanie
i śpiew, Akademia Rock&Rolla przygo-

towala półkolonie muzyczne. Uczestnicy(wiek&13orazl~l
lat)poznąjąpodtawy gry nagitarze, perkusji, pianinie,
będą też zajęcia ze piewu CT.f hip-hopu Thrmin,y:05.07-19.07oraz 02.08-16.08
- zajęcia od poniedziałku do piątku, po
ześć godzin dziennie. Cena 299 zł.
AI.10Q0.lecia P P tel. 508 763 919,
856539625
I COś w DanceOFFnl
Znaleźliśmy również coś dla milo nikówtańca.~pIL;YgotowaJabiałostocka DanceOFFniaZajęcia skierowane sądo dzieci wwieku 712lat i podzielone będą na kilka turnusów (29.0&3.07,6.07-10.07,13.07-17.07,
20.07-24.07).Będzie dużo tańca oraz wyjścia do kina, na basen CT.f do parku dinozaur6ww Jurowcach. Koszt 210z1.
Więcej informacji pod numerem
te1.85 6525164. O
EMIUA ROMANIUK

