KALENDARIUM Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
GRUDZIEŃ 2018 r.

Do 11 stycznia - wystawa „Tożsamość miejsca”
Miejsce: Galeria CKiS Wieża Ciśnień
Wystawa jest efektem Ogólnopolskiego Spotkania Artystycznego Licheń 2018, które odbywało się na
przełomie sierpnia i września. W tym roku tematem była szeroko rozumiana „Tożsamość miejsca”.
„Próbujemy dociec DNA licheńskiego Sanktuarium. Staramy się dostrzec rzeczy, które są jego
niezbywalnymi znakami” – powiedział Robert Brzęcki, kurator plenerów plastycznych w ostatnich
trzech latach.
Tytułowa myśl przewodnia została przez twórców zrealizowana w różnorodny sposób, nie tylko pod
względem mediów, ale także w ramach rozmaitych artykulacji artystycznych.
Prezentujemy prace Jacka Łydżby, Sylwestra Stabryły, Magdaleny Szadkowskiej, Doroty TołłoczkoFemerling, Adama Molendy, Jarosława Skutnika, Eli Barszcz, Grażyny Kielińskiej, Izabeli Rudzkiej, Alicji
Majewskiej, Tomasza Olszewskiego, Franciszka Kupczyka.
Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne (27 sierpnia-4 września) zorganizowali: Centrum Kultury i Sztuki
w Koninie oraz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.

2 grudnia – 15. urodziny Konin Gospel Choir
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard (sala widowiskowa), g. 18.00

3, 4, 5, 7 grudnia – Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
Miejsce: Kino Oskard, g. 9.00
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, realizowane w ramach cykli
tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacji. Każdy pokaz poprzedza prelekcja
wprowadzająca uczestników w tematy podejmowane w danym filmie. Filmy omawiane są również w
materiałach dydaktycznych dla nauczycieli. Cały program NHEF jest zgodny z podstawą programową i
rekomendowany przez MEN. Projekt przygotowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

4 grudnia – spotkanie Konińskiego Klubu Fotograficznego
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki (ul. Okólna 47a), g. 18.00

7 grudnia – Podsumowanie Przeglądu Twórczości Plastycznej „O Złotą
Sztalugę” – wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki (ul. Okólna 47a), g. 17.00, wstęp wolny
Wystawę można oglądać do 28 grudnia.
Centrum Kultury i Sztuki gorąco zaprasza na wystawę podsumowującą czterdziesty Przegląd
Twórczości Plastycznej, który od wielu lat stwarza niepowtarzalną okazję do obcowania z twórczością
niezwykle różnorodną zarówno pod względem treści, jak i formy.
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W tym roku 38 twórców zgłosiło do Przeglądu blisko 150 prac a komisja artystyczna do wystawy
zakwalifikowała ok. 70. Będzie można zobaczyć: akwarele, rysunki, malarstwo olejne i akrylowe,
prace fotograficzne i rzeźbiarskie, martwe natury, pejzaże, portrety i abstrakcje - prace artystów
tworzących od dawna, jak i tych, którzy dopiero poszukują swojej drogi twórczej.
Autorów prezentujących się w tym Przeglądzie łączy coś niezwykle istotnego - pasja, wrażliwość oraz
potrzeba wyrażania siebie za pośrednictwem sztuki, dzielenia się tym, co widzą, myślą i czują.
„Jubileuszowa edycja Przeglądu, to jedyna w swoim rodzaju okazja, by po raz kolejny umocnić się w
przekonaniu, że osób, które bez sztuki czułyby się niespełnione, pozbawione czegoś niezwykle
cennego, po prostu nieszczęśliwe - jest bardzo wiele. Tym większa nasza radość, że ich twórczość
możemy zaprezentować tym, którzy docenią jej, nie tylko artystyczną, wartość” – podkreśliła
Krystyna Mikołajczak – opiekun merytoryczny Przeglądu.

