Z maluszkiem w Zamku
Cykl zajęć dla rodziców dzieci do lat 2, którzy z dzieckiem u boku chcą poznać Zamek i zgromadzone
w nim dzieła sztuki. Specjalnie wybrane tematy, terminy i godziny comiesięcznych spotkań pozwalają
dużym i małym uczestnikom na spędzenie tego czasu w komfortowej i kameralnej atmosferze.
Czas zajęć na ekspozycji ok. 45 min.
Grupy do 10 osób (w tym dzieci)
Udogodnienia: przewijak, winda, możliwość karmienia na ekspozycji, możliwość pozostawienia
wózka dziecięcego w szatni lub wprowadzenia go na ekspozycję w zależności od potrzeb rodzica.
Termin: czwarty wtorek każdego miesiąca, godz. 13:00, spotkanie już z biletem w Sieni Wielkiej.
Bilety w cenie 30 zł/os. (dzieci bezpłatnie) dostępne > online.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE

28 czerwca 2022 r. – Muzyka na dworze i motywy muzyczne we wnętrzach zamkowych.

ARCHIWUM SPOTKAŃ
31 maja 2022 r. – Kornelia, matka Grakchów i inne antyczne historie.
26 kwietnia 2022 r. – Z wizytą u prezydenta II Rzeczpospolitej.
29 marca 2022 r. – Rzemieślnicy na usługach królów. Czyli o rzemiośle w Zamku Królewskim.
25 stycznia 2022 r. – Spotkanie na wystawie Caravaggio i inni mistrzowie.
23 listopada 2021 r. – Jan Matejko – spotkanie z obrazami z zamkowej kolekcji
26 października 2021 r. – Jak szata zdobi człowieka - o modzie, higienie w XVIII w
28 września 2021 r. – Życie towarzyskie w czasach menueta. Spotkanie połączone z nauką kroku
menueta z wózkiem lub dzieckiem w chuście
24 sierpnia 2021 r. – Świat według Rembrandta - czym może nas zaskoczyć. Zajęcia na wystawie
"Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy"
27 lipca 2021 r. – Spotkanie na wystawie "Świat Rembrandta. Artyści. Mieszczanie. Odkrywcy"

22 czerwca 2021 r. – Śladami XVIII wiecznej Warszawy - obrazy Canaletta i nie tylko
25 maja 2021 r. – Życie oﬁcjalne i prywatne Stanisława Augusta w Zamku Królewskim

Zapraszamy do śledzenia naszego proﬁlu Edukacja w Zamku Królewskim w Warszawie
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