Zima w mieście

Pro
gram

13 - 24 stycznia 2020

Kostcuhna

styczeń / 2020

Codziennie, 10.00 | „Poranek z bajką” – projekcja dla dzieci
17.01, 10.00 | Bal karnawałowy dla dzieci

Piotrowice

w hołdzie zbyszkowi

chóry śpiewają kolędy

Miejski
Dom Kultury
Południe w Katowicach

13.01 | Akademia Małego Naukowca (10.00)
Turniej Scrabble (12.00)
14.01 | Warsztaty rzeźbiarskie (10.00)
Warsztaty taneczne (11.30)
16.01, 10.00 | Spotkanie z policjantem
oraz zwiedzanie posterunku w Piotrowicach
20.01 | Akademia Małego Naukowca (10.00)
Warsztaty przyrodnicze (12.00)
21.01 | Warsztaty rzeźbiarskie (10.00)
Turniej Scrabble (11.30)
23.01, 10.00 | Zwiedzamy Straż Pożarną w Piotrowicach

zima w mieście

Murcki

13, 20.01, 10.00 | Warsztaty plastyczne
Wtorki i czwartki, 10.00 | „Dyskoteka na lodzie” –
animacje dla dzieci na lodowisku
zbuntowany śląsk

Zarzecze

Poniedziałki i czwartki, 10.00 | Warsztaty artystyczne
14, 21.01, 10.00 | Akademia rozwoju - doświadczenia naukowe

Podlesie

kolędy z “podlesiankami”

Poniedziałki i czwartki, 10.00 | Warsztaty artystyczne
14, 21.01, 10.00 | Akademia rozwoju - doświadczenia naukowe

www.mdkpoludnie.com

Program imprez K
styczeń 2020

P
Z

Piotrowice
ul. Gen. Jankego 136
32 205 92 81
piotrowice@
mdkpoludnie.com

Zarzecze
ul. P.Stellera 4
32 202 97 67
zarzecze@
mdkpoludnie.com

M
Po

Kostuchna
ul.T.Żeleńskiego 83
32 209 47 72
mdk@
mdkpoludnie.com

P

9.01
cz.
17.00

Murcki
ul. P.Kołodzieja 42
32 353 68 16
murcki@
mdkpoludnie.com

Lewitacja
Otwarcie wystawy malarstwa Izabeli Josch.
Jej prace w stonowanych barwach, nieco rozmyte, nie narzucają się widzowi lecz są bardzo
sugestywne. Po wernisażu warsztaty malarstwa emocjonalnego prowadzone przez artystkę. Obowiązują zapisy.

Po Kolędy z „Podlesiankami”
12.01
nd.
17.00

Podlesie
ul. Sołtysia 25
32 201 50 10
podlesie@
mdkpoludnie.com

Koło Miłośników Godki i Pieśni Śląskiej zaprasza do wspólnego kolędowania z zespołem regionalnym „Podlesianki”. W programie
wspólny śpiew kolęd oraz wspomnienie dawnych tradycji bożonarodzeniowych. Obowiązują zapisy.

Wystawę malarstwa „Lewitacja” autorstwa Izabeli Josch możemy oglądać w Piotrowicach od 9 stycznia.

P

Koncert kolędowy
5.01
nd.
12.00

P

P

Kolędy i pastorałki w wykonaniu chórów
dekanatu Katowice – Piotrowice. Wystąpią:
„Cordis Christi”, „Hejnał”, „Modus Vivendi”, „Fermata”, „Modus Vivendi Cameralis”, „Słowiczek”
oraz gościnnie Chór „Echo” z Łazisk. Uwaga!
Koncert odbędzie się w kościele pw. NSPJ,
przy ul. Fredry 26.

Klub Aktywnego Seniora

16.01
cz.
17.00

K

Zapraszamy na otwarte zajęcia dla seniorów,

K

i gramy w Scrabble. Klub to także warsztaty
artystyczne oraz zajęcia i prelekcje na temat
zdrowia i zachowania lepszej kondycji.

W hołdzie Cybulskiemu
8.01
śr.
9.00

Uroczystość w rocznicę śmierci wybitnego
aktora. W programie spotkanie z reżyserem
Wojciechem Sarnowiczem oraz projekcja
filmu „Giuseppe w Warszawie”. O godz. 13.00
chwila zadumy przy grobie aktora na cmentarzu przy ul. H. Sienkiewicza.

P

Zaprasza „Fabryczka rękodzieła”. Uszyjemy
walentynkowe poduszki z elementami patchworku. Obowiązują zapisy. Opłaty: 20 zł
- pierwsza osoba z rodziny, 10 zł - każda kolejna. Seniorzy z Kartą Seniora: 10 zł.

Śląsk zbuntowany
29.01
śr.
17.00

7, 28.01 podczas których m.in. ćwiczymy pamięć

wt.
10.00

Walentynkowe poduszki

Zapraszamy na projekcję filmu „Śląsk zbuntowany” w reżyserii Dariusza Zalegi, który przybliża historię buntów społecznych na Górnym
Śląsku. Autorowi udało się dotrzeć do wielu
nieznanych dotąd materiałów. Projekcja w ramach działalności DKF „Kostuchna”.

Bądź fit w nowym roku
30.01
cz.
18.00

Spotkanie z dietetykiem. Porozmawiamy
o zdrowym trybie życia oraz prawidłowym
odżywianiu. Dla chętnych pomiary tkanki
tłuszczowej oraz porady dietetyczne. Może
już czas zacząć dotrzymywać noworoczne
postanowienia?

