
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MDK „KOSZUTKA”
W ofercie:
- Indywidualna nauka gry na gitarze,
   indywidualna nauka gry na fortepianie.
- Zespoły taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
- Zespół stepu amerykańskiego Scuff Dance.
- Laboratorium Praktyk Teatralnych CREATORIUM. 
- Warsztaty kreatywne dla dzieci.
- Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci od 3 roku życia
  prowadzone przez szkołę języka angielskiego
  Language Giants.
- Matematyka dla dzieci od 4 r. życia uczona przy pomocy    
gier planszowych, klocków i autorskich pomocy naukowych.

FILIA DĄB ZAPRASZA NA:
- Taniec towarzyski, klasyczny, Hip-hop,
 breaking, rytmikę, balet, jazz. 
- Zajęcia grupowej nauki gry na gitarze. 
- Warsztaty kreatywne dla dzieci. 
- Zajęcia fitness – Active body i Plus size. 
- Zajęcia malarstwa grupy ŚWIATŁO.
- Zajęcia grupy malarskiej FILAR’72.
- Poranną gimnastykę dla Seniorów.
- Zajęcia: Zdrowy kręgosłup. 
- Szachy dla dzieci. 
- Akademię Malucha –  interdyscyplinarne warsztaty
  rozwojowe dla dzieci od 1 do 3 lat z rodzicami.
- Indywidualną naukę gry na pianinie. 
Szczegółowe informacje i zapisy telefonicznie
oraz w sekretariatach MDK „Koszutka”

GaDMuTrio

SPOTKANIE
ŚWIĄTECZNE

MIEJSKI DOM KULTURY „KOSZUTKA”
UL. GRAŻYŃSKIEGO 47, 40-126 KATOWICE

TEL. 32/2589-200, 32/2589-977
DOMKULTURY@MDKKOSZUTKA.PL

WWW.MDKKOSZUTKA.PL

FILIA „DĄB”
UL. KRZYŻOWA 1, 40-111 KATOWICE

TEL. 608-549-089
FILIADAB@MDKKOSZUTKA.PL

WWW.MDKKOSZUTKA.PL

GRUDZIEŃ
2022

WIECZORY
MUZYCZNE

Patronat medialny

MDKKoszutka
w Katowicach
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PRZYSTANKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Katowice Sokolska, Katowice Stęślickiego,
Katowice Chorzowska, Koszutka Kościół, 
Koszutka Kino Kosmos

BUDYNEK
Nasz obiekt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Potrzebujesz czegoś więcej? Poinformuj nas o tym.

PRZYSTANKI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Józefowiec Ściegiennego, Dąb Krzyżowa

BUDYNEK
Nasz obiekt dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W naszym obiekcie dostępny jest przewijak dla małych dzieci.

Potrzebujesz czegoś więcej? Poinformuj nas o tym.

Miejsca
parkingowe
dla niepełnosprawnych

Podjazd
dla
niepełnosprawnych

Miejsca
parkingowe
dla niepełnosprawnych

Podjazd
dla
niepełnosprawnych

Dźwig
dla
niepełnosprawnych

MIEJSKI DOM KULTURY „KOSZUTKA” 

FILIA „DĄB”



DĄB

KOSZUTKA
PONIEDZIAŁEK
KLUB PODRÓŻNIKA
Jean Francois Champollion
– człowiek, który odczytał hieroglify.
Spotkanie z egiptologiem dr. Filipem Taterką
z Polskiej Akademii Nauk.
Bilet wstępu: 10/5zł zniżka dla Seniorów
powyżej 60 r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca

05
17:00

NIEDZIELA
John Baildon 250 lat
- koncert upamiętniający twórcę nowoczesnego
przemysłu na Górnym Śląsku i założyciela
w 1823 roku Huty Baildon w Katowicach.
Inicjatywa lokalna współfinansowana
z budżetu Miasta Katowice.
Zapisy pod numerem telefonu: 577 178 016
i na www.facebook.com/pttkbaildon

11
16:00

PONIEDZIAŁEK
SENIORZE DO DZIEŁA
Świąteczne spotkanie
W programie m.in.: warsztaty witrażu, poczęstunek,
inne niespodzianki.
Obowiązują zapisy w sekretariacie MDK „Koszutka”
lub telefonicznie: 32 258 92 00 i 32 258 99 77. 

12
11:00

PIĄTEK
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
Salon Artystyczny kolędą wygrany i wyśpiewany
przez GaDMuTrio. 
Nasi Goście z zespołu GaDMuTrio:
– Adam Rybak - kompozytor, instrumentalista,
pianista i pedagog,   
- Michał Gasz - wokalista i aktor scen muzycznych,
- Tomasz Mucha, jazzman i skrzypek
zapraszają na wspólną muzyczną podróż,
po uwielbianych przez publiczność kolędach w nieco
innych aranżacjach. Czyż może być coś piękniejszego
niż wspólne kolędowanie? 
Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek.
Obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne
w sekretariacie MDK „Koszutka”.

16
17:00

D

PI TEK
KONCERT

wi teczny Blues.
- i przed i te zne spotkanie z zo owymi
posta iami bluesowej s eny muzy znej.
Obo tne w ó  dost ne
w s ret ri cie MDK „Kosz ”.

23
18:00

16:30

06
WTOREK
W rszt ty tworzeni ozdób tecznych

ieci. 
Prowadzenie: Akademia Wolontariatu CREATOR
dzia a w Miejskim Domu Kultury „Koszutka”

lia „D b” w Katowi h
Obo  z isy telefonicznie: 608 549 089.

18:00

09
PI TEK
OTWARTA GALERIA „ZA SZYB ”

.

Wystawa trwa 1.12. - 31.12. 2022r.

15:00

14
RODA

KATOWICKA SENIORIADA - EMISJA 2022.
Obowi j z sy telefonicznie 601 594 058.

17:00

10
SOBOTA
WIECZORY MUZYCZNE
Koncert

  8:30
10:15
12:00

15
CZWARTEK
Z i  doo t .
- kl interdy yplinarny h warsztatów
po zony h z poznawaniem m dzynarodowy h
ba  oraz nauk  o kraja h, kontynenta h
i kultura .
Koszt: 14 z  od zestni .

 Obowi j z sy w se ret r cie
MDK "Kosz " li  "D b" l b od ere
telefo  608 549 089.

Obowi j z sy w se ret r cie
MDK "Kosz " li  "D b" l b od ere
telefo  608 549 089.

AKADEMIA MALUCHA
Warsztaty interdys linarne
dla dzi i 1-3 letni  z opiekunami
(ogólnorozwojowe, adap jne, integr e,
zabawy muzy zne, ru owe, plasty zne).
Zapraszamy w zwartki godz. 9.30 
O ata mies zna: 120 z

03
SOBOTA
WIECZORY MUZYCZNE
W s r wie F
premiera Opery Bluesowej - zagra R.P.M. 
Krzysztof K t – perkusja
Wi w Ch  – gitara basowa
D ri Zejc – gitara.
Obo  z isy w se re r cie MDK "Kosz "

i D b" l  n r telefon  608 549 089.

18:00

05
07

PONIED EK / RODA
wi teczne w rszt ty szyci  dl dzieci

– nauka szy ia r znego, rozwój umiej tno i
manualny , wi zenie ierpliwo i, kreatywne
dzia anie (elfy, hoinki, renifery, piernikowe ludziki
i wiele inny h).
Koszt: 35,00 z  od u zestnika. 
Obo  z isy w se re r cie MDK "Kosz "

i D b" l  n r telefon  608 549 089.

9:00
11:15


