
 

str. 12    Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - styczeń 2012  

FERIE W WOLSZTYŃSKIM DOMU KULTURY* 

 

Wolsztyński Dom Kultury rozpoczyna rok 2012 bogatą ofertą kulturalną. Mimo trwającego na naszym terenie remontu staramy się sprostać Państwa oczeki-

waniom. Dlatego stworzyliśmy program, który powinien zaspokoić niejednego amatora kultury wszelakiej. Poniżej propozycja spędzenia czasu wolnego  

w Wolsztyńskim Domu Kultury. Więcej na www.domkulturywolsztyn.pl. 

25.01.2012 r. 
  

godz. 18.00 Dzień Babci i Dziadka - występy grup z WDK.:  formacje Arabeska i Bastet, zespół Mini Forte,  
ognisko baletowe oraz koncert zespołu Dixie Kings (jazzband z Wolsztyna) - s. widowiskowa 
  

28.01.2012 r. godz. 19.00 
 

Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa - koncert dla fanów muzyki blues (bilet 25 zł) 

10.02.2012 r. godz. 20.00 Koncert zespołu SNOWMAN - s. widowiskowa (bilet 15 zł) 

12.02.2012 r. godz. 16.00 Walentynki - program artystyczny przygotowany przez studio wokalne Cantabile, Grupę Myślących Inaczej,  
grupę teatralną oraz zespoły tańca klasycznego i nowoczesnego. 

23.02.2012r. godz. 12.00 Opowieści i pokaz slajdów o Tanzanii - Krzysztof Sadowski z Radia Merkury 

07.03.2012 r. 
  

godz. 17.00 
godz. 19.00 

Spektakl "Andropauza" - w rolach głównych aktorzy znani z telewizyjnych seriali i filmów m.in. Ryszard Kotys, 
Maciej Damięcki, Jacek Kawalec (bilet 75 zł). 

13.02.2012r. 
  

godz. 11.00 - 13.00 
godz. 10.00 - 12.00 

Czytanie bajek dla dzieci. Zapraszamy wszystkich Milusińskich z kocykami i pluszakami (od 4 lat)- s. Bez Atu  
Teatr Cieni - robienie lalek teatru cieni i nagranie krótkiego występu (od 8 lat) - pracownia 

14.02.2012r. 
  

godz. 10.00 - 10.45 
godz. 11.00 - 12.00 
godz. 12.00 - 13.00 

Zajęcia rytmiczne (3-6 lat) - s. tańca WDK 
 Robimy magnesy na lodówkę z gipsu (od 7 lat) - sala Bez Atu 
Spotkanie z keyboardem 

15.02.2012r. godz. 10.00 - 12.00 
godz. 11.00 - 13.00 
godz. 11.00 - 12.30 
godz. 11.00 - 14.00 
godz. 15.30 - 17.30 
godz. 16.00 
godz. 18.30 

Zajęcia wędkarskie - pracownia  
Akademia Pana Kleksa - zajęcia muzyczno-plastyczne (od 6 lat) - s. Bez Atu  
Filcowanie magnesów na lodówkę (od 8 lat)- sala spotkań  
Warsztaty gitarowe z Witkiem Żuromskim i Markiem Raduli - s. widowiskowa 
Warsztaty gitarowe z Witkiem Żuromskim i Markiem Raduli - s. koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej 
Projekcja filmu „MUPPETY” reż. James Bobin—s. widowiskowa (bilet 11 zł) 
Projekcja filmu „W CIEMNOŚCI” reż. Agnieszka Holland—s. widowiskowa (bilet 11 zł) 

16.02.2012r. godz. 10.00 
godz. 10.00 - 12.00 
godz. 11.00 - 11.45 
godz. 11.00 - 14.00 
godz. 15.30 - 17.30 

Turniej szachowo-warcabowy- Bez Atu 
Zajęcia modelarskie - Pracownia  
Zajęcia taneczne (7-12 lat) - s. tańca  
Warsztaty gitarowe z Witkiem Żuromskim i Markiem Raduli - s. widowiskowa  
Warsztaty gitarowe z Witkiem Żuromskim i Markiem Raduli - s. widowiskowa  

17.02.2012r. godz. 8.15 Wyjazd do kina Cinema City do Zielonej Góry  na film „Kot w butach” - zapisy w WDK 

20.02.2012r. godz. 11.00 - 12.30 
godz. 10.30 - 11.30 
godz. 12.00 - 13.00 
godz. 13.00 

Filcowanie magnesów na lodówkę (od 8 lat) - s. Bez Atu 
Warsztaty taneczne dla dzieci (7-11 lat) - s. tańca  
Warsztaty taneczne dla młodzieży ( 12 - 18 lat) - s. tańca 
Spektakl „Pan Twardowski”  - s. widowiskowa  

21.01.2012r. godz. 11.00 - 12.30 
godz. 11.00 - 12.30 
 
 
godz.   9.00 
godz. 11.30 
godz. 13.30 
godz. 16.00 

Filcowanie literek - „MOJE IMIĘ” (od 7 lat) - s. Bez Atu  
Próba zespołu Bastet - s. tańca  
 
 „Czary-mary”- pokaz iluzjonistyczny: 
 *Świetlica wiejska w Świętnie 
 *Świetlica wiejska w Obrze 
 *Sala widowiskowa WDK 
 *Sala Domu Kultury w Kębłowie 

22.02.2012r. godz. 10.00 - 12.00 
godz. 10.30 - 11.30 
godz. 12.00 - 13.00 

Zajęcia wędkarskie - pracowania  
Warsztaty taneczne dla dzieci (7-11 lat) - s. tańca  
Warsztaty taneczne dla młodzieży (12 -18 lat) - s. tańca  

23.02.2012r. godz. 10.00 - 12.00 
godz. 10.00 
godz. 12.00 

Zajęcia modelarskie - pracowania  
Turniej warcabowo-szachowy - s. Bez Atu  
Opowieści i pokaz slajdów o Tanzanii - Krzysztof Sadowski z Radia Merkury 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.  

Więcej informacji uzyskają Państwo w Wolsztyńskim Domu Kultury,  

na stronie internetowej www.domkulturywolsztyn.pl lub pod numerem telefonu (068) 384 27 61. 


