GORĄCA ATMOSFERA W ZIMOWE DNI CZYLI
FERIE W SKANSENIE I RATUSZU
Nadchodzące ferie to z pewnością idealny moment, aby wypocząć, nadrobić
zaległości w czytaniu książek, czy odwiedzić interesujące miejsca. To także
doskonały czas, by dać się porwać zimowej aurze.
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przygotowało kilka ciekawych propozycji na
zbliżające się wolne od nauki szkolnej dni. W skansenie (od 19 stycznia do 26
lutego) oraz w ratuszu (od 30 stycznia do 14 lutego) realizowane będą
interesujące programy, pozwalające na spędzenie czasu w niebanalny, a tym
samym także niezwykle interesujący sposób. Program „Ferie w skansenie” to
propozycja łącząca kreatywną zabawę z pobytem w strefie basenów lub pokoju
zabaw z animatorem w Hotel SKANSEN Conference & Spa. Zajęcia obejmują dwa
warianty i są skierowane do grup zorganizowanych obejmujących powyżej 10 osób
w wieku 4- 20 lat. W ramach pierwszego wariantu pn. „Zimowe impresje”
uczestnicy obejrzą prezentację multimedialną „Zwyczaje i obrzędy
bożonarodzeniowe na Mazowszu”, a następnie wezmą udział w warsztatach
plastycznych „Na szkle malowane”, podczas których pod kierunkiem instruktora
wykonają krajobrazy i motywy zimowe. Dalsza część atrakcji odbędzie się na
terenie Hotelu SKANSEN Conference & Spa, gdzie przez godzinę do dyspozycji
uczestników będzie strefa basenów lub pokój zabaw. Zwieńczeniem pierwszego
wariantu jest dwudaniowy obiad w hotelowej restauracji. Koszt uczestnictwa w
opisanym wariancie wynosi 34 zł od osoby.
Osoby decydujące się na wariant pn. „Zima na szkle malowana”, wezmą udział w
kuligu (lub przejażdżce wozem) po terenie skansenu oraz zwiedzą wystawę „Boże
Narodzenie na Mazowszu” z przewodnikiem. W ramach warsztatów „Na szkle
malowane”, wykonają obrazek na szkle przedstawiający krajobraz lub motyw
zimowy. Wyśmienitą zabawę zapewni godzinny pobyt w strefie basenów lub pokoju
zabaw z animatorem w Hotel SKANSEN Conference & Spa. Po takiej ilości wrażeń
z pewnością każdego ucieszy także obiad w hotelowej restauracji. Koszt
uczestnictwa w opisanym wariancie wynosi 41 zł od osoby.
Program „Ferii w ratuszu” obejmuje sześć półtoragodzinnych spotkań o
charakterze warsztatowym, które będą realizowane w okresie ferii zimowych od
wtorku do niedzieli. W ramach zajęć warsztatowych każdego dnia tygodnia
realizowana będzie inna propozycja: malowanie na szkle, wykonywanie zabawek
choinkowych z bibuły, łamigłówki, zabawy z kalendarzem, a nawet pouczające
warsztaty tkackie. Dopełnieniem warsztatów będzie projekcja prezentacji
multimedialnej o tematyce bożonarodzeniowej i zwiedzanie wystawy „Barwy smoka
za chińskim murem”. Ekspozycję tworzy ponad 100 eksponatów, wśród których
znalazły się m. in. wycinanki, kompozycje z tradycyjnych materiałów,
biżuteria, lampiony, a także eksponaty z dziedziny malarstwa i ceramiki.
Szczegółowy program na ferie w skansenie i ratuszu znajdą Państwo na stronie
www.mwmskansen.pl. Zgłoszenia udziału w feriach w ratuszu prosimy kierować
pod nr tel. 24 275 28 26, lub adres mailowy ratusz@mwmskansen.pl, natomiast w
feriach w skansenie pod nr. 24 275 28 83, wew. 36, lub adres
rezerwacje@mwmskansen.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach!

FERIE W SKANSENIE
19 stycznia – 26 lutego 2016 r.
WARIANT I (Zimowe impresje)
Zajęcia prowadzone w Sali A od godz. 10.00
• Projekcja prezentacji multimedialnej „Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe
na Mazowszu” – film (30 min.)
• Warsztaty „Na szkle malowane” – krajobrazy i motywy zimowe (ok. 60 min.)
• Pobyt w strefie basenów lub pokoju zabaw z animatorem w Hotel SKANSEN
Conference & Spa (60 min.)
• Obiad w Hotel SKANSEN Conference & Spa (60 min.)
Czas trwania pakietu: około 3- 4 godziny
Minimalna liczba uczestników: 10 osób
Koszt: 34 zł./ osoba
WARIANT II (Zima na szkle malowana)
Zajęcia prowadzone w Sali G od godz. 10.00
• Warsztaty „Na szkle malowane” – krajobrazy i motywy zimowe (60 min.)
• Kulig (ok. 30 min.)
• Zwiedzanie wystawy „Boże Narodzenie na Mazowszu” (10 chałup chłopskich,
dwór szlachecki) z przewodnikiem (ok. 60 min.)
• Pobyt w strefie basenów lub pokoju zabaw z animatorem w Hotel SKANSEN
Conference & Spa (60 min.)
• Obiad w Hotel SKANSEN Conference & Spa (60 min.)
Czas trwania pakietu: około 4-5 godz.
Minimalna liczba uczestników: 10 osób
Koszt: 41 zł./osoba
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