7 grudnia – Kino Konesera „Fuga”
Miejsce: Kino Oskard, g. 19.00, bilet 13 zł
„Fuga” to obraz z gatunku mystery (charakterystycznego dla twórczości Davida Lyncha), który dotyka
problemu „fugi dysocjacyjnej” – zaburzenia wywoływanego długotrwałym stresem i uczuciem braku
szczęścia.
Człowiek poddany tym emocjom może stracić pamięć, a jego mózg może stworzyć nową osobowość
biegunowo odmienną od dotychczasowej. W rolach głównych wystąpili nagrodzeni na Festiwalu
Filmowym w Gdyni: Gabriela Muskała („Moje córki krowy”), Łukasz Simlat („Konwój”) i Zbigniew
Waleryś („Papusza”). „Fuga” to drugi film fabularny Agnieszki Smoczyńskiej, reżyserki wielokrotnie
nagradzanych „Córek Dancingu” – (m.in.: Nagrodą Specjalną Jury za „unikalną wizję i design” na
prestiżowym amerykańskim festiwalu filmowym Sundance, wyróżnieniem dla Najlepszego Debiutu
Reżyserskiego na Festiwalu Filmowym w Gdyni oraz Polską Nagrodą Filmową Orła 2016 w kategorii
„Odkrycie roku”).
Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje
odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości do
męża i synka. Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraźny i niepokojący obraz
tajemnicy – tego co zdarzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy rodzące się uczucia do przed
chwilą poznanych męża i syna pozwolą kobiecie zrozumieć przeszłość i zbudować szczęście swoje i
rodziny?
Komentarz do filmu przygotował krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.

8 grudnia – III Festiwal Słuchowisk - WLKP Tour 2018
Miejsce: Galeria CKiS Wieża Ciśnień, g. 18.00 i 19.00, wstęp wolny
Festiwal Słuchowisk odbywa się w Poznaniu i Wielkopolsce po raz trzeci. W tym roku Konin również
znalazł się na festiwalowej mapie. Twórcy wydarzenia przenoszą dźwiękowe produkcje teatralne z
eteru do przestrzeni miejskiej, nadając tym samym nowy kontekst utworom dźwiękowym, które do
tej pory głównie kojarzyły się z medium radia.
W ramach trzeciej edycji festiwalu zapraszamy publiczność na 9 prapremierowych produkcji –
słuchowisk (w Koninie 2), których prezentacje odbędą się w miejscach, stanowiących część
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poszczególnych projektów, wzbogacając słuchowiska o kontekst miejsca, warstwę wizualną i formę
zaistnienia w fizycznym świecie.
Festiwal Słuchowisk ukazuje wielopostaciowość dźwiękowej ekspresji i proponuje publiczności
różnorodne formy obcowania ze słuchowiskami. Prezentuje zjawiska na pograniczu site specific,
sound artu oraz teatru i performansu. Dzięki współpracy dramatopisarzy, dźwiękowców,
kompozytorów, reżyserów i aktorów powstają projekty, które czerpią z tradycji słuchowisk
radiowych, poszerzając sposoby ich odbioru i podejmując przy tym współczesną tematykę. Praca nad
każdym słuchowiskiem odbywa się na trzech płaszczyznach: dramaturgicznej, dźwiękowo-muzycznej i
przestrzennej.
W tym roku program festiwalu został wzbogacony o cztery produkcje skierowane do dzieci i
młodzieży. Autorami koncepcji dźwiękowej, muzyki i reżyserii słuchowisk są studenci poznańskiej
Akademii Muzycznej: Aleksandra Słyż, Sylwia Nowastowska, Jan Skorupa i Sebastian Dembski.
Słuchowiska są skierowane do różnych grup wiekowych. Teksty dramatyczne pochodzą z bazy
tekstów nagrodzonych w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, organizowanym przez
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
Pięć prapremier skierowanych do osób dorosłych to efekt współpracy autorów tekstów,
kompozytorów, reżyserów i aktorów. Wśród tych propozycji znajdziemy zarówno instalacje
dźwiękowe, jak i słuchowiska w klasycznym wydaniu.
godz. 18:00

