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FabLab Kamera Akcja  
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Czym jest FabLab Kamera Akcja 

• FabLab to miejsce prowadzone przez Centrum 

Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”. 

• FabLab to studio filmowe otwarte dla wszystkich. 

• FabLab to miejsce spotkań, gdzie dzieci i młodzież rozwijają 

swoje zainteresowania. 

• FabLab to miejsce, gdzie można ciekawie spędzić czas 

Czym zajmuje się FabLab Kamera Akcja 

• U nas dzieci, młodzież i dorośli uczą się jak być 

dziennikarzem.  

• U nas dzieci, młodzież i dorośli uczą się 

jak nakręcić film. 

• Prowadzimy warsztaty dla dzieci, młodzież, dorosłych, 

seniorów. 

• U nas dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy spotykają się 

w grupach, rozmawiają, razem się uczą. 

• U nas osoby w różnym wieku mogą rozwijać swoje 

zainteresowania 

• Warsztaty prowadzą prawdziwi filmowcy.  

• U nas możesz spróbować być aktorem, operatorem, 

reżyserem. 
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Co możesz u nas załatwić 

• U nas dowiesz się w jak nakręcić film. 

• Zajmiemy się Twoim projektem i pomożemy 

Ci go zrealizować. 

• Dowiedzieć się wielu rzeczy o filmie i dziennikarstwie. 

• Zapiszesz się i weźmiesz udział w warsztatach. 

Kto może do nas przyjść 

• Mieszkańcy Warszawy 

• Dorośli 

• Dzieci i młodzież 

• Rodziny 

• Seniorzy 

Adres 

ul. Stara 4  

00-231 Warszawa 

wejście od ul. Boleść, na dole skarpy 

Wskazówki dojazdu 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: Stare Miasto 

• Najbliższy przystanek autobusowy: Boleść 

• Najbliższa stacja metra: Ratusz Arsenał 
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Kontakt 

tel. 536 100 008 

mail: studio@mlodziezowa.tv  

Godziny pracy 

Od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00 

Więcej informacji dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

sprawdź deklarację dostępności FabLab Kamera 

Akcja 
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