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     Galeria KAMERALNA MOK 

                                                  
Galeria  NA PODDASZU UM

                                                  

                        
44-310 Radlin, ul. Mariacka 9, Tel. 32 4568928, 4568633, e-mail: mok@radlin.pl                       
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                 /bawełna/( wstęp- 20 zł ,prosimy o wcześniejsze zapisy tel. 32 4568928, 4568633 wew.24)09.02.godz.17.00    Warsztaty z pasją - malownie na tkaninie

  14.02godz. 18.00           Reagge Walentynki CAŁA GÓRA BARWINKÓW

                                                                 

                                                                          Skład:  Kuba  Kaczmarek  - bas/śpiew, Tomek  Kaczmarek  - gitara/chórki, Maciek  Kulej  - klawisze, Jakub  Syguda  - perkusja,  Artur Wilk  - gitara, 

                                                                             Karol  Ryś  - puzon, Paweł  Tyrała  - saksofon, Daniel  Michoń  - trąbka, Bartosz  Klich  - realizator  zespołu

16.02.godz.15.00                   - org. SP 4Impreza z okazji DNIA BABCI I DZIADKA 

 krok po kroku (Mary Kay i Forever Living Products) 17.02.godz.17.00                     Warsztaty makijażu i pielęgnacji
                                                                          W programie: - w jaki sposób codziennie dbać o swoją skórę - pielęgnacja poranna i demakijaż - jak sprawnie i szybko wykonać makijaż dzienny dopasowany do naszej urody
                                                                          - który pędzel do czego - co potrzebuje do wykonania swojego makijażu - co przyda się w mojej kosmetyczce - możliwość zakupów kosmetyków lub złożenia zamówienia
                                                                          Głównym celem spotkania jest spędzenie miło czasu przy dobrej muzyce, kawie, ciasteczku, i zadbanie o siebie.  (wstęp: 10 zł, prosimy o wcześniejsze zapisy tel. 32 4568928, 4568633 wew.24)

18.02.godz. 17.00       

                                                                                             
                                           

               PODSUMOWANIE TYGODNIA INTEGRACJI - org. ZSS 2 23.02.godz.16.00    

     24.02.godz.17.30          Wernisaż wystawy 20-LECIA GRUPY TWÓRCZEJ „PASJA”

                    godz.18.00          Koncert pieśni Bułata Okudżawy 

                                                                                                                  w wykonaniu zespołu 

                                                         NA DRABINI 

       

Kapela „Na Drabini" („Na Drabinie"), to ukraiński, a zarazem bieszczadzki 
lub jak kto woli bojkowski kwartet  istniejący już 20 lat, a od dziesięciu lat 
występuje bardzo często w Bieszczadach.

                            INDYWIDUALNA WYSTAWA MALARSTWA  ANETY WERONIKI GAJOS

01.-10.02.17  Pokonkursowa wystawa plastyczna XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
                           MAGICZNE OKIENKO 2016 – „Z WIZYTĄ W PIASTOWSKIM GRODZIE”
24.02.17          WYSTAWA JUBILEUSZOWA 20-LECIA GRUPY TWÓRCZEJ PASJA

01-10.02.17    Wystawa fotogra�i MARIANA MIEŁKA pt.„CZARNE WSPOMNIENIA” 
24.02.17           WYSTAWA JUBILEUSZOWA 20-LECIA GRUPY TWÓRCZEJ PASJA

pasja
20 lat

grupy twórczej
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                                           W programie:
                                        - SKA : spektakl teatralny „Weksle czyli menopauza po śląsku”
                                         - Kapela ze Śląska Cieszyńskiego „BESKIDZCY ZBÓJE”

                                         - „HAVIROVSKE BABKY”
                                         - Laureaci konkursu „FEDROWANI W GODCE”
                                            Będą z nami pisarze i poeci śląscy ze swoimi książkami /można kupić i zdobyć autograf/ 
                                           dla chętnych klapsznyty i bonkawa (wstęp wolny)

Święto Mowy Ojczystej - Dziyń Godki Ślońskij

                                                                 Cała  Góra  Barwinków  (CGB)  działa  w  obecnym  składzie  od  2002  roku, choć korzenie  grupy  sięgają  roku  1997.  Należy  do  najważniejszych  wykonawców  rodzimej  sceny  ska/reggae.  Muzyka  grupy, to  energetyczny  
                                                                 mix  ska,  reggae  i rock steady.  Znakiem  rozpoznawczym  CGB  jest  wysunięta  na  pierwszy  plan,  rozbudowana  sekcja  dęta  i  chwytliwe  melodie.  Grupa  ma  na  koncie  cztery  płyty  długogrające.  Ostatnia  z  nich 
                                                                  „Beat  2  Meet U‘” ukazała  się  w  2013  roku. W  2008  roku  ukazał  się  winylowy  singiel  z  piosenką    „Ta  ostatnia  niedziela”. W  2004  roku  zespół  został  zaproszony  przez  Jurka  Owsiaka  do  studia  telewizyjnej  dwójki  
                                                                 gdzie  wystąpił  podczas   XII  Finału  Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy.  Cała  Góra  Barwinków  zaprezentowała  się  również w  programach  "Kuba Wojewódzki",  „Poplista”,  „Kawa  czy  Herbata”,   „Regiony  kultury” 
                                                                 czy  też w  programie  „Taper”,   w  którym  zespół  podkładał  muzykę  pod  niemy  �lm  Charliego  Chaplina   „Charlie  ucieka”.  Debiutancka  płyta  CGB   zdobyła  uznanie  wśród  publiczności  i  krytyków.  Zebrała  dobre  recenzje  
                                                                 w  prasie  muzycznej  („Teraz  Rock”,  „Free Colours”,  „Reggae beat”)  i  poza muzycznej  („Gazeta  Wyborcza”),  a  także  w  portalach  internetowych.  Jeszcze  lepiej  wiodło  się  kolejnej  produkcji  zespołu  pt.  „24  godziny”.  
                                                                Spotkała  się  z  entuzjastycznym  przyjęciem,  czego  wyrazem  czwarte  miejsce w  plebiscycie  pisma   „Free  Colours” na  najlepszą  płytę  roku. Tytułowa  piosenka  wylądowała  na  trzecim  miejscu  tego  zestawienia  w  kategorii 
                                                                 „Piosenka  roku”.  Dotarła  też do pierwszego  miejsca  listy  przebojów Radia  Bis.  Drugi  singiel  z  tej  płyty  „Tracę  czas” gościł  bardzo  często  na  antenie  radiowej  Troj́ ki.  Kolejne  płyty : „Kocham  kłopoty” (2010) ‚ „Beat  2  Meet  U”
                                                                 (2013)   ugruntowały  pozycję  grupy  na  krajowym  rynku  muzycznym. W  2014  roku  Cała  Góra  Barwinków  wzięła  udział  w  4  edycji  programu   „X  Factor” w  TVN,  odpadając  na  zaledwie  dwa  odcinki  przed �nałem.
                                                                 CGB  słynie  z e świetnie  przyjmowanych,  energetycznych  koncertów.  Wystąpiła  dotąd  na  niemal  wszystkich  najważniejszych  festiwalach,  a  także  dwukrotnie  na  Przystanku  Woodstock , w 2003  i  2013  roku  oraz  
                                                                 Heineken  Opener  Festival  2007  w  Gdyni.  Obecnie  ma  na  koncie  około  600  występów  w  kraju  i  za granicą.
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