NIEWIDZIALNA (od 7 lat)
Magda Żarnecka | Przemysław Jaszczak |Sebastian Dembski
Obsada: Barbara Prokopowicz | Julia Rybakowska | Radosław Elis | Piotr Kazmierczak | Andrzej
Szubski
Łucja „Niewidzialna” i Franek poznają się w okolicach śmietnika, gdzie oboje dokarmiają koty. Z
czasem się zaprzyjaźnią, choć to niełatwa przyjaźń. Słuchowisko porusza problem bezdomności i
„niewidzialności” osób bezdomnych, opowiada także o tym, że każdy ma prawo zacząć życie od nowa
i marzyć.
godz. 19:00

PARASOMNIA
Anna Szamotuła | Wojtek Grabek
Obsada: Gabriela Frycz | Anna Mierzwa | Julia Rybakowska | Mariusz Adamski | Michał Kocurek |
Mateusz Ławrynowicz
Słuchowisko nawiązuje do zaburzeń snu, potraktowanych metaforycznie jako nieprawidłowość
przetwarzania informacji przez ludzki umysł. Punktem wyjścia do stworzenia fabuły jest zjawisko
ulegania urojeniom, zarówno w ujęciu indywidualnym jak i zbiorowym. Kazuistyka urojeń zbiorowych
wykazuje tak skrajne formy urojeń jak tzw. taneczna mania mająca miejsce w Salzburgu w 1518 roku,
czy palenie czarownic na stosie w Salem w XVI w. Czy urojenie może być prawdą? Z czego wyrasta? Z
rzeczywistości czy potrzeby kreowania jej przez ludzki umysł?
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8 grudnia – KONCERT BARBÓRKOWY ORKIESTRA DĘTA PAK KWB KONIN – koncert partnerstwo
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard (sala widowiskowa), g. 16.30, zaproszenia

8 i 9 grudnia – Festiwal HumanDOC
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard (sala studyjna)
IX Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC to okazja do poznania
poruszających historii z całego świata, dzielenia doświadczeń niezwykłych ludzi, odczuwania emocji
odległych, a jednak bliskich nam społeczności. W ramach projektu w kinie Oskard widzowie zobaczą
trzy filmy.
IX HumanDOC odbędzie się w Warszawie między 30 listopada a 2 grudnia. Po wydarzeniach w stolicy
Festiwal ruszy w trasę, by zaprezentować filmy publiczności w kilkudziesięciu miastach Polski, w tym
w Koninie.
Naszą misją jest poszerzanie świadomości społecznej na tematy globalne oraz wspieranie rozwoju
gospodarczego, informacyjnego i demokratycznego społeczeństwa. Przyświeca nam idea zwiększania
wiedzy o otaczającym nas świecie, bo tylko wiedząc więcej, jesteśmy w stanie realnie działać - mówią
organizatorzy Festiwalu.

10, 11 grudnia – KINOPRZEDSZKOLE
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard, g. 9.30
To propozycja dla najmłodszych widzów. W trakcie spotkań w kinie, pomiędzy projekcjami
krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne, których tematyka związana jest z
treścią prezentowanych filmów. Temat: trudne chwile w życiu rodziny – to nie koniec świata!

13-14 grudnia - ŚWIĄTECZNY SEN - BOŻONARODZENIOWY KONCERT 2018 – koncert,
partnerstwo Młodzieżowy Dom Kultury
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard (sala widowiskowa), g. 17.30

