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Warszawa na Święta - warsztaty, konkursy, gotowanie

Wejdź na >>> profil miasta <<< na Facebooku i odczaruj z nami
Święta Bożego Narodzenia!
W ramach wydarzenia Warszawa na Święta na profilu Miasta
Stołecznego Warszawy na Facebooku odbywają się warsztaty,
konkursy i wydarzenia z zakresu świątecznego gotowania,
ozdabiania domu i pieczenia pierniczków, w których udział będzie
mógł wziąć każdy Warszawiak, niezależnie od wieku! W konkursach
będzie można wygrać choinki oraz przygotowane na tę okazje
świąteczne plakaty.

Zapraszamy na warsztaty z tworzenia świątecznych dekoracji less
waste, podczas których razem z Kasią Ogórek, twórczynią
najpopularniejszego w Polsce bloga z kategorii „Zrób to sam” –
>>>www.twojediy.pl<<< pokazywaliśmy jak z rzeczy, które
pozornie nadają się do wyrzucenia stworzyć efektowne ozdoby
bożonarodzeniowe. To idealna propozycja na wspólne spędzanie
czasu, kreatywną zabawę oraz jednocześnie dobre działanie dla
środowiska.

>>>https://www.facebook.com/warszawa/videos/21512169
3319346<<<

KONKURS!
Po zrobieniu ozdób koniecznie weźcie udział w naszym konkursie!
Wystarczy, że sfotografujecie zrobione własnoręcznie ozdoby, a
zdjęcie prześlecie do nas! 100 twórców najpiękniejszych ozdób
nagrodzimy pięknymi choinkami. Do wygrania piękne choinki!

Regulamin konkursu z przedłużonym terminem zgłaszania
znajdziecie w plikach do pobrania na stronie um.warszawa.pl

Rodzinne kolędowanie stanowi ważną część świątecznej tradycji.
Pierwsza zaintonowana kolęda przy wigilijnym stole zawsze jest
emocjonującym momentem. Wspólne śpiewanie kolęd staje się
mostem łączącym pokolenia. Czymś, co pozwala czuć się częścią
wspólnoty.
Właśnie dlatego chcielibyśmy zaprosić wszystkich warszawiaków
do wspólnego kolędowania. Znaleźliśmy sposób na to, by mimo
dzielącego nas dystansu, nasze głosy zabrzmiały w harmonii
Każdy, kto chciałby przyłączyć się do tego wyjątkowego projektu,
może wysłać film z autorskim wykonaniem znanej wszystkim
kolędy “Wśród nocnej ciszy”. Materiał należy przesłać wraz z
wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy
koledy@businessandculture.pl.

Z wybranych nagrań zmontujemy wyjątkowy film - Warszawską
Kolędę. 23 grudnia pojawi się ona na profilu m.st. Warszawy,
kończąc cykl Warszawa na święta. Do udziału zapraszamy
wszystkich mieszkańców Warszawy. Na Wasze zgłoszenia czekamy
do wtorku 15 grudnia, do godziny 15.00.
Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z
regulaminem dostępnym na stronie internetowej:
>>>www.um.warszawa.pl/warszawanaswieta<<<

Kolęda "Wśród nocnej ciszy":
>>>https://www.youtube.com/watch?v=k45AJhW-Fu0<<<

Trudno sobie wyobrazić bez nich święta Bożego Narodzenia.
Zapach tych własnoręcznie zrobionych wprowadza wyjątkową
atmosferę. A dekorowanie może stać się świetną zabawą dla całej
rodziny. To pierniczki - bo o nich mowa - były bohaterem kolejnych
warsztatów.
Na warsztaty z pieczenia i dekorowania pierniczków zapraszamy
razem z twórczynią bloga poświęconego wypiekom - Mała
Cukierenka.

Mimo, że warsztaty na żywo on-line już się odbyły, nadal można
korzystać z materiałów i upiec oraz udekorować pierniczki z
przepisu Małej Cukierenki.

Film z warsztatów:
>>>https://www.facebook.com/warszawa/videos/39583461
4945862<<<

KONKURS!
Wykorzystajcie nasz wspaniały przepis i upieczcie własne pyszne
pierniczki, które kojarzyć się będą z Warszawą. Prześlijcie do nas
ich zdjęcie i wygrajcie przepiękne choinki!

Regulamin konkursu znajdziecie w >>>tym miejscu<<<.

Śledźcie na bieżąco profil >>>Miasta Stołecznego
Warszawy<<< na Facebooku - do świąt znajdziecie tam jeszcze
wiele ciekawych aktywności w ramach akcji Warszawa na święta:
W najbliższych dniach będzie to quiz wiedzy o warszawskich
legendach: Syrence, Bazyliszku i Złotej Kaczce.
Jeśli nie pamiętacie ich - odsyłam do materiałów na naszej stronie
internetowej
>>>www.odpirson.otwartedrzwi.pl<<<

