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Galeria KAMERALNA
Od 21.02  Wystawa pokonkursowa- XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Magiczne Okienko" 

pt. „Bogowie i inne stworzenia w mitologii słowiańskiej"

Galeria OBIEKTYWNA 
RETROSPEKTYWNA WYSTAWA FOTOGRAFII „25 lat - wydarzenia kulturalne w Radlinie”

HOL GÓRNY
Wystawa WITRAŻU- Grupy Witrażu działającej w MOK w Radlinie 

 

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

M i e j s k i  
O s r o d e k  
K u l t u r y  
w Radlinie

Grupy Artystycznej PRZYTUP: solistów, zespołów wokalnych RETRO, KROPKI oraz tancerzy.

25.02 

14.02     godz.11.00 �   WALENTYNKOWY KONKURS PIOSENKI- zapraszamy do przygotowania na zajęcia piosenek o miłości, zabawa z grafiką- LINORYT

15.02 godz.10.00        TEATRZYK KUKIEŁKOWY-  wykonanie kukiełek, montaż scenografii, próby prezentacji teatralnych.
  

godz.11.00          ZABAWY TANECZNE (przynosimy obuwie sportowe, wygodny strój do zajęć ruchowych)

godz.17.00           SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI 
 
             

godz.11.00         WARSZTATY RĘKODZIEŁA- DOMOWE OGRÓDKI- zdobienie pojemników, doniczek, sadzenie roślinek domowych, ziół

godz. 11.00��      WARSZTATY PERKUSYJNE- ODKRYJ RYTM W SOBIE
Celem warsztatów jest praktyczna umiejętność gry w stopniu podstawowym w czterech grupach instrumentów perkusyjnych zarówno membranofonów 

jak i idiofonów . Uczestnik przejdzie przez każdą grupę instrumentów ucząc się podstawowych uderzeń i wykonując wspólnie parę utworów muzyki 

etnicznej , rockowej i popularnej. Wykorzystamy w tym celu grupy instrumentów takie jak- DJEMBE, CAJON ,SZTABKI DŹWIĘKOWE , RURY BOOMHACKERS 

I SHAKERY. Zajęcia prowadzi Dariusz Wantuch- wibrafonista, perkusista i aranżer a jako wokalista wraz z zespołem AVOCADO jest również 

finalistą pierwszej edycji programu X-FACTOR  

16.02

17.02

18.02

godz.11.00         WARSZTATY MALOWANIA NA TKANINIE

22.02 

23.02 

24.02 

Feryjne warsztaty  Grupy Artystycznej PRZYTUP według własnego programu

godz.16.30

FANTAZJANA- NIEKOŃCZĄCA SIĘ HISTORIA  wstęp: 10 zł. Bas�an po śmierci mamy zamyka się w sobie, 
ma problemy w szkole i nie potrafi porozumieć się ze swoim tatą. Pewnego dnia chowa się w księgarni, 
uciekając przed prześladującymi go starszymi kolegami ze szkoły. Tam znajduje tajemniczą książkę, dzięki 
której przeżyje najwspanialszą przygodę w swoim życiu. Nie jest to bowiem zwykła książka, ale pełna 
magii brama do innego świata. Dzięki niej Bas�an przenosi się w krainę Fantazjany, której grozi zagłada...
Mały chłopiec okaże się wkrótce jedyną osobą, która może uratować świat fantazji... 
    

21-25.02

godz.11.00           WARSZTATY CERAMICZNE- płaskorzeźba, tworzymy maski
Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku szkolnym, 

prosimy o wcześniejsze zapisy tel. 32 4568633, 4568928
 wew. 24 w godz. 8.00-16.00

godz.12.00        Zapraszamy gości na przedstawienie kukiełkowe w wykonaniu dzieci uczestniczących we wcześniejszych warsztatach.

„Więc uwierz w siebie 

Bawiąc się, sięgnij gwiazd wiedząc, że 

To Twe przeznaczenie 

Poczuj, że to Twój świat, uwierz w nie!”

11.02. godz.17.00   

z MOKFERIE ZIMOWE 

Otwarcie wystawy WITRAŻU Grupy Dorosłych MOK

godz.18.00  PO PROSTU... MIŁOŚĆ koncert walentynkowy w wykonaniu

Udział w zajęciach zgodnie 
z obowiązującymi obostrzeniami

(maseczka, dezynfekcja, ograniczona liczba miejsc)��

CHCESZ KREATYWNIE SPĘDZIĆ CZAS?

wstęp 10zł , bilety do nabycia w kasie MOK,

bilety biorą udział w losowaniu walentynek

BALIK  PRZEBIERAŃCÓW dla dzieci  -   na deskach sceny


	Strona 1

