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R O Z K Ł A D  J A Z D YR O Z K Ł A D 
J A Z DY

TERMIN WARSZTATY OPIS WARSZTATÓW CENA ZŁ WIEK OSÓB KONTAKT

pn–pt
09.30–15
(rezerwacja)

CODZIEŃ Podczas warsztatów w oparciu 
o książkę Codzień przybliżamy 
uczestnikom postrzeganie świa- 
ta przez osoby z autyzmem. 

bezpłatne* 7+ 20 monika.czapka@tnn.lublin.pl

pn–pt
09.30–15 
(rezerwacja)

ANTYDY-
SKRYMINA-
CYJNE

Podczas warsztatów zastana- 
wiamy się, co jest źródłem 
naszych uprzedzeń, w jaki 
sposób działa mechanizm 
dyskryminacji i które grupy 
najsilniej narażone są na  
wykluczenie i dyskryminację.

bezpłatne* 14+ 25 monika.czapka@tnn.lublin.pl

pn–pt
09.30–15
(rezerwacja)

OPOWIEŚCI Podczas warsztatów uczestnicy 
tworzą własne historie i uczą 
się je opowiadać.

5 9+ 20 alina.bak@tnn.lublin.pl

pn–pt
10–16
(rezerwacja)

TYPOGRA-
FICZNE

Podczas warsztatów uczestnicy 
poznają metody i narzędzia 
pracy drukarza, nieistnieją- 
cego już zawodu zecera i uczą 
się podstawowych pojęć dru-
karskich oraz wykonują własny 
skład i druk na starych 
maszynach.

11 12+ 10 robertsawa@tnn.lublin.pl

pn–pt
10–16 
(rezerwacja)

INTROLIGA-
TORSKIE

Podczas warsztatów pozna-
jemy  techniki szycia książek, 
przygotowania i zdobienia 
oprawy. Uczestnicy wykonują 
własny notes.

11 12+ 10 alicjamagiera@tnn.lublin.pl

pn–pt
10–16 
(rezerwacja)

CZERPANIA 
PAPIERU

Warsztaty w papierni 
przybliżą uczestnikom techniki 
ręcznego czerpania papieru, 
dają możliwość wykonania 
arkuszy o różnych fakturach, 
strukturach i formatach oraz 
stworzenia autorskich kompo-
zycji w papierze.

11 7+ 7 sylwia.senczawa@op.pl

W A R S Z T A T Y

*dot. dzieci i młodzieży; dorośli 5zł                                                         W I Ę C E J :  teatrnn.pl/domslow/warsztaty-2/

TERMIN WYSTAWA OPIS WYSTAWY CENA ZŁ OSÓB KONTAKT              

pn–pt
9–16
lub po 
rezerwacji
(pol./ang.) 

IZBA 
DRUKARSTWA 
stała

Można tu zobaczyć jak funkcjono-
wała dawna drukarnia typogra-
ficzna, papiernia, introligatornia, 
dowiedzieć się na czym polegała 
praca zecera, drukarza, czy po-
znać historię drukarni „Popular-
na”, która mieściła się tu w latach 
30-tych ubiegłego wieku.

cały 7 
ulgowy 5 
bezpłatne*

maks. 
25

81 534 52 33
domslow@tnn.lublin.pl

pn–pt
9–16 
lub po
rezerwacji
(pol./ang.)

SIŁA 
WOLNEGO 
SŁOWA
stała

Punktem centralnym wystawy jest 
legendarny powielacz “Zuzia”,  
na którym został wydrukowany  
w Lublinie pierwszy numer 
podziemnego pisma  „Zapis”. 
Wydarzenie to uznanwane jest 
za narodziny drugiego obiegu 
wydawniczego w Polsce i do 
powstania „Solidarności”. Na  
wystawie można zobaczyć daw-
ną drukarnię podziemną, cza-
sopisma, książki oraz posłuchać 
opowieści drukarzy komentują-
cych ówczesne tło historyczne. 

cały 7 
ulgowy 5 
bezpłatne*

maks. 
25

81 534 52 33
domslow@tnn.lublin.pl

8 IV–16V
pn–pt
9–16 

POPULARNA
czasowa

Wystawa afiszy typograficznych 
na temat poetów międzywojnia 
związanych z drukarnią „Popu-
larną” w Lublinie. Jest to projekt 
dyplomowy Moniki Czarneckiej, 
studentki Tekstów Kultury i Anima-
cji Sieci KUL.

— — 81 534 52 33
domslow@tnn.lublin.pl

W Y S T A W Y

*dzieci z przedszkoli, seniorzy, osoby niepełnosprawne i objęte programem Inny Lublin
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IV GODZ. WYDARZENIE/SERIA OPIS WYDARZENIA CENA
W ZŁ

WIEK KONTAKT

              

2 
so

18 CODZIEŃ – młodzi artyści o 
autyzmie

Wystawa i promocja książki obrazkowej Codzień 
będącej efektem współpracy młodych lubelskich 
twórców z osobami z autyzmem. Opiekunem 
artystycznym książki jest Iwona Chmielewska, 
ceniona twórczyni picture booków. 
Prowadzenie: Agnieszka Krawiec

— — monika.czapka@tnn.lublin.pl

2 
so

19 (Bπ)2

Dźwięki [Domu] Słów/vol.12
Koncert słuchowiska na motywach opowieści uczestni-
ków wydarzenia Codzień – młodzi artyści o autyzmie.

