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zapewnią rozrywkę nie tylko
dla najmłodszego widza.
Spektakl wspaniale wpisuje
się w przypadające na 23
czerwca święto – Dzień
Ojca,
podczas
którego
uczestnicy wezmą udział w
wielkim cyrkowym przyjęciu,
będą mogli wejść do świata
gigantycznych mydlanych
baniek, a następnie wziąć
udział
w
warsztatach
tworzenia lasu w słoiku.
Warsztaty tworzenia lasu w
słoiku
Podczas
warsztatów
uczestnicy będą mieli okazję
stworzyć tzw. ogród w szkle
– niecodzienną dekorację i
ciekawą propozycję prezentu z
okazji Dnia Ojca. Warsztaty
skierowane do całych rodzin.
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