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

GaDMuTrio

KLUB
PODRÓŻNIKA

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

STYCZEŃ
2023

AKCJA „ZIMA
W MIEŚCIE 2023”

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
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Dźwig
dla
niepełnosprawnych

MIEJSKI DOM KULTURY „KOSZUTKA” 

FILIA „DĄB”



DĄB

KOSZUTKA
PONIEDZIAŁEK
KLUB PODRÓŻNIKA
"Jordania w kilku odsłonach
- Rzymianie, Petra i czołgi".
Spotkanie z Andrzejem Pasławskim,
krakowskim podróżnikiem-pasjonatem
i fotoreporterem prowadzi Gabriela Łęcka. 
Bilet wstępu: 10/5zł zniżka dla Seniorów
powyżej 60 r.ż. z Katowicką Kartą Mieszkańca

16
17:00

PONIEDZIAŁEK
MUZYCZNY SALON ARTYSTYCZNY
„Kazimierz Mazur: twarz, która brzmi znajomo”.
To on w słynnym programie rozrywkowym zrobił
furorę i takie wrażenie na jurorach,
że wygrał 11 edycję „Twoja twarz brzmi znajomo”.
Ma także zdolności taneczne – brał udział
w „Dancing with the Stars”, ale widzowie widzą
w nim głównie przesympatycznego
doktora Kamila Hoffera, w którego wciela się
od 2003 roku w jednym z najpopularniejszych
seriali codziennych „Na Wspólnej”.
Do twarzy mu jednak nie tylko w lekarskim kitlu,
czy z piosenką, ale i w mundurze… w którym grał
w wielu produkcjach kinowych.
W programie spotkania muzyczne niespodzianki
w wykonaniu Kazimierza Mazura.
Prowadzenie: Hanna Grabowska-Macioszek
Wstęp wolny.

30
17:00

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK
ZIMA W MIEŚCIE 2023
„Feriada – na wesoło, zdrowo i kolorowo”.
Warsztaty twórcze, edukacyjne, kreatywne,
plastyczne i wiele innych atrakcji na wesoło,
zdrowo i kolorowo w poniedziałki, środy i piątki
od godz. 10.00 do 14.00 dla dzieci w wieku
od 6 do 12 lat. 
Zapisy w sekretariacie MDK „Koszutka”
lub pod numerem telefonu 32 32589 200.
Szczegóły na stronie: www.mdkkoszutka.pl 
Udział w zajęciach jest bezpłatny
poza zorganizowanymi wyjściami.
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-
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PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK
ZIMA W MIEŚCIE 2023
„Feriada – na wesoło, zdrowo i kolorowo”.
Warsztaty twórcze, edukacyjne, kreatywne,
plastyczne i wiele innych atrakcji na wesoło,
zdrowo i kolorowo w poniedziałki, środy i piątki
od godz. 10.00 do 14.00 dla dzieci w wieku
od 6 do 12 lat. 
Zapisy w sekretariacie MDK „Koszutka” filia „Dąb”
lub pod numerem telefonu:  608549089.
Szczegóły na stronie: www.mdkkoszutka.pl 
Udział w zajęciach jest bezpłatny
poza zorganizowanymi wyjściami.
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19:00

07
SOBOTA
OTWARTA GALERIA „ZA SZYBĄ”
„Moje trzy światy” .
Wystawa i wernisaż malarstwa
Aleksandry Gaweł-Krajskiej.
Inspiracje do swojego malarstwa czerpie ze swojego
miasta rodzinnego Katowice. W jej obrazach
z kobietami skąpanymi w złocie wyraźnie
przebija się fascynacja secesją, zaś obrazy pejzaży
są zainspirowane podróżami, które odbyła
jak również tymi, które leżą w sferze marzeń malarki. 
- wystawa od 01.01. do 28.01.2023r.

08:30
11:30

09
PONIEDZIAŁEK
BAL KARNAWAŁOWY
W Baśniowej Krainie Śniegu.
W programie: animacje, zabawa przy muzyce
i poczęstunek.
Koszt: 20 zł od uczestnika 
Obowiązują zapisy w sekretariacie filii ”Dąb”
lub telefonicznie 608 549 089.

  8:30
10:15
12:30

12
CZWARTEK
Z BAŚNIĄ DOOKOŁA ŚWIATA
Królestwo Anglii – czy wiesz, że…
- cykl interdyscyplinarnych warsztatów
połączonych z poznawaniem międzynarodowych
baśni oraz nauką o krajach, kontynentach
i kulturach.
Koszt: 14 zł od uczestnika. 
Obowiązują zapisy w sekretariacie
MDK "Koszutka" filia "Dąb" lub pod numerem
telefonu 608 549 089.

07
SOBOTA
WIECZORY MUZYCZNE
proWOKALni świątecznie
- koncert zespołu proWOKALni
z gościnnym udziałem Danuty Rajchel.
Obowiązują zapisy w sekretariacie MDK "Koszutka"
filia "Dąb" lub pod numerem telefonu 608 549 089.

17:00


