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Wydarzenie realizowane wspólnie
przez katowickie domy kultury.

Szczegółowy program wydarzeń dostępny
jest na stronach internetowych domów
kultury oraz w sekretariatach placówek.
MDK „Koszutka”
www.facebook.com/mdkkoszutka
www.mdkkoszutka.pl
MDK „Południe”
www.facebook.com/mdkpoludnie
www.mdkpoludnie.com
MDK „Ligota”
www.facebook.com/mdkligota
www.mdkligota.pl
MDK „Szopienice – Giszowiec”
www.facebook.com/MiejskiDomKulturySzopieniceGiszowiec
www.mdk.katowice.pl
MDK „Bogucice-Zawodzie”
www.facebook.com/MDK.Bogucice.Zawodzie
www.mdkbogucice-zawodzie.pl

19 - 25 marca 2023r.

"Kamiury, głaziury, piach ...
oraz zieleń Akaby
- czyli Jordania w kilku odsłonach"

MDK „Szopienice – Giszowiec”
Filia nr 1 ul. Obr. Westerplatte 10 
tel. 32 256-99-77 
e-mail: wydarzenia.szopienice@mdk.katowice.pl

22 godz. 09.30
Bolek i Lolek czytają bajki – poranek filmowy dla dzieci.
Bajki: "Pantofelek Kopciuszka", "Czerwony Kapturek",
"Królowa Śniegu", "Lampa Alladyna".
Filmy z Studia Filmów Rysunkowych SEMAFOR.
- wstęp wolny, obowiązują zapisy grup zorganizowanych. 

23.03 godz. 10.00
Galeria bajkowych bohaterów 
– warsztaty plastyczne dla dzieci
- wstęp wolny, obowiązują zapisy grup zorganizowanych. 

MDK „Szopienice – Giszowiec”
Filia nr 2 Plac pod Lipami 1, 3-3a
tel. 32 206-46-42
e-mail: wydarzenia.giszowiec@mdk.katowice.pl

22.03 godz. 09.30 i 11.15
„O pewnym Utopcu, który nie lubił śniegu” 
– spektakl teatru Lufcik na Korbkę.
- wstęp 20zł, Zapisy na spektakl grup zorganizowanych
pod nr tel. 32 206 46 42. Ilość miejsc ograniczona.

MDK „Bogucice-Zawodzie”
Siedziba Główna ul. Markiefki 44a
tel. 32 203-05-17
e-mail: sekretariat@mdkbogucice-zawodzie.pl

20.03 godz. 09.30
Dotknij tego-rękodzieło tekstylne: „Pacynki”
(Kultura Bez Barier)
- warsztaty dla szkół i przedszkoli
- bezpłatne.

22.03
„Sensoplastyka z bajką” (Kultura Bez Barier)
- zajęcia sensoplastyczne dla maluchów z rodzicami
- bezpłatne, obowiązują zapisy.

23.03 godz. 11.00
„Bajkowa Ceramika” (Kultura Bez Barier)
- warsztaty ceramiczne dla szkół.

23.03 godz. 17.00 i 25.03 godz. 11.00 
„Inspiracja, Improwizacja” (Kultura Bez Barier) 
- warsztaty teatralne
- bezpłatne, obowiązują zapisy.       

MDK „Bogucice-Zawodzie”
Dział Zawodzie ul. Marcinkowskiego 13a
tel. 32 255-32-44

21.03 godz. 10.00
Nicią, igłą, sznurkiem – rękodzieło tekstylne:
„W Krainie Coraliny” (Kultura Bez Barier) 
- bezpłatne, obowiązują zapisy.

21.03 godz. 11.15
Warsztaty „Wytańcz to” – taniec Intuicyjny, ruch naturalny:
„Wytańcz Hakunę Matatę” (Kultura Bez Barier)
- bezpłatne, obowiązują zapisy.

22.03 godz. 17.00 i 25.03 godz. 11.00
Zajęcia sensoplastyczne dla maluchów z rodzicami
„Z Vaianą przez ocean – tworzenie butelek sensorycznych”
(Kultura Bez Barier) 
- bezpłatne, obowiązują zapisy.       



Szczegółowy program wydarzeń dostępny
jest na stronach internetowych domów
kultury oraz w sekretariatach placówek.

MDK „Koszutka”
ul. Grażyńskiego 47
tel. 32 258 92 00 e-mail: domkultury@mdkkoszutka.pl

20.03. godz. 9.30
Spektakl pt. "Król Maciuś" w wyk. GRUPY O!TEATR z Jaworzna
- cena: 16,00 zł /os.

21.03.
godz. 9.00 i godz. 11.00
Warsztaty kreatywne dla szkół - cena: 14,00 zł /os.
godz 10.00
Spektakl – bajka terapeutyczna w wykonaniu studentów
muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach (PJM) - wstęp bezpłatny. 
godz. 11.00
Warsztat literacki „Opowieści MOCY” dla dzieci niesłyszących
i słabo słyszących - wstęp bezpłatny.

22.03.
godz. 9.00 i 10.30
Warsztaty kreatywne dla przedszkoli - cena: 14,00 /os.
godz. 16.00
Warsztaty kreatywne dla dzieci z Ukrainy - wstęp bezpłatny.

