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BĄDŹ ART & EDU 

Otwórz się na kreację i zacznij tworzyć! Zapraszamy do udziału w warsz-
tatach z zakresu edukacji w sztuce. Wybierz swoją drogę ekspresji i zapisz 
się na jedne z cotygodniowych spotkań. W ofercie znajdziesz interesujące 
zajęcia dla dzieci i młodzieży, jak również dla osób dorosłych. Rozwijaj pa-
sje pod okiem profesjonalistów z zakresu plastyki, fotografii, śpiewu lub 
teatru i ciesz się efektami współpracy. 

Zajęcia odbywają się w Centrum Artystyczno-Kulturalnym „Zamek”  
w Krośnie Odrzańskim. Dokładny opis oferty na:
http://cak-zamek.pl/grupy/art-edu-edukacja-artystyczna/

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek”, 
ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 884 008 338, 
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek

SEIEN SIE ART & EDU

Offen sein für die Kunst und kreativ werden! Wir laden Sie zu Workshops im 
Bereich Kunst und Bildung ein. Gehen Sie Ihren eigenen Weg und melden Sie 
sich für eins der wöchentlichen Treffen an. Das Angebot umfasst interes-
sante Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Frönen Sie Ihrer 
Leidenschaft unter der Aufsicht von Fachleuten in den Bereichen Kunst, Fo-
tografie, Gesang oder Theater und genießen Sie die Zusammenarbeit. Dies 
findet im Kulturzentrum „Zamek” in Krosno Odrzańskie statt. Ausführliche 
Beschreibung des Angebots finden Sie auf der Seite: 
http://cak-zamek.pl/grupy/art-edu-edukacja-artystyczna/

Kulturzentrum „Zamek”,
Szkolna Straße 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Kontaktnummer +48 884 008 338,
E-Mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek

BE ART & EDU

Wake up your creativity and start creating! We invite you to take part  
in the workshops connected to education in art. Choose your way  
to express and sign up for one of the weekly meetings. The offer includes 
engaging classes for kids and teenagers, as well as for adults. Develop 
your interests under the watchful eyes of the masters in art, photography, 
singing or theatre and enjoy the outcomes of this cooperation. The classes 
take place in the Art and Culture Center “Zamek” in Krosno Odrzańskie. 
You can find a detailed description of the offer at 
http://cak-zamek.pl/grupy/art-edu/edukacja-artystyczna/

Art and Culture Center “Zamek”
1 Szkolna Street, 66-600 Krosno Odrzańskie
phone: +48 884 008 338
e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl
www.cak-zamek.pl
www.facebook.com/CAKZamek 


