STYCZEŃ 2020
Dom Kultury „Rembertów”

 8 stycznia, godz.10:00
IV Międzyświetlicowy Konkurs Recytatorski i Plastyczny
pt. „Ziemia-Ojczyzna Ludzi”.
Wstęp wolny.

 8 stycznia, godz.18:00
Spotkanie Klubu Literackiego „Rembertowskie Pióra”.
Prowadzi Agata Kowalczyk. MAL – „Szopa Dobrych Pomysłów”.
Wstęp wolny.

 15 stycznia, godz.18:30
Koncert kolęd w wykonaniu uczestników studia wokalnego i sekcji nauki gry
na gitarze oraz wieczór poetycki w wykonaniu Klubu Literackiego
„Rembertowskie Pióra”.
Wstęp wolny.

 19 stycznia, w godz.16:00 – 17:30
Warsztaty kulinarne dla dzieci.
Obowiązują zapisy.

 20 stycznia, w godz.16:00 – 17:30
Warsztaty kulinarne dla dzieci.
Obowiązują zapisy.

 22 stycznia, godz.18:00
Spotkanie z podróżniczką Bernadettą „Bebe” Baran
zatytułowane „Tanie podróżowanie w praktyce”.
Wstęp wolny.

 25 stycznia, godz.11:00
Rodzinne Spotkania ze Sztuką - warsztaty plastyczne
pt. „Poznajemy technikę kolażu”.
Obowiązują zapisy.

 29 stycznia, godz.18:30
„Koncert Bożonarodzeniowy” w wykonaniu sekcji pianina,
sekcji improwizacji jazzowej, sekcji kultury rosyjskiej i zespołu „Be Jazzy”.
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Wygoda”

 2 grudnia - 31 stycznia, w godz.14:30 – 19:00
„Zwierszyki, czyli wiersze Jana Brzechwy i nie tylko…” – wystawa kaligramów
Barbary Galińskiej z wierszami o zwierzętach.
Wstęp wolny.

 18 stycznia, w godz.12:00 – 12:45
„Niebrzydkie kaczątko i magiczna szafa” – przedstawienie teatralne dla dzieci
w wykonaniu Teatru Ptasie Melodie. Spektakl opowiada o tolerancji drugiego
człowieka, pokazuje jak łatwo można zranić kolegę i jak ważne jest to, aby dbać
o siebie nawzajem.
Wstęp wolny.

 22 stycznia, w godz.18:00 – 19:30
„Zimowa muzyka” – koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów sekcji
muzycznych Domu Kultury „Wygoda”.
Wstęp wolny.

 23 stycznia, w godz.18:30 – 19:30
„Hand Lettering” – warsztaty kaligrafii dla dzieci i młodzieży – pisanie odpowiednimi
flamastrami, nauka różnych rodzajów pism na bazie zwykłego alfabetu.
Warsztaty poprowadzi Barbara Galińska – architekt, z zawodu ilustrator, grafik,
dekorator i animator filmów rysunkowych.
Zapisy w sekretariacie, liczba miejsc ograniczona.

 25 stycznia, w godz.12:00 – 13:30
„Królowa Łąk i Lasów oraz Leśny Elf” – bal karnawałowy dla dzieci,
zagadki i zabawy o tematyce ekologicznej.
Bal poprowadzi: Alicja Łukomska.
Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II

 17 stycznia, godz.11:30
Klub Małego Czytelnika: Poznajmy Kubusia Puchatka - zajęcia
edukacyjno-plastyczne dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.
Wstęp wolny.

 17 stycznia, godz.19:00
Koncert Roberta Kudelskiego z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Wydarzenie finansowane ze środków Budżetu Partycypacyjnego.
Wstęp wolny.

 20 stycznia, godz.17:00
Laurka dla Babci i Dziadka - zajęcia literacko-plastyczne z okazji
Dnia Babci i Dziadka.
Dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
Wstęp wolny.

 23 stycznia, godz.17:00
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki - Charlotte Seager: My Secret YouTube Life.
Wstęp wolny.

 23 stycznia, godz.18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki – rozmowa na temat książek Olgi Tokarczuk.

 25 stycznia, godz.10:00
III Turniej Szachowy o Puchar Biblioteki w Rembertowie.
Dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Szczegóły na stronie biblioteki.
Obowiązują zapisy.

 29 stycznia, godz.17:00
Biblioteka literacko i plastycznie - zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
Wstęp wolny.

Wydział Kultury i Promocji
 5 stycznia, godz.17:00
Koncert Noworoczny z Orkiestrą Sinfonietta Polonia – pierwszy w naszej
dzielnicy Koncert Noworoczny z muzyką poważną, który odbędzie się w Sali
widowiskowej Akademii Sztuki Wojennej. Orkiestrę wyróżnia niezwykle bogata
brzmieniowo kolorystyka i ekspresja, a założył ją i poprowadzi amerykański
dyrygent chińskiego pochodzenia, Cheung Chau. Podczas Koncertu Noworocznego
orkiestra wraz z dwójką solistów, Barbarą Gutaj-Monowid i Hubertem Stolarskim,
zabierze nas w niezwykłą podróż – muzyczny rejs Dunajem, podczas którego
usłyszymy muzykę z krajów przez które przepływa Dunaj. Usłyszymy „Uwerturę
akademicką” Brahmsa, fragment z opery Humperdincka „Jaś i Małgosia”, słynny
walc Straussa II „Nad pięknym, modrym Dunajem” oraz ognistą polkę „Grzmoty
i błyskawice”, słowacką „Pieśń o ziemi rodzinnej” Gejzy Dusika, słynne arie
i duety Franza Lehára i Imre Kálmána, Rumuńską Rapsodię nr 1 George Enescu,
komiczną mołdawską „Tabakeryaskę”, duet z opery „Zaporożec za Dunajem”
oraz najpopularniejszy taniec ukraiński – Hopak, z muzyką Arama Chaczaturiana,
brawurowo wykonywany przez bułgarskich tancerzy – zespół Dance Formation
„Tracian gift”.
Wstęp za okazaniem zaproszeń.
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