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VIII LUBELSKIE DNI SENIORA
oferta Muzeum
4-6 czerwca 2019
W dniach 3-7 czerwca 2019 odbędzie się VIII edycja Lubelskich Dni Seniora, których ideą jest
upowszechnianie aktywności społecznej osób starszych, zachęcanie do prowadzenia aktywnego
stylu życia, poszerzania wiedzy i rozwijania swoich pasji. Podczas Lubelskich Dni Seniora,
Seniorzy będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, kulturalnym,
zdrowotnym, sportowym, spotkaniach tematycznych, koncertach, spektaklach teatralnych,
projekcjach filmów, turniejach warcabowych, warsztatach komputerowych i plastycznych,
wykładach, prezentacjach multimedialnych, grach integracyjnych, zajęciach rekreacyjnoruchowych, spotkaniach muzyczno-kabaretowych oraz będą mieli możliwość skorzystania z
bezpłatnych badań i konsultacji medycznych. Do tegorocznej akcji dedykowanej seniorom włącza
się także Muzeum Wsi Lubelskiej, które przygotowało specjalną ofertę zajęć:

4 czerwca 2019 (wtorek)
godz.10:00-11:15
MALOWANE SKRZYNIE (zajęcia warsztatowe)
Uczestnicy warsztatów poznają rolę malowanej skrzyni – dawnego wiejskiego mebla będącego
przed wojną nieodzownym elementem wyposażenia niemal każdej wiejskiej chaty na
Lubelszczyźnie. Następnie każdy, dla własnego użytku, wykona kartonowy, miniaturowy model
skrzyni oraz ozdobi go motywami charakterystycznymi dla naszego regionu.

5 czerwca 2019 (środa)
godz.10:00-11:15
W MIASTECZKOWYM ZAKŁADZIE FRYZJERSKIM (lekcja muzealna)
Uczestnicy zajęć odbędą sentymentalną podróż w czasie poprzez wizytę w przedwojennym
zakładzie fryzjerskim Jankiela Struzera z Dubienki. Podczas warsztatów mężczyźni będą mogli
wcielić się w rolę fryzjera i ogolić klienta za pomocą brzytwy (rekwizytu) podczas pokazu golenia.

6 czerwca 2019 (czwartek)
godz.11:00-12:15
BIŻUTERIA ODPUSTOWA (zajęcia warsztatowe)
Uczestnicy warsztatów poznają historyczny, zabytkowy towar sprzedawany przed wojną podczas
odpustów na Lubelszczyźnie, następnie każdy, dla siebie wykona tradycyjne korale z papieru.

*Uwaga!
Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne w Dziale Edukacji MWL:
nr tel.: 81 53 385 13 w. 18; maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
Miejsce zbiórki: recepcja Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Osoba odpowiedzialna i prowadząca zajęcia: MARZENA BURY
(Dział Ekspozycji i Edukacji MWL, tel.: 81 53 385 13)

W dniu 6 czerwca Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza seniorów do bezpłatnego zwiedzania.
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