
14:00–18:00
Warsztaty zumby i tańca nowoczesnego
Taniec nowoczesny, zwany videoclip dance, to obecnie 
najpopularniejszy styl tańca, królujący w teledyskach gwiazd muzyki.
Jest to kompilacja wielu stylów tanecznych, charakteryzująca się
dynamiką i różnorodnością. Warsztat poprowadzi Michał Przybyła 
finalista You Can Dance. 

Podczas warsztatów zumby Marta Sołtys pokaże kroki dla osób 
początkujących i średnio zaawansowanych. Układy zumby 
opierają się w większości na układach tańców latynoamerykańskich, 
np. funky, merengue, salsa, reggaeton, taniec brzucha, tym samym 
zumba daje możliwość nauki podstawowych kroków z wielu stylów 
tanecznych.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

18–25.04
Wystawa plakatów ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu
GALERIA PATIO 2, UL. STERLINGA 26

Wystawa plakatów – komunikat wizualny
AKADEMICKI OśRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, UL. ZACHODNIA 54

Wystawa Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Fotografików „post 
scriptum”.  
GALERIA PATIO 2, UL. STERLINGA 26

ORGANIZATOR: PARTNERZY: Zgłoszenia na imprezy odbywające się w dniach 19 i 22 kwietnia 
przyjmujemy pod numerem tel: 42 63 15 004 bądź mailowo 
mdobkowska@ahe.lodz.pl

zaprasza na XVI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki

w Łodzi

bogata oferta warsztatów
wystawy plakatów
nauka zumby i tańca nowoczesnego

23–24.04
Piknik Naukowy na rynku Manufaktury

Szczegóły na www.ahe.lodz.pl
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Twórcze transgresje

Pokaz pierwszej pomocy i techniki samobadania piersi przy 
użyciu fantomów

Spotkanie z autorami wystawy „Post Scriptum”

Dlaczego Platon podwoił świat?

Dbaj o zdrowie

Warsztaty kreatywności

Warsztaty zumby i tańca nowoczesnego

Konsultacje z profesorami kierunku grafika Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na temat 
projektowania komunikatu wizualnego 
we współczesnych mediach

Przekraczanie granic własnego myślenia, wychodzenie poza 
schematy
Prowadzący: dr K. Witerska
Miejsce: sala k 317*

Prowadzący: studenci wraz z opiekunem, kierunek 
pielęgniarstwo AHE, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego
Miejsce: Patio**

Prowadzący: dr hab. prof.ndzw. L. Bartoszko
Miejsce: Galeria Patio 2***

Prowadzący: dr O. Łucyszyna
Miejsce: sala k 317*

Studenci kierunku pielęgniarstwo przy użyciu profesjonalnego sprzętu 
(fantomy do reanimacji, fantom do nauki samobadania piersi, 
glukometr, ciśnieniomierze) będą edukowali na temat zasad udzielania 
pierwszej pomocy i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Warsztaty te wspierają kreatywne myślenie i działanie, pozwalają 
na twórcze transgresje – przekraczanie granic i własnych schematów.

Taniec nowoczesny, zwany videoclip dance, to obecnie najpopularniejszy styl 
tańca, królujący w teledyskach gwiazd muzyki. Jest to kompilacja wielu stylów 
tanecznych, charakteryzująca się dynamiką i różnorodnością. Warsztat 
poprowadzi Michał Przybyła finalista You Can Dance. 

Podczas warsztatów zumby Marta Sołtys pokaże kroki dla osób 
początkujących i średnio zaawansowanych. Układy zumby opierają 
się w większości na układach tańców latynoamerykańskich, np. funky, 
merengue, salsa, reggaeton, taniec brzucha, tym samym zumbadaje możliwość 
nauki podstawowych kroków z wielu stylów tanecznych.
Miejsce: rotunda Manufaktury

Dydaktycy kierunku grafika zaprezentują na ekranach multimedialne projekty 
studentów i przedyskutują z zainteresowanymi osobami zagadnienia 
projektowe nowoczesnego komunikatu wizualnego.

11:00–12:30

17:30–18:30

Co wiem o sobie? Co wiedzą o mnie inni?

Jak rozwijać swoje zasoby osobiste

Odkrywanie własnych pasji, możliwości, zainteresowań
Prowadzący: dr K. Lasocińska/dr E. Dul-Ledwosińska      
Miejsce: sala k 318*

(poczucie własnej wartości, skuteczności i optymizm) 
Prowadzący: dr A. Gutowska-Wyka
Miejsce: sala k 202*

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
* Budynek K: ul. Sterlinga 26
** Patio: ul. Rewolucji 1905 r. nr 52
*** Galeria Patio 2, ul. Sterlinga 26

Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w AHE w Łodzi Piknik Naukowy na rynku Manufaktury