14 grudnia – Kino Konesera „TOUCH ME NOT”
Miejsce: Kino Oskard, g. 19.00, bilet 13 zł
Nagrodzone Złotym Niedźwiedziem na Berlinale „Touch Me Not” to oda do ludzkiego ciała i
związanych z nim pragnień, a przede wszystkim – to wezwanie do akceptacji odmienności. Adina
Pintilie testuje w swoim filmie terapeutyczny potencjał dotyku, obnażenia ciała i emocji, a towarzyszy
jej w tym trójka bohaterów.
Każdy z nich mierzy się przed kamerą z tym, co ich blokuje, ogranicza, przeraża. Obserwując relacje
między nimi, Pintilie stawia pytania o to, jak rozumiemy „intymność”, „piękno”, „związki” czy
„pożądanie”. W czasach, w których ciała – choćby kobiet, czy niepełnosprawnych – stały się polem
ideologicznej bitwy; nagość okazuje się manifestacją wolności.
Komentarz do filmu przygotował krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
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15 i 16 grudnia - JARMARK ŚWIĄTECZNY – KOLĘDA NA WYSOKOŚCI
Miejsce: Konin,
Plac Wolności (kiermasze, koncerty, jasełka)
Ratusz i COP (warsztaty)
Spotkajmy się na Jarmarku Świątecznym 15 i 16 grudnia. Podczas Kolędy na Wysokości centrum
konińskiej starówki (od g. 12.00) wypełnią kolorowe stoiska z oryginalnym rękodziełem, ozdobami
choinkowymi oraz pachnącymi smakołykami.
Ze sceny popłyną kolędy, na specjalnym stanowisku będzie czekał Święty Mikołaj a w wielkim garnku
Krzysztof Górski przyrządzi pyszny bigos. Wydarzeniami, które wzbogacą Jarmark będą Jasełka uliczne
Teatru Prawdziwego, koncert dziecięcego zespołu Arka Noego, pokaz sztucznych ogni, konkursy z
atrakcyjnymi nagrodami oraz rodzinne warsztaty, podczas których m.in. upieczemy pierniki,
wykonamy ozdoby i kartki świąteczne.
Na wydarzenie gorąco zapraszają: Centrum Kultury i Sztuki oraz Miasto Konin.

Program:
15 grudnia / sobota
g. 12.00-19.00 – Jarmark świąteczny, Plac Wolności
g. 12.00 – występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GOK-u w Kramsku, Plac Wolności
g. 12.00-13.10 | 13.20-14.30 – Świąteczna pracownia – drewniane ozdoby choinkowe – warsztaty,
Ratusz
g. 13.00 – występ Studia MY VOICE, Plac Wolności
g. 13.00-17.00 – Selfie z Mikołajem, Plac Wolności
g. 13.40 – występ Grodzieckiego Chóru Męskiego, Plac Wolności
g. 14.20 – występ Zespołu Wojownicy Światła, Plac Wolności
g. 15.00 – występ Akademii Wokalnej z MDK, Plac Wolności
g. 15.00-17.30 – Piernikowe szaleństwo – warsztaty, Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja
1 i 3)
g. 15.00-15.45 | 16.00-16.45 – SMYKOFONIA – koncerty dla dzieci (do 7 lat) i dorosłych, Ratusz
g. 15.40 – Konkursy świąteczne z atrakcyjnymi nagrodami – rower dziecięcy, kosz wędlin, Plac
Wolności
g. 15.50 – występ Szkoły wokalno-aktorskiej FAMA , Plac Wolności
g. 17.00-18.30 – koncert ARKI NOEGO, Plac Wolności
g. 18.30 – pokaz sztucznych ogni, Plac Wolności
16 grudnia / niedziela
g. 12.00-17.00 – Jarmark świąteczny, Plac Wolności
g. 12.00 – występ Orkiestry Dętej Quantum Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale, Plac Wolności
g. 12.30-14.00 – Gwiazdki na gwiazdkę – warsztaty, Ratusz
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g. 12.30-14.00 – Święta z gliniarzem – warsztaty, Ratusz
g. 13.00 – występ Scholi św. Maksymiliana, Plac Wolności
g. 13.00-16.00 – Selfie z Mikołajem, Plac Wolności
g. 13.50 – występ Chóru Misericordia z Konina, Plac Wolności
g. 14.30 – występ Szkoły wokalno-aktorskiej FAMA , Plac Wolności
g. 14.30-16.00 – Przystrojone święta – warsztaty, Ratusz
g. 15.20 – występ Chóru Parafialnego Virtus Dei z Lichenia Starego, Plac Wolności
g. 16.00-16.45 – JASEŁKA ULICZNE – Teatr Prawdziwy, Plac Wolności
15 grudnia g. 12.00-19.00, 16 grudnia g. 12.00-17.00, Plac Wolności

