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Bezpłatny Informator Urzędu Miejskiego w Wolsztynie - luty 2012

Udział w zajęciach organizowanych przez Wolsztyński Dom Kultury
cieszy się coraz większą popularnością. W pierwszym tygodniu
ferii zimowych odnotowano 430 uczestników, zaś w drugim
tygodniu aż 520!
Podczas akcji FERIE 2012 dzieci brały udział w warsztatach teatru cieni, robiły magnesy na lodówkę z gipsu oraz z filcu, a na zajęciach modelarstwa konstruowały samoloty ze styropianu. Miłośnicy
szachów i warcabów mogli zmierzyć się ze sobą podczas dwóch turniejów. Nie zabrakło także zajęć ruchowych, ponieważ instruktorzy
tańca zadbali o spotkania z rytmiką i tańcem.
Wolsztyński Dom Kultury gościł również wybitnych gitarzystów Witka
Żurowskiego oraz Marka Raduli, którzy przeprowadzili dla młodzieży
i dorosłych dwudniowe warsztaty gitarowe. Jednak to nie jedyne
atrakcje jakie zostały przygotowane dla mieszkańców Wolsztyna
i okolic, ponieważ można było wyjechać do kina na „Kota w butach”
albo obejrzeć pokaz iluzjonistyczny.

Podczas ferii URWIS TV zorganizował w Wolsztyńskim Domu Kultury warsztaty reporterskie dla dzieci w wieku 10—13 lat. Spotkanie
rozpoczęło się dyskusją na temat telewizji. Dzieci zaskoczyły Liska wiedzą na temat tworzenia programów. Po rozmowie podzieliły się
na pięć grup i przystąpiły do pracy.
Pierwsze zadanie, które przygotował Lisek polegało na przeprowadzeniu wywiadu z fikcyjną postacią. Dzieci popisały się swoją wyobraźnią. Bohaterami ich
rozmów byli m. in. Harry Potter, Papa Smerf czy też królik Bugs. Z szarego papieru młodzi reporterzy
stworzyli kostiumy swoich postaci, po czym według zapisanego przez siebie scenariusza przeprowadzili
wywiady przed kamerą. To nie koniec wrażeń. Głównym zadaniem było stworzenie wiadomości z ostatniej chwili, czyli tzw. new news. Mimo ograniczenia czasowego fantazja nie opuszczała uczestników.
Grupy wychodziły na ulicę i zdawały relację na żywo przed kamerą.
Warsztaty URWIS TV okazały się nie lada wydarzeniem i świetną zabawą połączoną z nauką. Dzieci jednogłośnie oświadczyły, że chcą więcej tego typu zajęć w Wolsztyńskim Domu Kultury. Lisek obiecał
utworzenie w Wolsztyńskim Domu Kultury grupy młodych reporterów.
Relacja z warsztatów dostępna na www.urwistv.pl oraz w 14 odcinku URWIS TV.
1 marca o godz. 17.00 - wykład Państwa Mazurkiewiczów połączony z projekcją slajdów "Turcja
Zachodnia na styku Europy i Azji",
7 marca o godz. 17.00 i 20.00 - spektakl „Andropauza”,
13 marca o godz. 17.00 i 20.00 - projekcja filmy „W ciemności”,
14 marca o godz. 16.00 - bajka „Ale cyrk”,
o godz. 19.00 film „Zobacz kotku, co mam w środku”,
20 marca Powitanie wiosny z WDK oraz konkurs na wykonanie najciekawszej marzanny ,
23 marca eliminacje wstępne do 17 edycji ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”,
30 marca Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Moje ulubione piosenki”.

Więcej informacji na www.domkulturywolsztyn.pl lub pod nr tel. 68 384 27 61.
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