Dom Kultury w Subkowach

Projekt Sztuka Budzi Ludzi

„Sztuka budzi ludzi” to projekt realizowany przez Dom Kultury w Subkowach w ramach programu LEADER. Na
realizacje zaplanowanych w nim działań otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 31 815,00 przy całkowitych kosztach
operacji wynoszących 50 000,00 zł. Dzięki temu, w Subkowach jak i na terenie gminy Subkowy odbędzie się szereg
działań, mających na celu rozwój, aktywizację i pobudzenie do działania społeczność lokalną w sferze działań
kulturalnych. Zaplanowane warsztaty i działania skierowane są za równo do dzieci, jak i do młodzieży i dorosłych
mieszkańców.
Realizowane działania to:
- warsztaty „Twórczy upcykling” polegające na tworzeniu designerskich mebli i donic, wykorzystując do tego już
niepotrzebne przedmioty i materiały najadając im drugie życie;
- „Zielone warsztaty”, które będą kontynuacją „twórczego upcyklingu”, podczas których uczestnicy poznając
tajniki sadzenia roślin i pielęgnacji roślin ozdobnych i jadalnych;
- „Projekt – drewno” czyli warsztaty majsterkowania, podczas których uczestnicy wykonają ozdoby z drewna.
Dzięki warsztatom stworzymy bezpieczne warunki do prawdziwego majsterkowania, gdzie pod okiem instruktora
uczestnicy sami będą tworzyć wykorzystując piły, młotki, i inne narzędzie;
- „Tradycje Kociewia” to warsztaty regionalne, których celem jest promowanie i upowszechnianie tradycji naszego
regionu. Będą to warsztaty taneczno – wokalne oparte na tańcach i piosenkach Kociewskich, kulinarne oparte na
smakach kuchni kociewskiej. Będą to również warsztaty artystyczne związane z Bożym Narodzeniem i Wielkanocą;
- „Mobilny Klub Gier” jako odpowiedz na rosnące zainteresowanie grami planszowymi, karcianymi i innymi, które
stanowią nie tylko element umilający czas wolny, ale także rozwijający, uczący logicznego myślenia i pracy
zespołowej. Stworzona baza gier wykorzystywana będzie podczas spotkań w Domu Kultury i w świetlicach wiejskich;
- „Akademia szycia” – to zajęcia podczas których uczestnicy nauczą się obsługi maszyny oraz podstaw szycia,
wykonując maskotki i inne przedmioty przydatne w życiu codziennym;
- warsztaty artystyczne – będą to spotkania podczas których rozwijać będziemy zdolności artystyczne i manualne
uczestników, zapoznając ich z różnorodnymi technikami i materiałami plastycznymi, uwrażliwiając jednocześnie ich na
sztukę i kulturę w otaczającym nas świecie;
- „Klub miłośników orgiami” – będą to spotkania skierowane do osób, które fascynuje sztuka składania papieru,
jaką jest orgiami modułowe.
W ramach projektu odbędzie się także szereg działań skierowanych do młodzieży. Wśród nich odbędą się warsztaty
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street-art oraz warsztaty teatralno – lalkarskie.
Natomiast dla dorosłych mieszkańców gminy odbędą się warsztaty tworzenia biżuterii. Będą to dwa rodzaje
warsztatów. Pierwszy z nich zapozna uczestników ze sposobem tworzenia biżuterii szklanej, a drugi z nich oparty
będzie tworzeniem biżuterii witrażowej Tiffany’ego.
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