
 
 

 

Warsztaty w ramach FESTIWALU NAUKI 2018 

 

Hiszpański? Czemu nie? 

Zastanawiasz się czy hiszpański jest dla Ciebie? Boisz się, że nie dasz rady? Przyjdź i zobacz, że to nic trudnego! Nos vemos en 

Dialogo!  

Prowadząca: Aleksandra Murat-Bednarz 

Brak wolnych miejsc. 

UWAGA! Aby móc uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach należy zarejestrować się 

przez system dostępny na stronie: www.festiwal.lublin.pl . Jest to JEDYNA możliwość 

zapisu na warsztaty. 

 

Tarde de juegos 

Masz ochotę na popołudnie z grami planszowymi połączonymi z pozornie skomplikowaną gramatyką? Chcesz poćwiczyć czasy, 

tryb rozkazujący czy subjuntivo dobrze się przy tym bawiąc? Gramatyka wcale nie musi być nudna! Zapraszam na warsztaty na 

których niemożliwe stanie się możliwe ! :-)  

Prowadząca: Monika Plewko 

Są wolne miejsca. 

UWAGA! Aby móc uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach należy zarejestrować się 

przez system dostępny na stronie: www.festiwal.lublin.pl . Jest to JEDYNA możliwość 

zapisu na warsztaty. 

 

Współczesna muzyka hiszpańska  

Gorące rytmy hiszpańskie coraz częściej docierają na sam szczyt światowych list przebojów. Luis Fonsi, Enrique Iglesias, Juanes, 

Shakira... Każdy z nas o nich słyszał! To właśnie o nich i o wielu innych mniej znanych w Polsce artystach opowiem Wam podczas 

tego spotkania. Gorąco zachęcam! Naprawdę warto!  

Prowadząca: Anna Cieniuch-Król 

Jest kilka wolnych miejsc: 

UWAGA! Aby móc uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach należy zarejestrować się 

przez system dostępny na stronie: www.festiwal.lublin.pl . Jest to JEDYNA możliwość 

zapisu na warsztaty. 

Pon. 17.09 13:00-14:00 

Wt. 18.09 13:00-14:00 

Śr. 19.09 16:00-17:00 

Czw. 20.09 17:00-18:00 

http://www.festiwal.lublin.pl/
http://www.festiwal.lublin.pl/
http://www.festiwal.lublin.pl/


 
 

Współczesne kino hiszpańskie 

W sercu Półwyspu Iberyjskiego w ostatnich latach powstają coraz lepsze produkcje kinowe, a mimo to nadal pozostają one w 

cieniu kasowych filmów amerykańskich. Hiszpańscy twórcy coraz częściej zdobywają światowej klasy nagrody, jednak w dalszym 

ciągu są mało znani, a ich dzieła prezentowane są niewielkiemu gronu miłośników i niewiele z nich doczekało się premiery na 

dużym ekranie. Podczas tego warsztatu opowiem Wam o znanych hiszpańskich reżyserach, poznacie współczesne gwiazdy 

hiszpańskiego ekranu i nie tylko. Gorąco zachęcam! Będzie naprawdę ciekawie! 

Prowadząca: Anna Cieniuch-Król 

Są wolne miejsca: 

UWAGA! Aby móc uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach należy zarejestrować się 

przez system dostępny na stronie: www.festiwal.lublin.pl . Jest to JEDYNA możliwość 

zapisu na warsztaty. 

 

 

 

    Pon. 17.09 17:00-18:00 

Śr. 19.09 17:00-18:00 

http://www.festiwal.lublin.pl/

