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WINTER CAMP 2020 
Location: Ul. Zaściankowa 90/1B 
Week I: 10 – 14.02 (in Polish) 
Week II: 17 – 21.02 (in English) 
Age: 7 – 11 years old 
Times: 9:00 – 5:00pm  
Price: 880 zł 
 

PÓŁKOLONIE ZIMA 2020 
Lokalizacja: Ul. Zaściankowa 90/1B 
Turnus I: 10 – 14.02 (po polsku) 
Turnus II: 17 – 21.02 (po angielsku) 
Wiek: 7 – 11 lat 
Godz. 9:00 – 17:00 
Cena: 880 zł

(for English see below) 

#MuzykaSztukaTeatr 

Nasze wyjątkowe półkolonie to intensywny tydzień twórczych warsztatów muzycznych, 
teatralnych i plastycznych. Pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli - muzyków, aktorów i 
artystów, uczestnicy półkolonii będą szkolić warsztat wokalny, aktorski, budować scenografię, 
pracować nad aranżami muzycznymi ulubionych piosenek, a na koniec tygodnia zaprezentują 
efekty swojej pracy rodzicom i przyjaciołom!  

RAMOWY GRAFIK PÓŁKOLONII 

9:00 – 11:00 Warsztaty plastyczne - zajęcia ze sztuk wizualnych inspirowane muzyką.  
11:00 – 11:30 Przerwa na przekąskę (przynoszona z domu – w szkole dostępne owoce) 
11:30 – 13:00 Warsztaty muzyczne – praca nad repertuarem muzycznym wybrana wspólnie 
przez grupę (repertuar zależny od zebranego składu muzycznego) 
13:00 – 14:00 Przerwa na obiad (zdrowe obiady w pobliskiej restauracji Kropki Bordo) 
14:00 – 15:00 Gry i zabawy (przy dobrej pogodzie spacer, zabawa na powietrzu) 
15:00 – 17:00 Warsztaty teatralne – nauka technik teatralnych 
 

Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy! 😊  

 
(for English speakers) 

 
#MusicArtDrama  
(Camp in English from the 10th – 14th of February) 
 
This winter we invite your kids to our unique and very creative WINTER CAMP at Music Hub 
Academy. Now you can sign up for Powiśle or for Wilanów location - camps is both in English 
and in Polish (depending on a week and location). During this fun week, we will have amazing 
actors, artists and musicians leading music, art and drama workshops. Kids will have a 
chance to create their own artworks, musical arrangements of their favorite songs and will 
learn more about acting!  
 
SCHEDULE  
9:00 – 11:00 Drama workshops 
11:00 – 11:30 Snack break 
11:30 – 13:00 Art workshops 
13:00 – 14:00 Lunch (at a restaurant “W Kropki Bordo”) 
14:00 – 15:00 Games outside or inside (depending on the weather 
15:00 – 17:00 Music workshops  
 

Limited number of places, join us today! 😊  



 


