
Podczas ferii  zimowych w 2022 roku Centrum Aktywności Lokalnej organizować będzie 

następujące wydarzenia: 

1.Półkolonie zimowe - płatne:  

- I turnus w  terminie 31.01.2022 r. – 04.02.2022 r. w godz. 9.00-15.00 pn. „Film i charakterystyka 

filmowa” - podczas półkolonii organizowane będą warsztaty polegają na nauce wykonywania prostej 

charakteryzacji filmowej. Uczestnicy będą się uczyć wykonywać wymyślne makijaże w postaci ran, 

siniaków, otarć, poparzeń,  wysypki, postarzań itp. Głównym zadaniem warsztatów będzie 

zaznajomienie uczestników z różnymi technikami filmowymi, opowiadania obrazem, pracy w grupie 

oraz zapoznanie z kilkoma prostymi technikami charakteryzacji. Dodatkowo uczestnicy będą brać 

udział w warsztatach taneczno- ruchowych mający na celu pokazania scen filmowych za pomocą ruchu 

tanecznego. 

- II turnus  w terminie 07-11.02.2022 r. w godz. 9.00-15.00 pn. „Animacja poklatkowa” – podczas 

półkolonii uczestnicy zapoznają się ze sztuką animacji oraz technikami etapami powstawania filmu 

animowanego. Głównym zadaniem warsztatów będzie wykształcenie w uczestnikach twórczego 

myślenia polegającego na wprawianiu w ruch martwych przedmiotów i materiałów oraz próba 

opowiedzenia jakiejś prostej historii przy użyciu bardzo prostych środków. Uczestnicy zostaną 

zaznajomieni również z aplikacją Stop Motion Studio, pozwalającą na stworzenie krótkich animacji                          

w domowych warunkach. Dodatkowo uczestnicy będą brać udział w warsztatach taneczno- ruchowych 

mający na celu pokazania scen filmowych za pomocą ruchu tanecznego.  

Warsztaty podczas półkolonii prowadzić będą: 

 - Julia Orlik – absolwentka Filmu Animowanego i Efektów Specjalnych na Wydziale Operatorskim                

i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi, prowadząca już kilkakrotnie zajęcia w CAL                                 

w Kluczborku z animacji poklatkowej oraz warsztaty filmowe z elementami charakteryzacji, 

- Michał Marzec – instruktor tańca, założyciel studia tanecznego MM DANCE przy merytorycznym 

wsparciu dyrektor Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku,                 

- Katarzyny Juranek – Mazurczak  – lidera przedsięwzięcia, animator kultury.  

2. Podczas ferii zimowych w Kinie Bajką będą poranne seanse o godz. 10.00 w poniedziałek, środę                        

i piątek. Grany repertuar można zobaczyć na stronie CAL tj. www.cal.kluczbork.pl.  

* Zapraszamy grupy zorganizowane do indywidualnego zamawiania seansów filmowych pod numerem 

tel.884 276 616. 

3. Na zakończenie ferii zimowych (tj. 12.02.2022 r. o godz. 11.00) odbędzie się spektakl                                          

pt. „ Mikołaj rozdał już wszystkie prezenty”.  

 

http://www.cal.kluczbork.pl/