PYSZNY JARMARK
Na stoiskach nie zabraknie pachnących smakołyków. Będzie można ich skosztować na miejscu lub
uzupełnić nimi świąteczną spiżarnię. W pachnącej strefie znajdziecie:










tradycyjne potrawy: pierogi, uszka, śledzie, kapustę, barszcz, krokiety
domowe ciasta: pierniki, makowce, sernik, placki drożdżowe, ciasteczka, chałwę turecką
białe i wędzone sery górskie
pieczywo, chleby żytnie na naturalnym zakwasie
cydr bursztynowy, słowiański grzaniec, wina owocowe z aronii, jarzębiny, gruszki, wiśni,
dzikiej róży
tradycyjne wędliny
domowe dżemy i konfitury
miody i wyroby pszczele
suszone owoce, zioła, warzywa, soki.

Od kilku lat kucharz Krzysztof Górski z Teatru Kulinarnego towarzyszy nam podczas Jarmarku.
Przygotuje w wielkim kotle

AROMATYCZNY BIGOS,

którym poczęstujemy odwiedzających

(sobota g. 14.30-18.30, niedziela g. 12.00-17.00).

KOLOROWE STOISKA
Domki kryją w sobie wiele ciekawych, oryginalnych przedmiotów. Warto poszukać świątecznych
inspiracji, będzie można kupić:



oryginalne rękodzieło artystyczne lokalnych twórców m.in. bombki, stroiki, zawieszki,
gwiazdy, aniołki, ozdoby choinkowe, rzeźbę, wiklinę, choinki z kory, wstążek i juty;
torby ręcznie szyte, filcowe przytulanki (bałwany, renifery, mikołaje), dekoracje z drewna
(pudełka, herbaciarki, doniczki, tace, świeczniki, przyborniki), poduszki i akcesoria dziecięce
ręcznie wykonywane, lampiony, mydełka, naturalne kosmetyki, biżuterię, wyroby szydełkowe
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(serwety), kartki okolicznościowe, kule zapachowe, wieńce świąteczne, opakowania do
prezentów, wyroby góralskie, poduszeczki i ozdoby wypełnione lawendą;
żywe choinki.

WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
Muzyka i śpiew będą nieodłącznym elementem Jarmarku. Najpiękniejsze kolędy, pastorałki i piosenki
świąteczne usłyszymy w wykonaniu orkiestr, chórów i wokalistów.
W tym roku w sobotę (15 grudnia, g. 17.00) scenę opanuje również

ARKA NOEGO

- niezwykle

popularny dziecięcy zespół prowadzony przez muzyka, gitarzystę, autora tekstów Roberta Friedricha
(KNŻ, 2Tm2,3, dawniej Acid Drinkers, Turbo). Piosenki wykonywane przez dzieci mówią w niezwykle
prosty i przyjazny sposób o rzeczach najważniejszych w życiu małego i dorosłego człowieka. Młodzi
wykonawcy śpiewają naturalnie i spontanicznie - nie mają specjalnie szkolonych głosów. Koncertują
w Polsce i za granicą; powstały obcojęzyczne wersje utworów m.in. niemiecka, hiszpańska, szwedzka.
Arka Noego otrzymała wiele znaczących nagród, w tym 2 prestiżowe: Nagrodę FRYDERYK (2000 r.) i
Nagrodę TOP TRENDY (2003 r.).
Koncert Arki Noego zwieńczy pokaz sztucznych ogni.

