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24-29 kwietnia

Wydarzenie realizowane wspolnie
przez katowickie domy kultury.
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FILIA „DĄB”

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. Plac Pod Lipami 1, 3-3a 
godz. 9.30
„O mama drama!”
– warsztaty teatralno – ruchowe dla dzieci. 
MDK „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Warsztaty kreatywne dla dzieci.
MDK „Koszutka” filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 
godz. 10.00
Spektakl teatralny pt. „Na tropie zaginionej opowieści”
Teatru Trip ze Świętochłowic.
MDK „Południe” Katowice-Kostuchna
ul. Boya-Żeleńskiego 83
godz. 10.00
„O Gajowym Chrobotku”
– proekologiczny spektakl teatralny dla najmłodszych
w wykonaniu Grupy teatralnej „O!Teatr”.
MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. Plac Pod Lipami 1, 3-3a 
godz. 10.30
„Och, Pampalini”
- projekcja pełnometrażowego filmu animowanego.
MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 
godz. 15.00
„Bajkodajnia” – konkurs plastyczny i wystawa
pokonkursowa organizowane w ramach zajęć stałych.
MDK „Południe” Katowice-Kostuchna
ul. Jankego 136 
godz. 17.00
„Baśnie i bajki Dalekiego Wschodu”
– spotkanie Klubu Anime: adaptacji bajkowych
i baśniowych motywów, tworzenie magicznych
opowieści w niekonwencjonalnej oprawie wizualnej. 
MDK „Szopienice-Giszowiec” ul. Hallera 28  
godz. 17.30
„Czy Śpiąca Królewna”
– spektakl teatralny dla dzieci.

28 kwietnia CZWARTEK
MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 
godz. 9.00
Dorośli – dzieciom. Bajkowe święto w „Sezamkowie”.
Czytanie bajek, konkurs na rodzinną
bajkę, bal bajkowych postaci organizowane
w ramach zajęć stałych.  
MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
godz. 9.00
Warsztaty kreatywne dla dzieci.
MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
godz. 10.00
Spektakl teatralny pt. „Na tropie zaginionej opowieści”
Teatru Trip ze Świętochłowic.
MDK „Koszutka” filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 
godz. 9.00 i 11.00
Projekcje bajek
Studia Filmów Rysunkowych z Bielska – Białej.
MDK „Koszutka” filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 
godz. 17.00
„Ślonsko Bajarka”
- spotkanie i warsztaty z Dominiką Kierpiec-Kontny
dla dzieci z rodzicami.
MDK „Koszutka”, ul. Grażyńskiego 47
godz. 17.00
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu literackiego
„Bajka rozśmieszajka”, rozdanie nagród laureatom.
MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 
godz. 17.00
„Bajkowy wehikuł czasu”
- pokaz bajek na przeźroczach.
Pokazy bajek z diaskopu, rzutnika przeźroczy
z czasów PRL – bajki z fotograficznych klisz!
Oglądaniu towarzyszyć będzie czytanie bajek.
MDK „Szopienice-Giszowiec”, ul. Hallera 28
godz. 17.30
„Czy Śpiąca Królewna”
– spektakl teatralny dla dzieci.

29 kwietnia PIĄTEK
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MDK „Ligota” Lasy Kokocińskie 
godz. 11.00
„Polana bajkowej przygody”
– strefa dla dzieci podczas Biegu na Kokocińcu,
– zabawy i konkurencje pod znakiem ulubionych 
postaci z bajek. 

24 kwietnia NIEDZIELA

25 kwietnia PONIEDZIAŁEK
MDK „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47
godz. 9.45, 11.00
Projekcje bajek
Studia Filmów Rysunkowych z Bielska – Białej.
MDK „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47
godz. 12.30
Warsztaty kreatywne dla dzieci.
MDK „Koszutka” filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 
godz. 8.30, 10.00 i 12.00
„Kąpiel jak z bajki”– warsztaty tworzenia kul
do kąpieli dla dzieci szkolnych.
MDK „Południe” Katowice-Kostuchna
ul. Boya-Żeleńskiego 83 
godz. 10.00
„Kino z bajką cz.1”
– projekcja kultowych kreskówek dla najmłodszych.
MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 
godz. 15.00
„Bajkodajnia”
– konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa
organizowane w ramach zajęć stałych.

