
З метою заохочення активної участі дітей шкільного віку із соціально ізольованих груп у культурних 

заходах та у зв'язку з великою кількістю біженців з України, а також для сприяння розвитку якісної 

культурно-просвітницької діяльності для українських сімей творча студія «Артотека» ініціює проєкт 

«Українське дитяче мистецтво 2023», який є продовженням реалізованого у 2022 році проєкту. Під час 

проєкту, починаючи з 7 березня 2023 року, щовівторка та четверга з 16:00 години буде організовано 48 

безкоштовних творчо-освітніх занять для дітей шкільного віку та їхніх мам (або супроводжуючих осіб) з 

України. 

 

Щоб зареєструватися на безкоштовні заняття, натисніть назву заняття і заповніть форму реєстрації. У 

реєстраційній формі потрібно натиснути на дату та вибрати ті заняття, ціна яких 0 € та біля яких написано 

„безкоштовно – для дітей з України“ (LТ-nemokamas, skirtas Ukrainos vaikams). 

 

Розклад безкоштовних занять: 

7 березня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з ебру: малювання на воді 

9 березня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з батики: розпис на сумках з бавовни  

14 березня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з розпису чайних чашок глазур'ю  

16 березня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення настінного годинника 

21 березня 2023 р. 16:00 год. Ювелірний майстер-клас по склу  

23 березня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з жонглювання 

28 березня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення мила 

30 березня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення мандали із кольорового піску  

4 квітня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з лиття свічок  

6 квітня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з живопису на шовку  

11 квітня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення свічок із соєвого воску  

13 квітня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення мозаїчних ліхтарів  

18 квітня 2023 р. 16:00 год. Ювелірний майстер-клас по склу 

20 квітня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас із виготовлення ароматних бомб для ванни  

25 квітня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з малювання на полотні акриловими фарбами  

27 квітня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з жонглювання 

2 травня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас із виготовлення з текстилю брелків для ключів  

4 травня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас із плетіння браслетів дружби 

9 травня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з живопису на камінчиках 

11 травня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення пасток світла 

16 травня 2023 р. 16:00 год. Наукова лабораторія  

18 травня 2023 р. 16:00 год. Кавова кераміка 

23 травня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення калейдоскопів  

25 травня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення повітряних змій 

 

30 травня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з ебру: малювання на воді 

1 червня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з батики: розпис на сумках з бавовни  

6 червня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з розпису чайних чашок глазур'ю 

8 червня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення настінного годинника  

13 червня 2023 р. 16:00 год. Ювелірний майстер-клас по склу 

15 червня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з жонглювання 

20 червня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення мила 

22 червня 2023 р. 16:00 год. Майстер р-клас з виготовлення мандали з кольорового піску  

27 червня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з лиття свічок 

29 червня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з живопису на шовку 

4 липня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення свічок із соєвого воску 

11 липня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення мозаїчних ліхтарів  

13 липня 2023 р. 16:00 год. Ювелірний майстер-клас по склу 

18 липня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас із виготовлення ароматних бомб для ванни  
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20 липня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з малювання на полотні акриловими фарбами  

25 липня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас із виготовлення з текстилю брелків для ключів  

27 липня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з жонглювання  

1 серпня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з плетіння браслетів дружби 

3 серпня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з живопису на камінчиках 

8 серпня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення пасток світла 

10 серпня 2023 р. 16:00 год. Наукова лабораторія 

17 серпня 2023 р. 16:00 год. Кавова кераміка 

22 серпня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення калейдоскопів 

24 серпня 2023 р. 16:00 год. Майстер-клас з виготовлення повітряних змій 

 

Усі майстер-класи відбуваються у творчій студії “Артотека”: вул. Шеймінішкю 23, Вільнюс 

Учасникам майстер-класів надаються всі вихідні матеріали та інструменти. 

 

Якщо ви бачите, що ви не можете відвідати заняття, будь ласка, повідомте нам, щоб ми могли звільнити 

місце для іншого учасника. Вся інформація про проєкт і майстер-класи, що проводяться, надається за 

телефоном +370 60303609. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Už išverstą tekstą į ukrainiečių kalbą dėkojame vertimų biurui UAB “Domus Lingua” 
www.domuslingua.com 
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