Ateliere de VACANTA (18-30 iunie)

ATELIERE DE VACANTA (18-30 iunie)
Program de vacanta
Dimineata
Sotron, Ateilerul de Teatru, Numaram norii, Ne invartim pana ametim
Pranz
Catarat in copaci, Tragem bunicul de mustati, Trotineta, Construim satuc de zane
Seara
Caluti de lemn, V-ati ascunselea, Supereroii, Aducem pisici in casa si o enervam pe
mama.
Ah, si sa nu uitam: ATELIERELE de VACANTA organizate de Clubul Meu - Ateliere
Recreative Tei:

Atelier Benzi Desenate 18-21 iunie&nbsp;(10 - 14 ani)

Atelierul de benzi desenate face parte din seria Atelierelor de vară, ateliere ce vor fi
organizate pe parcursul unei săptămâni, de luni până joi inclusiv, în intervalul 18:00 - 20:00.
Perioada: 18-21 iunie
Cand: de luni pana joi, 18:00 - 20:00
Lector: Aniela Ariton
Cost: 200 lei/modul 4 ateliere (8 h)
Reducere: 10% pentru frati
Mai multe detalii aici .

Workshop Animatie 18-21 iunie&nbsp;(7-12 ani )
Adresat copiilor pasionati de fenomenul de animatie, acest WORKSHOP isi propune sa
deschida noi universuri in crearea scurt metrajelor de animatie.
Workshopul va cuprinde 8 ore de animatie si se va desfasura in zilele de 18, 19, 20 si 21 iunie
2017 (luni-joi) 10:30- 12:30,
Trainer: Ion Arama
Perioada: 18-21 iunie 2018
Cand: De luni pana joi, 10:30 -12:30
Cost: 240 lei
Reducere: 10% pentru frati
Mai multe detalii aici .
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Atelier de Comunicare pentru preadolescenti
&quot;Play &amp; Grow&quot;, 18-20&nbsp;iunie, 10-13
ani
Preadolescentul cu incredere in sine si in resursele sale poate invata si asimila informatii mai
usor, se poate responsabiliza si isi poate manifesta independenta pentru ca stie cine este, ce ii
place si ce isi doreste.
De aceea este important sa ii oferim ocazii in care sa poata sa isi dezvolte o imagine pozitiva
despre sine, sa isi cunoasca resursele si vulnerabilitatile, sa se iubeasca si sa se respecte in
asa fel incat sa poata iubi si respecta sanatos, sa isi poata urma visurile cu incredere si
perseverenta.
Perioada: (de luni pana miercuri), in intervalul orar 18.30 – 20.30
Adresa: Sediul Clubul Meu- Ateliere Recreative , Bulevardul Lacul Tei, numarul 65
Cui se adreseaza? Preadolescentilor (10 – 13 ani)
Cost: 250 lei
Lector: Irina Ioana Calota, Consilier in Terapie prin Joc si Dramaterapie, Psihoterapeut
Adlerian, Consilier scolar
Mai multe detalii aici.

Atelier Arta Teatrala , 25-28 iunie, (6 - 11 ani)
Atelierul de teatru din vara are loc de pe 25 pana pe 28 iunie, de luni pana joi, de la 18:00 la
19:30, la Clubul Meu, din Bulevardul Lacul Tei numarul 65. Acolo vin copiii care se intorc din
tabara sau de la mare si care inca au super chef de joaca sau s-au plictisit in casa si de tablete.
Nu va zic ce facem , e secret, dar sa stiti ca la sfarsit se aplauda. Ne vedem acolo cu codite,
genunchi juliti si pete de inghetata pe tricou. Eu sunt Anca, sunt actrita si ma joc de-a vacanta.
Misto
Cand: In intervalul 25 - 28 iunie, de luni pana joi, 4 ateliere,
18:00-19:30
Cost: 200 ron / copil / modul 4 sedinte,
Varsta copii: 6-11 ani
Mai multe detalii aici.
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Inscrieri si informatii : 0744913239, 0724240067, art@atelierecreative.ro
Cont bancar pentru plata: SC ATELIERE RECREATIVE TEI SRL, CUI 29102017,
J40/11060/2011Banca Transilvania, Cont RO67BTRL04401202W94025XX

Toate cursurile se vor desfasura la sediul nostru din Bd Lacul Tei 65, Bucuresti, Sector 2.
Detaliile despre atelierele care se vor desfasura in lunile IULIE si AUGUST pot fi
consultate pe site-ul nostru
https://atelierecreative.ro/vesti-promotii/159-calatorie-programul-de-vara
Suntem aici si va asteptam cu drag!
Echipa Clubul Meu - Ateliere Recreative Tei
www.atelierecreative.ro
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