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MDK os. Kalinowe 18

1.11 - 30.11
Galeria

„MAŁA”

„Złota jesień w Krakowie” – wystawa prac 
dzieci z  Samorządowego Przedszkola
nr 97 im. J. Brzechwy w Krakowie

26.11 - 27.11
So-Nd

ZPSM
im. M. Karłowicza 

w Krakowie

Małopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci
„Wokół Mozarta – w świecie opery”
– wystawa pokonkursowa

Konkurs towarzyszy Ogólnopolskiemu 
Konkursowi Muzyki Kameralnej dla 
młodzieży szkół muzycznych II stopnia 
„Wokół Mozarta” w 260. rocznicę urodzin 
Wolfganga Amadeusza Mozarta

5.11 So.
godz. 9.00

Łochów

Międzynarodowy Turniej Grand Prix 
Polski Zespołów Cheerleaders

9.11 Śr.
godz. 9.00

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”
przegląd pieśni patriotycznej – występ 
zespołu „Kolorowe Nutki”

16.11 Śr.
godz. 10.00

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”
Występ artystyczny dla dzieci przedszkol-
nych 

19.11 So.
godz. 9.00
Hala Sportowa
os. Wysokie 6

Otwarte Mistrzostwa Zespołów Cheerle-
aders Grand Prix Polski Kraków 2016 
Edycja Międzynarodowa 

21.11 Po.
godz. 10.00

„Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” 
warsztaty plastyczno-literackie z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

24.11 Czw.
godz. 16.30

„Kochajmy zwierzęta…” – występ arty-
styczny zespołu „Kolorowe Nutki”

26.11 Sob.
godz. 15.00

Spotkanie Koła Emerytów nr 23
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INFORMATOR
MDK os. Kalinowe 18

ZPSM
im. M. Karłowicza 

w Krakowie

Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej 
dla młodzieży szkół muzycznych II st. 
„Wokół Mozarta”

26.11 So.
godz. 9.10

Przesłuchania

godz. 15.30 Lekcje otwarte

Wykład „O artykulacji u W. A. Mozarta”          
prowadzenie prof. Magdalena Szczepa-
nowska

Wykład „Czy W. A. Mozart był kompozy-
torem pierwszych wokalnych utworów 
muzycznych?” – prowadzenie prof. dr 
hab. Piotr Łykowski

ZPSM
im. M. Karłowicza 

w Krakowie

Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej 
dla młodzieży szkół muzycznych II st. 
„Wokół Mozarta”

godz. 10.00 Przesłuchania

godz. 16.00
Koncert laureatów
Finał Małopolskiego Konkursu Plastycz-
nego „Wokół Mozarta – w świecie opery”

POLECAMY w LISTOPADZIE J Zajęcia dziennikarskie - Klub Internetowy „KLIK”
Na zajęcia zapraszamy dzieci w wieku 9 - 14 lat. Podczas zajęć dzieci redagują gazetkę 
„Bez Osłonek”. Gazetka nawiązuje do tradycji korczakowskiej.

J Zajęcia plastyczne
Warsztaty plastyczne odbywają się w pracowni, gdzie w miłej i twórczej atmosferze mali 
artyści poznają tajemnice malarstwa, rysunku, rzeźby, grafi ki, batiku oraz z powodzeniem 
biorą udział w licznych konkursach krajowych i międzynarodowych.

J Galeria „MAŁA”
W programie działalności galerii prezentowana jest twórczość dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych w kolejnych cyklach, m.in. cykl „Debiuty” - promujący młode talenty, 
cykl “Artyści profesjonalni”,a także ekspozycje wystaw pokonkursowych dzieci
i młodzieży. Galeria “Mała” zaprasza pasjonatów różnych kierunków sztuki do
prezentowania własnych prac.

J Zespół „NAGANA”
NAGANA to grupa młodych muzyków, których pasją jest polski punk rock, nauka gry 
na instrumentach oraz śpiew. W skład zespołu wchodzi gitara basowa, gitary elektryczne, 
perkusja i śpiew. Zespół czerpie inspiracje od klasyków punk rocka, tj. Ramones.