— — maciej.palka@tnn.lublin.pl

6 
ś

17–18.30 WARSZTATY KOMIKSU Warsztaty stanowią okazję do poznania poetyki 
komiksu, przygotowania i wydania swojego komiksu, 
a także twórczego spojrzenia na zagadnienia komiksu  
internetowego. 

5  7+ maciej.palka@tnn.lublin.pl

6 
ś

19 PERTURBATION IN SPACE
Dźwięki [Domu] Słów/vol.13

Eksperymentalne kompozycje ambientowe generowa-
ne metodą performance and processing.  
Wystąpią: Jakub Bigos, Marcin Niezbecki

7 — maciej.palka@tnn.lublin.pl

7 
cz

17  FILOZOFUJ! Podczas warsztatów pytamy „dlaczego?”, filozofuje-
my, zastanawimy się, drążymy, dyskutujemy i wpa- 
damy na kolejne pomysły. Warsztaty mają na celu 
rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, argu-
mentacji, dyskusji i prezentacji własnego stanowiska. 
Prowadzenie: Maria Pleskaczyńska

5 8+ alina.bak@tnn.lublin.pl

8 
pt

18 POPULARNA
wernisaż wystawy

Wystawa afiszy typograficznych na temat poetów 
międzywojnia związanych z drukarnią „Popularną”  
w Lublinie. Realizowana jest w ramach projektu  
dyplomowego Moniki Czarneckiej, studentki III  
roku Tekstów Kultury i Animacji Sieci KUL. 

— — alicjamagiera@tnn.lublin.pl

9 
so

11 DESIGN LITERACKI Warsztaty obejmują działania literacko-plastyczne  
w oparciu o mądrą literaturę dziecięcą, podczas  
których słuchamy opowieści, rozmawiamy i tworzymy.

5 7+ magdakrasuskadomslow@gmail.com

12 
wt

18 W DRODZE Spotkanie z Natalią Ciołek – koordynatorką grupy 
wolontariuszy z Centrum Wolontariatu, pracujących  
na rzecz uchodźców. Podczas spotkania dowiemy się 
w jaki sposób integrować cudzoziemców. Wydarzenie 
jest częścią programu Inny Lublin.  
Prowadzenie: Agnieszka Krawiec

— — monika.czapka@tnn.lublin.pl

13 
ś

17–18.30 WARSZTATY KOMIKSU Warsztaty stanowią okazję do poznania poetyki 
komiksu, przygotowania i wydania swojego komiksu,  
a także twórczego spojrzenia na zagadnienia komiksu 
internetowego. 

5 7+ maciej.palka@tnn.lublin.pl

13 
ś

17–19 WARSZTATY KALIGRAFII Skomponuj oryginalne obrazy ze słów, stwórz tekst  
i zapisz go własną ręką. Przekonaj się, że sztuka  
pięknego pisania jest wartościowa. Rodzinne  
warsztaty dla początkujacych.
Prowadzenie: Renata Horbaczewska

60
(opiekun 
i dziecko)

7+ rhorbaczewska@wp.pl

16 
so

10 CZERPANIE PAPIERU Rodzinne warsztaty w papierni przybliżają uczestni-
kom techniki ręcznego czerpania papieru, dają moż-
liwość wykonania autorskich kompozycji w papierze, 
różnych faktur, struktur i formatów.

11 rodzic 
i dziecko
5 dziecko

7+ sylwia.senczawa@op.pl

16 
so

11–14 TYPODUCHY Warsztaty tworzenia typograficznych poduch, obej-
mujące proces wyboru cytatu, kroju, szycia poduch  
i nanoszenia napisów. 

30 18+ magdakrasuskadomslow@gmail.com

20 
ś

17–18.30 WARSZTATY KOMIKSU Warsztaty stanowią okazję do poznania poetyki 
komiksu, przygotowania i wydania swojego komiksu,  
a także twórczego spojrzenia na zagadnienia komiksu 
internetowego. 

5 7+ maciej.palka@tnn.lublin.pl

20 
ś

19 TLK - TRIO
Dźwięki [Domu] Słów/vol.14

Zabawy dodekafoniczne w interpretacji na duet 
stroikowy z towarzyszeniem pianina.

7 — maciej.palka@tnn.lublin.pl

27 
ś

17–18.30 WARSZTATY KOMIKSU Warsztaty stanowią okazję do poznania poetyki 
komiksu, przygotowania i wydania swojego komiksu,  
a także twórczego spojrzenia na zagadnienia komiksu 
internetowego. 

5 7+ maciej.palka@tnn.lublin.pl

28 
cz

17 FILOZOFUJ! Podczas warsztatów pytamy „dlaczego?”, filozofu- 
jemy, zastanawimy się, drążymy, dyskutujemy i wpa-
damy na kolejne pomysły. Warsztaty mają na celu 
rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, argu-
mentacji, dyskusji i prezentacji własnego stanowiska. 
Prowadzenie: Maria Pleskaczyńska.

5 8+ alina.bak@tnn.lublin.pl

29 
pt

18 SERYJNI POECI
Małgorzata Lebda

Spotkanie poetyckie z Małgorzatą Lebdą, autorką 
tomów Otwarta na 77 stronie (2006), Tropy (2009), 
Granica Lasu (2013). 
Prowadzenie: Kamil Brewiński

— — kam.brew@tlen.pl

29 
pt

19 ULAN MAJORAT - release party/
Dźwięki [Domu] Słów/ vol.15.

Premiera najnowszej publikacji labelu Centrum Bada-
nia Możliwości połączona z koncertem reaktywowanej 
grupy Betanjehu.

7 — maciej.palka@tnn.lublin.pl

P R O G R A M