MDK „Koszutka” filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 
godz. 9.30, 11.30 i 13.30
„Bajeczki z dębowej książeczki”
– warsztaty literacko-twórcze.
MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. Obrońców Westerplatte 10 
godz. 9.30
Artystyczne warsztaty teatralne dla dzieci
w wykonaniu Teatru Czarnego Tła z Chorzowa.
MDK „Południe” Katowice-Kostuchna
ul. Boya-Żeleńskiego 83
godz. 10.00
„Kino z bajką cz.2”
– projekcja kultowych kreskówek dla najmłodszych.
MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 
godz. 16.00
„Moja własna bajka”
- warsztaty animacji poklatkowej.
MDK „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44a
godz. 17.00
„Rodzinne warsztaty plastyczne”
– twórcze spotkanie o bajkowej tematyce dla rodzin
z dziećmi realizowane w ramach projektu
„Bogucice – moje miejsce na ziemi. Etap 2”,
finansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
MDK „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47
godz. 17.00
Spotkanie z bajką
„Babcia robi na drutach” Uriego Orleva
– prezentacja filmowa spektaklu
„Są dzieci skórzane, są dzieci wełniane”,
spotkanie z autorkami projektu
oraz warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.

26 kwietnia WTOREK
MDK „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47
godz. 10.30, 11.15
Pokaz filmów
- projekcje w Kinie Sferycznym.
MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 
godz. 9.00
Dorośli – dzieciom. Bajkowe święto w „Sezamkowie”.
Czytanie bajek, konkurs na rodzinną bajkę,
bal bajkowych postaci organizowane
w ramach zajęć stałych.

MDK „Szopienice-Giszowiec”
ul. Plac Pod Lipami 1, 3-3a 
godz. 9.30 i 11.00
„Wielka wyprawa pana Maluśkiewicza”
– spektakl w wykonaniu grupy teatralnej O!Teatr.
MDK „Bogucice-Zawodzie”, ul. Markiefki 44a
godz. 10.00
„Z bajką za pan brat”
– spotkanie autorskie z ilustratorką Alicją Kocurek
dla dziecięcych grup zorganizowanych realizowane
w ramach projektu „Bogucice – moje miejsce na ziemi.
Etap 2”, finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
MDK „Południe” Katowice-Podlesie,
ul. Sołtysia 25 
godz. 17.00
„Bajkowe warsztaty”
– projekcja multimedialna wraz z warsztatami
wykonania postaci bajkowej. Konkursy bajkowe.
MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 
godz. 15.00
„Bajkodajnia” – konkurs plastyczny i wystawa
pokonkursowa organizowane w ramach zajęć stałych.
MDK „Koszutka” filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 
godz. 17.00
Spotkanie z bajką
„Babcia robi na drutach” Uriego Orleva
– prezentacja filmowa spektaklu
„Są dzieci skórzane, są dzieci wełniane”,
spotkanie z autorkami projektu
oraz warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.
MDK „Południe” Katowice-Kostuchna,
ul. Boya-Żeleńskiego 83
godz. 17.00
„Wieczorynka w kinie”
– projekcja filmowa dla najmłodszych.
MDK „Ligota”, ul. Franciszkańska 33 
godz. 17.00
„Bajkowy wehikuł czasu”
- pokaz bajek na przeźroczach.
Pokazy bajek z diaskopu, rzutnika przeźroczy
z czasów PRL – bajki z fotograficznych klisz!
Oglądaniu towarzyszyć będzie czytanie bajek.

27 kwietnia ŚRODA
MDK „Koszutka” filia „Dąb”, ul. Krzyżowa 1 
godz. 8.30, 10.00 i 11.30
Projekcje bajek
Studia Filmów Rysunkowych z Bielska – Białej.
MDK „Koszutka” ul. Grażyńskiego 47
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Warsztaty kreatywne dla dzieci.


