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44-310 Radlin, ul.Mariacka 9, Tel.32 4568928, 
4568633, e-mail: mok@radlin.pl                                             

Ewelina Langrzyk                   

„Dawne i nowe ogrody”-wystawa poplenerowa

BALLADY ROCKOWE- koncert Pauliny Mazur
i Christiana Książka

01.10. godz.19.00            zaprasza na RTK spotkanie z ks. prof. JERZYM SZYMIKIEM.

03.10. godz.13.00         (pola za OSP w Głożynach). ŚWIĘTO LATAWCA

09.10. godz.18.00           Otwarcie poplenerowej wystawy malarstwa i fotografii:
 
                                        „ŚCIEŻKI, OGRODY, PEJZAŻE ŚLĄSKIE 2015 - dawne i nowe ogrody”.

           Koncert - wystąpią: Pauliny Mazur - flet, wokal i Christian Książek - gitara, wokal  godz.18.30            
                                        W ich wykonaniu usłyszymy popularne rockowe ballady z repertuaru zespołu 
                                              Simon & Garfunkel, The Cure, White Stripes, Queen, The Doors, The Beatles
                                              jak również własne kompozycje.

10.10. godz.15.30,          KABARET MŁODYCH PANÓW 10\10 czyli URODZINY
         18.00, 20.30           Bilety wyprzedane.
 
15.10. godz.12.00            zaprasza dzieci na  MBP spotkanie autorskie  z RAFAŁEM WITKIEM.
                                                        Autor powieści, opowiadań, słuchowisk i wierszy dla dzieci. 

16.10. godz.16.30             Warsztaty Ceramiczne
                                        Ogólna wiedza na temat mas ceramicznych, ich składu, sposobu przechowywania i odzyskiwania.       
                                                        Zasady doboru mas do pracy. Poznawanie podstawowych technik i metod formowania i modelowania. 
                                                        Nauka technik ręcznego formowania ceramiki: kształtowanie formy z bryły, metoda wałeczkowa, 
                                                        formowanie z plastra. W cenie warsztatów: 2 kg gliny na uczestnika, szkolenie z dyplomem dla każdego 
                                                        uczestnika, wypał stworzonych prac.
                                                        Prosimy o wcześniejsze zapisy tel. 32 4568633,4568928, koszt warsztatów: 60 zł)

17.10. godz.18.00           RACHEL CZY PEPKA? CZYLI GESZEFTY, 
                                          SZMONCESY I KŁOPOTY SINGERA 
                                        Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Sceny „RODE” 
                                                        Spektakl jest zabawną, pełną humoru opowieścią o Hirszu Singerze, prototypie postaci Żyda z „Wesela” 
                                                        Stanisława Wyspiańskiego, choć sam Singer nosił w sobie smutek zdarzeń i kłopotów, jakie spadły na niego 
                                                        po premierze „Wesela” w 1901 r. Śledzimy jego opowieść i raz po raz „potykamy się” o jakieś zabawne
                                                        szmoncesy i geszefty, które z całą pewnością w obfitości krążyły po kancelariach adwokackich Krakowa 
                                                        przełomu XIX i XX wieku. Gestykulacja, zachowanie, sposób wysławiania się, zwłaszcza akcent zadziwia, 
                                                        a czasem śmieszy swoją odmiennością – a przecież ta egzotyka, jeszcze nie tak dawno była obecna 
                                                        na ulicach naszych miast. Jeśli dodamy do tego muzykę, taniec i piosenki żydowskie, a nade wszystko 
                                                        wspomniany już humor – może okazać się, że niemal 90 minut spędzonych w towarzystwie Singera, 
                                                        jego córki Pepki oraz adwokata Waschutza będzie dla widzów źródłem  teatralnej satysfakcji.
                                                        Wstęp -10 zł.

20.10. godz. 9.00             Mała Akademia Jazzu - WITOLD KULCZYCKI 
                                                        Gra na wielu instrumentach wykorzystywanych w muzyce tradycyjnej różnych krajów - fletach, flażolecie, 
                                                        irlandzkim, drewnianym flecie poprzecznym, bansuri, saksofonie, melodeonie, irlandzkim buzuki, 
                                                        bodhranie, gitarze, śpiewa, gra na akordeonie i innych instrumentach klawiszowych.  
                                                        Od ponad dwudziestu lat gra muzykę tradycyjną, głównie w zespołach muzyki irlandzkiej i celtyckiej.  
                                                       Impreza dla SP, PP.

23.10. godz.17.30           KONCERT JESIENNY 
                                        w wyk. wokalistów oraz Grupy Artystycznej PRZYTUP
 
27.10. godz.16.00           UM zaprasza na spotkanie z mieszkańcami dotyczące niskiej emisji w Gminie.

wystawy

Galeria Kameralna MOK
od 9.10. 2015                                Poplenerowa wystawa malarstwa i fotografii
 
                                                          „ŚCIEŻKI, OGRODY, PEJZAŻE ŚLĄSKIE 2015 - dawne i nowe ogrody”. 

Galeria Obiektywna  MOK 
                                                                          „BODY ART-FANTASMAGORIA”Wystawa fotografii

Galeria Na Poddaszu UM
od 15.10.2015                               Wystawa prac /uczennica Liceum Plastycznego  AGATY STASIOWSKIEJ 
                                                      w Wodzisławiu Śl., Grupa Twórcza PASJA/
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