
AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI MDK „KOSZUTKA”
W ofercie:
- Indywidualna nauka gry na gitarze,
   indywidualna nauka gry na fortepianie i keyboardzie.
- 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 j. angielskiego Language Giants.
- Matematyka dla dzieci od 4 r. życia uczona przy pomocy    
  gier planszowych, klocków i autorskich pomocy naukowych.
- Gimnastyka dla Seniorów.

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
lub w sekretariatach MDK „Koszutka” i filii „Dąb”.

GaDMuTrio

NOWE ZAJĘCIA
Gimnastyka
dla Seniorów

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
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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.

W naszym obiekcie dostępny jest przewijak dla małych dzieci.

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”
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KOSZUTKA

PONIEDZIAŁEK
KLUB PODRÓŻNIKA
„Oman - orientalny klejnot". 
Spotkanie z Kasią i Markiem Szewczykami,
podróżnikami z Krakowa.
Podczas spotkania dowiecie się Państwo,
dlaczego warto odwiedzić Oman i dlaczego ten kraj
tak bardzo różni się od innych bardzo popularnych
krajów arabskich Afryki północnej
(Egipt, Tunezja, Maroko). Kasia i Marek opowiedzą,
jak zorganizować wyjazd, co warto zobaczyć
i dlaczego jeszcze kiedyś chcą wrócić do tego
niesamowitego kraju.
Bilet wstępu: 10/5zł zniżka dla Seniorów
powyżej 60 r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca.
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ŚRODA
Warsztaty Kreatywne dla dzieci z Ukrainy.
Zajęcia bezpłatne.
Obowiązują zapisy pod nr telefonu 32 258 92 00
lub w sekretariacie MDK.
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16:00

ŚRODA
GIMNASTYKA DLA SENIORÓW
Nowe zajęcia dla Seniorów połączone z elementami
fitnessu i tańca prowadzone w świetnej atmosferze.
Zajęcia w każdą środę o godz. 16.00
Opłata 60zł miesięcznie.
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CZWARTEK
Nasze Babcie, Nasi Dziadkowie
- międzypokoleniowe spotkanie dla dzieci
z babciami i dziadkami.
Warsztaty twórcze, podczas których tworzyć
będziemy różne cuda, poznawać ciekawe techniki,
odkrywać w sobie nowe pokłady kreatywności,
a przede wszystkim dobrze się bawić!
Będzie to świetna okazja do wspólnego
spędzenia czasu.
Podczas warsztatów przewidziany jest drobny
poczęstunek.
Obowiązują zapisy pod nr telefonu 32 258 92 00
lub w sekretariacie MDK.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Liczba miejsc ograniczona.
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PONIEDZIAŁEK
WALENTYNKOWY SALON ARTYSTYCZNY
„Walentynkowe wyznania piosenką wyśpiewane”
– mini recital Kamila Franczaka.
O tym jaką ma charyzmę i osobowość sceniczną
oraz jaką moc ma jego głos, wiedzą chyba wszyscy,
bo Kamil Franczak na naszej scenie pojawia się
nierzadko, ale jeszcze nigdy wcześniej
nie słyszeliśmy go w repertuarze przygotowanym
specjalnie z okazji Dnia Zakochanych.
Dowiemy się również kim jest Franky?
Jesteśmy przekonani, że nasz artysta odsłoni
przed Państwem oblicze zaskakujące i do tej pory
nieznane. Będzie także możliwość zakupu
najnowszej płyty Artysty - „#Lubiecie”
Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek.
Bilet wstępu: 10/5zł zniżka dla Seniorów
powyżej 60 r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca. 
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03
PIĄTEK
OTWARTA GALERIA „ZA SZYBĄ”
„Mój realizm”.
- wernisaż i wystawa malarstwa
Antoniego Długiego - lidera Grupy Janowskiej. 
- wystawa od 01.02. do 28.02.2023r.

10:00
11:30

21
WTOREK
CYKL WARSZTATÓW TWÓRCZYCH
Z OPROWADZANIEM KURATORSKIM
W OTWARTEJ GALERII ZA SZYBĄ.
„Pejzaż w sztuce naiwnej” 
na podstawie wystawy Antoniego Długiego
– lidera legendarnej, katowickiej Grupy Janowskiej. 
Koszt: 6zł od uczestnika 
Obowiązują zapisy w sekretariacie filii ”Dąb”
lub telefonicznie 608 549 089.
Liczba miejsc ograniczona.

11
SOBOTA
KARNAWAŁOWE OSTATKI
- zabawa taneczna dla dorosłych.
W programie: muzyka na żywo w wykonaniu
zespołu muzycznego Eminence oraz poczęstunek.
Liczba miejsc ograniczona.
Opłata: 100zł/70zł z katowicką Kartą Mieszkańca.
Obowiązują zapisy w sekretariacie MDK "Koszutka"
filia "Dąb" lub pod numerem telefonu 608 549 089.

17:30
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CZWARTEK
Z BAŚNIĄ DOOKOŁA ŚWIATA
„Francuski berecik”
- cykl interdyscyplinarnych warsztatów połączonych
z poznawaniem międzynarodowych baśni oraz nauką
o krajach, kontynentach i kulturach.
Zajęcia odbywają się o godz. 8.30, 10.15 i 12.30.
Koszt: 14zł od uczestnika.
Obowiązują zapisy w sekretariacie MDK "Koszutka"
filia "Dąb" lub pod numerem telefonu 608 549 089.

17
PIĄTEK
AKADEMIA WOLONTARIATU CREATOR
Warsztaty tworzenia kocich zabawek dla rodzin
z dziećmi – z okazji Światowego Dnia Kota.
Zapraszamy rodziny z dziećmi na twórcze warsztaty
prowadzone przez wolontariuszy
Akademii Wolontariatu CREATOR.
Warsztaty bezpłatne.
Obowiązują zapisy w sekretariacie MDK "Koszutka"
filia "Dąb" lub pod numerem telefonu 608 549 089.
Liczba miejsc ograniczona.

17:00