23.03. godz. 11.45
Warsztat literacki wokół bajki „Czerwony Kapturek” dla dzieci
niesłyszących i słabo słyszących
- wstęp bezpłatny.
godz. 17.00 Opowiem Ci bajkę – popołudniowe spotkanie
z bajką, z podwieczorkiem, zabawą i Polą Stępniewicz
- najmłodszą pisarką w Polsce, autorką potwornie fajnej ksiązki
„Kto mieszka za meblami.” - cena: 10,00 /os.

24.03. godz. 10.00
Spotkanie autorskie z Markiem Szołtyskiem pisarzem,
wydawcą, dziennikarzem, felietonistą, podróżnikiem
i historykiem. Tłumaczem książek na gwarę śląską. 
- cena: 8,00 zł /os.

MDK „Koszutka”
ul. Krzyżowa 1
tel. 608 549 089 e-mail: filiadab@mdkkoszutka.pl

19.03. godz. 16.30
Gra terenowa pt. „Skrzacie opowieści tajemniczej treści”
- wstęp wolny - zapisy.

20.03. godz. 17.00
Tworzymy książkę artystyczną - warsztaty dla babć
i dziadków z wnukami - wstęp wolny - zapisy.   

MDK „Ligota”
ul. Franciszkańska 33
tel. 32 252 32 34 e-mail: mdk@mdkligota.pl

20 - 24.03
Bajkowy Tydzień „Bajkodajnia”
Na zajęciach stałych w MDK „Ligota” będzie iście bajkowo!
Przed nami Bajkowa Wystawa w pracowni plastycznej, Bajkowe
Impresje na zajęciach Grupy Malarskiej „Impast”, Bal Bajkowych
Postaci w Sezamkowie czy Popołudnie z Bajką w zespole Nutki.
Szczegóły na www.mdkligota.pl.

20.03 godz. 18.00
„Śląskie Bojki”
Zapraszamy do świata śląskich opowieści! Usłyszycie bajki
i legendy z różnych zakątków Śląska, które przeczytają
zaproszeni goście. Spotkanie wzbogacą śląskie pieśni tradycyjne
ze zbiorów Adolfa Dygacza. - wstęp wolny.

22.03 godz. 12.00–14.00
Bajkolandia w ”Porze dla Seniora”
Zobaczymy bajki na przeźroczach jak za dawnych lat.
Zaprosimy też seniorów do wykonania ilustracji do dowolnej
bajki, którą potem opowiedzą swoim wnukom.
- wstęp wolny. Zapisy w biurze obsługi. (604 988 657;
   32 252 32 34)

MDK „Szopienice – Giszowiec”
ul. Gen. J. Hallera 28
tel. 32 256-84-53
e-mail: organizacja.imprez@mdk.katowice.pl

20 i 21.03 godz. 10.00
Bajkowe warsztaty plastyczne dla dzieci
- wstęp wolny, obowiązują zapisy grup zorganizowanych. 

25 i 26.03 godz. 17.30
„Boża rozgrywka” – musical o zderzeniu trzech mitologii
- musical dla dzieci i dorosłych o tematyce mitologicznej.  
- rezerwacja biletów pod nr tel. 604 513 075

21.03. 
godz. 9.40 i 12.00
Spektakl pt. "Król Maciuś" w wyk. GRUPY O!TEATR z Jaworzna
- cena: 16,00 zł /os. - zapisy.
godz. 10.00
KOCHAM CZYTAĆ!
Warsztaty tworzenia zakładek do książek metodą decoupage
- cena: 14,00 zł /os. - zapisy.
godz. 12.30
KOCHAM PISAĆ!
Warsztaty podstaw kaligrafii z tworzeniem dzieł na papierze
czerpanym (PJM)
- wstęp wolny - zapisy. (PJM)

22.03. godz. 8.30 godz. 10.30
Mój przyjaciel Miś - warsztaty tworzenia własnych Misiów
dla dzieci
- cena: 20,00 /os - zapisy.

23.03. godz. 8.30, 10.30, 12.30
Z baśnią dookoła świata „Kraj kwitnącej wiśni” - cykl
interdyscyplinarnych warsztatów z poznawaniem baśni, krajów,
kontynentów i kultur - cena: 14,00 zł /os. - zapisy.

24.03. godz. 9.30, 11.00, 12.30
KOCHAM PISAĆ!
Warsztaty podstaw kaligrafii z tworzeniem dzieł
na papierze czerpanym - cena: 14,00 zł /os. - zapisy. 

MDK „Południe”
Katowice - Kostuchna ul. Boya-Żeleńskiego 83
tel. 32 209 47 72 e-mail: mdk@mdkpoludnie.com

20.03. godz. 09.00 i 11.00
Spektakl teatralny „Pchła Szachrajka”
- wstęp wolny  

22.03. godz. 17.00
Warsztaty plastyczne „Ilustrujemy bajki”
- wstęp wolny

MDK „Południe”
Katowice - Zarzecze ul. Stellera 4
tel. 32 202 97 67 e-mail: zarzecze@mdkpoludnie.com

24.03. godz. 17.00
Warsztaty edukacyjne 
„Opowieści ciotki Ani – bajki regionalne i tworzenie motanek”
- wstęp wolny

MDK „Południe”
Katowice-Podlesie ul. Sołtysia 25
tel. 32 201 50 10 e-mail: podlesie@mdkpoludnie.com

24.03. godz. 17.00
Warsztaty plastyczne „Eko Minionki – tworzenie postaci
z bajki z ekomateriałów” - wstęp wolny


