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Rodzaj imprezy

08.01.(piątek)
„Tańce w kręgu” - warsztaty taneczne nie tylko dorosłych ale także dla
godz. 17.15 – 18.15 całych rodzin. Cykl składa się z 4-ch spotkań.
sala widowiskowa
kolejne spotkania
Koszt całego cyklu 60 zł., spotkanie jednorazowe 20 zł.
w dniach15, 22,29
08.01 (piątek)
„Warsztaty tańca orientalnego” dla pań w każdym wieku.Cykl warsztatów
godz. 18.30 – 19.45 składa się z 4-ch spotkań.
sala widowiskowa
Koszt całego cyklu 70 zł., spotkanie jednorazowe 20 zł
kolejne spotkania
w dniach 15,22, 29
14.01 (czwartek)
godz. 18.00
sala widowiskowa

„Rowerem przez pustynię” - spotkanie z Łukaszem Tulejem
wstęp wolny

16.01(sobota)
W cyklu Rodzinne Spotkania ze Sztuką spektakl dla dzieci pt. „Bałwanek
godz. 12.00 – 13.00 strażnik zimy” w wykonaniu artystów Agencji VENA
sala widowiskowa
odpłatność 5 zł.
16.01 (sobota)
godz. 17.00
sala widowiskowa

spotkanie Klubu Seniora „Uśmiech”

21.01.(czwartek)
godz. 17.00- 19.00
sala widiwiskowa

„Czym jest survival” - spotkanie z Łukaszem Tulejem instruktorem
survival

wstęp za zaproszeniami

21.01. (czwartek)
Posiedzenie Samorządu Mieszkańców
godz. 18.00 – 19.00
sala edukacyjna
27.01. (środa)
„Giovanni Paisiello – La Serva Padrona” - koncert edukacyjny Fiharmonii
godz. 10.45 – 11.30 Narodowej
sala widowiskowa
odpłatność 4 zł.
28.01. (czwartek)
godz. 17.30
sala widowiskowa

Otwarcie wystawy Katarzyny Karolak pt. „ Podglądanie światła,
podglądanie cienia”

30.01 (sobota)
godz. 17.00
sala widowiskowa

spotkanie Klubu Seniora „Uśmiech”
wstęp za zaproszeniami

Zajęcia stałe
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6-13 lat
instruktor prowadzący p. Joanna Gałązka
sobota godz. 10.00 – 12.00 ( sala edukacyjna)
„Plastyka dla Smyka” zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat
instruktor prowadzący p. Aneta Flakiewicz-Głuchowska
sobota godz. 10.00 – 11.00 (sala widowiskowa)
„Świat gliny dla całej rodziny” - zajęcia ceramiczne
instruktor prowadzący p.Krystyna Gzula
wtorki godz. 17.00 – 19.00 (sala edukacyjna)
Zajęcia Tkactwa Artystycznego
instruktor prowadzący p. Marzenna Kustra
poniedziałek godz. 10.00-13.00 (sala edukacyjna)
Nauka gry na gitarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
instruktor prowadzący p. Robert Bielak
poniedziałek w godzinach 16.00-19.00- praca w grupach -zajęcia 50 min (sala widowiskowa)

Zajęcia taneczne dla dzieci
instruktor prowadzący Katarzyna Korc
wtorek w godzinach 17.00 – 18.00 ( sala widowiskowa)
Zajęcia taneczne dla kobiet
instruktor Katarzyna Korc
wtorek w godz. 18.30 – 19.30 ( sala widowiskowa)
Taniec brzucha dla średniozaawnsowanych
instruktor prowadzący p.Dominika Milczarek
środa godz. 18.00 – 19.30 (sala widowiskowa)

Nauka języka angielskiego dla dorosłych średniozaawansowanych
lektor Krzysztof Stańczuk
poniedziałki 18.00.- 20.00 (sala edukacyjna)
Nauka jęz. hiszpańskiego dla początkujących
lektor Krzysztof Stańczuk
środy 17.30-19.30 (sala edukacyjna)

