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Rok: 2018
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Aleje - tu się dzieje!: Warsztaty z ilustratorka Marianną Oklejak
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październik
Data:
21 czerwca 2019 godz. 18:00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień
Miejsce:
Plac Biegańskiego
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień
Opis:
Warsztaty dla dzieci w wieku
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec 6 – 13 lat i ich opiekunów.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
Wstęp wolny. ZAPISY: astepi
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień
en@czestochowa.um.gov.pl
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;marzec
(liczba miejsc ograniczona)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;styczeń
Marianna Oklejak ukończyła
Rok: 2017
z
wyróżnieniem
Wydział
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;grudzień
Akademii
Sztuk
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad Grafiki
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikPięknych w Warszawie #℣佐⌡⌀㈀ 㘀⌡⍃倣
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;wrzesień w pracowniach projektowania
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;sierpień książki i ilustracji. Rysuje,
projektuje książki, plakaty i
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;lipiec
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;czerwiec okładki płyt. Jej ilustracje
zdobywały przyznane przez
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;maj
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;kwiecień Polską Sekcję IBBY nagrody
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dla młodszych i starszych” w
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;luty
„Jestem
miasto.
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Warszawa”
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Rok: 2016
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;listopad Pierwszy” i „Król Maciuś na
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#149;&nbsp;październikWyspie Bezludnej” w 2011#℣䍐⌡⌀Ⰰ 猁
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wpisane na Listę Skarbów
Muzeum Książki Dziecięcej
#℣佐⌡⌠Ḁ䈀甀洀℀ 䈀甀洀℀℀ 䈀甀洀℀℀℠ᴀⰀ†Ḁ䌀甀搀
wianki”#℣䍐⌡⌀Ⰰ 琀爀愀昀椁䈀礀 搀漀 昀椀渀愁䈀u
prestiżowych konkursów w
Korei Południowej: CJ Picture
Book Award w 2010 i Nami
Island w 2017, gościły na wielu
wystawach
w
Polsce
i
zagranicą.
Jest ilustratorką popularnej
serii „Basia” napisanej przez
Zofię Stanecką, a wydanej
przez Egmont.
Foto: Magdalena Rysińska
Galeria:

Lokalizacja na mapie:

Pozostałe wydarzenia
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