 J Gimnastyka z elementami aerobiku sportowego
Zajęcia skierowane do dziewczyn i chłopców w wieku od 7 do 12 lat, które rozpiera energia 
i chętnie nauczą się przewrotów, salt czy stania na rękach. Dzięki akrobatyce poprawią swoją 
siłę, wytrzymałość i elastyczność!

 J Zajęcia fotografi czne
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci oraz młodzieży zainteresowanej sztuką fotografi czną 
bez względu na stopień zaawansowania. Zajęcia prowadzi absolwentka Łódzkiej Szkoły 
Filmowej.

J Zajęcia fi lmowo-fotografi czne
Połączenie DKF'u z warsztatami fi lmowymi. Spotkania dla pasjonatów kina, na których 
uczestnicy będą analizować fabułę oraz budowę dzieła fi lmowego. Ponadto zapoznają się 
z różnymi środkami wyrazu stosowanymi w kinie. 

Zapraszamy na zajęcia
do naszych zespołów i pracowni

J Klub „PLANETA”
Zajęcia papieroplastyki w tym: origami, papieroplastyka, formy z recyklingu
prowadzone w dwóch grupach wiekowych - klasy od 0 - 3, klasy od 4 - 6,
przygotowanie do konkursów, edukacja plastyczna.

J Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „KRAKOWIACZKI”
Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci w wieku 4 - 8 lat. Dzieci mają szansę poznać 
wiele regionów naszego kraju - tańce, przyśpiewki, tradycje, zwyczaje, stroje, gwarę 
a nawet potrawy regionalne.

J Zajęcia wokalno-rytmiczne „KOLOROWE NUTKI”
Zajęcia które uczą dzieci prawidłowego poruszania w rytm muzyki, rozwijają ich  głos, 
wprowadzają w świat dźwięków, melodii i rytmów. Dzięki wprowadzanym elementom 
tanecznym dzieci mogą wyrazić swoją ekspresję ruchową równocześnie ćwicząc swoją 
motorykę, koordynację i pamięć ruchową.

J Zespół Piosenki Dziecięcej „PIĘCIOLINIA”
W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku 6 - 11 lat. W programie: podstawy
prawidłowego śpiewu, kształcenie słuchu muzycznego.

J Zespół Wokalno – Taneczny „PLOOM”
Zajęcia taneczno-wokalne dla dzieci ze szkoły podstawowej.

J Zespół Tańca Klasycznego „Arabeska”
Zaprasza dzieci w wieku 5 -12 lat. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych. 
„Arabeska” ma bogaty repertuar koncertowy. Przygotowanie baletowe w zespole 
“Arabeska” daje możliwość kontynuacji zajęć tanecznych w szkołach baletowych 
i zespołach tanecznych.

J Zajęcia sportowe i rekreacyjne na Boisku Wielofunkcyjnym
Piłka nożna, tenis ziemny, gry i zabawy rekreacyjne. Zajęcia odbywają się na 
nowoczesnym boisku sportowym, sztucznie oświetlonym, wyposażonym w sztuczną 
nawierzchnię, nowoczesne szatnie i monitorowanym przez całą dobę.

J Cheerleaderki
Zajęcia taneczno - sportowe dla dziewcząt w wieku szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz młodzieży ponadgimnazjalnej.

J Teatr KROPKA
Zajęcia dla dzieci w wieku od 1-6 klasy, podczas których uczestnicy nauczą się podsta-
wowych zagadnień z teatru, dykcji, ruchu, gestu scenicznego, uzewnętrzniania emocji 
oraz tworzenia inscenizacji.

19.11
Otwarte Mistrzostwa Zespołów Cheerleaders Grand Prix Polski 
Kraków 2016 – Edycja Międzynarodowa

27.11
Koncert Laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Muzyki 
Kameralnej „Wokół Mozarta”, Finał Małopolskiego Konkursu 
Plastycznego „Wokół Mozarta – w świecie opery”

ZAPRASZAMY w GRUDNIU
6.12
Spotkanie z Mikołajem


