„ART-SENIOR” – TRZYDNIOWA WYCIECZKA
ARTYSTYCZNO – ROZWOJOWA DLA SENIORÓW
Zapraszamy na trzydniowe warsztaty artystyczne i rozwojowe dla
seniorów w otoczeniu pól i zielonych łąk.
W Kaczym Bagnie – Miejscu Inicjatyw Pozytywnych uczestnicy
poznają sztukę gry na afrykańskich bębnach, własnoręcznie upieką
naturalny chleb, poćwiczą celne oko strzelając z łuku, poznają
tajniki tańca z ogniem oraz wezmą udział w wybranych warsztatach
rękodzielniczych typu: biżuteria, batik, ceramika, decupage
W ofercie są również zajęcia rozwojowe z zakresu komunikacji
interpersonalnej, pracy zespołowej, asertywności i emocji.
Wieczorem zapraszamy na wspólne śpiewanie przy karaoke albo na
zamówienie możemy zorganizować koncert wiecznie żywego Elvisa.
Nowe Miasto Lubawskie z zabytkową bazyliką czy ruiny zamku
krzyżackiego w Kurzętniku aż się proszą do zwiedzania, a rzeka
Drwęca zaprasza na spływ kajakowy.
PROGRAM
I dzień
16:00 Przyjazd grupy, obiad, warsztaty gry na bębnach, warsztat
pieczenia chleba, warsztaty łucznicze, kolacja, pokaz tańca z
ogniem w wykonaniu grupy Czarne Perły z Kaczego Bagna, czas
wolny a w nim np. ognisko, karaoke itp.
II dzień
Śniadanie, warsztaty tańca z ogniem, rękodzieło, obiad (2 dania),
zajęcia rozwojowe z zakresu komunikacji, pracy zespołowej,
asertywności, kolacja, czas wolny, a w nim np. ognisko lub koncert
na zamówienie.

TRZY DNI (2 noclegi)

Zakwaterowanie:
Kacze Bagno – Miejsce Inicjatyw Pozytywnych to niezależny ośrodek
edukacji i animacji
znajdujący się niedaleko Nowego Miasta
Lubawskiego. Jest to modelowy ośrodek specjalizujący się w pracy z
grupami młodzieżowymi i dorosłymi w oparciu o proces grupowy, a
także realizujący szereg warsztatów artystycznych poprzez pracę z
ciałem, głosem, rytmem oraz techniki kreatywne. Posiada on pełne
zaplecze noclegowo – cateringowe usytuowane na Warmii w okolicy
pól, lasów i łąk. Zapewniamy kameralność, przyjmując jednorazowo
grupy do 30 osób. Jednocześnie w ośrodku przebywa tylko jedna grupa.
Wspólna sala noclegowa (na wzór kubryku na żaglowcu), sprzyjająca
integracji, z pełnym węzłem sanitarnym: 5 łazienek z prysznicami osobno dla kobiet i mężczyzn. Na terenie obiektu znajdują się: kuchnia,
stołówka, miejsce na ognisko, 3 duże werandy z widokiem na
malowniczą okolicę, sala warsztatowa, pracownia ceramiczna, kafeteria
– chillout room, 3,5ha terenów zielonych do realizacji zajęć
artystycznych, oraz do wyłącznej dyspozycji dla uczestników - przytulna
piwnica z kominkiem. Teren jest ogrodzony i bezpieczny.
Wyżywienie:
3 posiłki dziennie, w dniu przyjazdu zaczynamy obiadem
(dwudaniowym), w dniu wyjazdu kończymy obiadem, serwis kawowy.
Stały dostęp dla uczestników do w pełni wyposażonej kuchni. Posiłki
przygotowywane są ze świeżych produktów od lokalnych dostawców.
Transport:
We własnym zakresie

III dzień
Śniadanie, wycieczka krajoznawcza: zwiedzanie Nowego Miasta
Lubawskiego /Gotycka Bazylika św. Tomasza Apostoła z płytą
nagrobną wójta zamku w Bratianie Kunona von Liebensteina z
około 1407 roku, ołtarz główny w stylu renesansowym, dawny
kościół ewangelicki z 1912 a obecnie kino, Baszta Bramy Lubawskiej
z II połowy XIV wieku w stylu gotyckim, ruiny klasztoru
Ojców Opatów Reformatów w Łąkach Bratiańskich/, zwiedzanie
Kurzętnika /ruiny zamku krzyżackiego z XIV wieku, Kościół św. Marii
Magdaleny (XIV w), Droga Krzyżowa w Kurzętniku, Amfiteatr na
górze zamkowej itp./, obiad (2 dania), wyjazd.

Świadczenia w cenie:
2 noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie, pomieszczenia do warsztatów,
zatrudnienie wykwalifikowanych instruktorów (animatorów i
pedagogów), socjoterapeutów i trenerów, przewodnika po Nowym
Mieście Lubawskim, koordynację zajęć, sprzęt i materiały (bębny,
szczudła, kaski, ochraniacze, kevlarowy sprzęt do tańca z ogniem,
sprzęt treningowy, pokaz tańca z ogniem, parafinę do tańca z ogniem,
łuki, strzały, tarcze, rekwizyty teatralne, garderobę ze strojami,
materiały do rękodzieła i ceramiki itp.).

CENA

Uwagi:
Uczestnicy powinni posiadać: śpiwór, ręcznik, sportowe obuwie na
zmianę, wygodną odzież, też taką, którą można pobrudzić i dobry
humor. Mile widziane instrumenty.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie dlatego zadzwoń:
tel. 603 789 146 lub napisz: kaczebagno@kaczebagno.pl