SELFIE Z MIKOŁAJEM
15 grudnia g. 13.00-17.00, 16 grudnia g. 13.00-16.00, Plac Wolności
Zapraszamy najmłodszych do specjalnego stanowiska na Placu Wolności. Będzie tam można zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie z ulubionym Świętym. Prosimy zabrać własny aparat!
16 grudnia / niedziela

JASEŁKA ULICZNE
g. 16.00, Plac Wolności
Zapraszamy na widowisko plenerowe w wykonaniu Teatru Prawdziwego, który zgodnie ze starą
tradycją wędruje po Polsce, przedstawiając jasełka. Na ulicy naszego miasta najpierw pojawi się
olbrzymi Anioł, do którego dołączą pozostałe postaci tej odwiecznie powtarzanej historii biblijnej.
Biorące udział w przedstawieniu 5-metrowe lalki, animowane przez aktorów, sprawią, że przestrzeń
stanie się żywą opowieścią. Spektakl kończy utwór pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”, podczas
którego uczestnicy w geście przyjaźni przekazują sobie płomień dobroci i nadziei.

RODZINNE WARSZTATY
15 grudnia / sobota
ŚWIĄTECZNA PRACOWNIA – DREWNIANE OZDOBY CHOINKOWE
Dwie grupy: g. 12.00-13.10 | 13.20-14.30 Ratusz
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Twórca ludowy Piotr Staszak podpowie, jak w oryginalny i niepowtarzalny sposób pomalować
drewniane figurki farbami, stworzyć osobliwe wzory i nadać odpowiednie kształty aniołkom,
bałwankom i ptaszkom.
Uczestnicy: dorośli, młodzież, dzieci od 5 lat.
*
Zapisy, opłata 15 zł osoby.
SMYKOFONIA – HEJ MALUŚKI, MALUŚKI
Dwie grupy: g. 15.00-15.45 | 16.00-16.45 Ratusz
Zapraszamy dzieci (do 7 lat), rodziców, dziadków i ciocie do wspólnej zabawy. Pastorałka to ludowa
pieśń opowiadająca o Bożym Narodzeniu wprowadzająca w treść wątek pasterski. Grudniowa
Smykofonia przeniesie nas w polskie góry, tam znajdziemy pasterzy, którzy śpiewają, grają i tańczą.
Wspólnie zanucimy pastorałki, piosenki o zimie i choince.
Uczestnicy: dorośli, dzieci do 7 lat.
*
Zapisy, opłata 10 zł od rodziny.
PIERNIKOWE SZALEŃSTWO
g. 15.00-17.30, Centrum Organizacji Pozarządowych ul. 3 Maja 1 i 3
Święta to także pachnąca kuchnia pełna aromatycznych słodkości. Jak je przygotować, podpowie nam
Warsztat Terapii Zajęciowej z Michalinowa. Dzieci upieką pierniczki i udekorują je lukrem.
Uczestnicy: w warsztatach czynny udział biorą tylko dzieci (od 6 lat).
*
Zapisy, opłata 20 zł od osoby.
16 grudnia / niedziela
GWIAZDKI NA GWIAZDKĘ
g. 12.30-14.00, Ratusz
Wspólnie z prowadzącą Krystyną Mikołajczak stworzymy własną, niepowtarzalną kartkę świąteczną z
życzeniami dla babci lub dziadka. Dzieci i dorośli we wspólnej plastycznej zabawie użyją kolorowych
kredek pastelowych i materiałów zdobniczych.
Uczestnicy: dorosły i dziecko od 5 do 7 lat.
*
Zapisy, opłata 20 zł od pary.
ŚWIĘTA Z GLINIARZEM
g. 12.30-14.00, Ratusz
Z gliny możemy stworzyć wiele przedmiotów, a przy okazji świetnie się bawić. Jak ulepić
własnoręcznie ozdoby na choinkę, podpowie Arkadiusz Gołębowski. Glina daje ogromne możliwości
twórcze. Uruchamiając wyobraźnię, stworzycie niepowtarzalne przedmioty.
Uczestnicy: dorośli, młodzież, dzieci od 7 lat.
*
Zapisy, opłata 15 zł od osoby.
PRZYSTROJONE ŚWIĘTA
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g. 14.30-16.00, Ratusz
Podczas warsztatów przeprowadzonych przez Annę Kubecką wykonamy oryginalne stroiki
świąteczne, którymi można udekorować stoły, drzwi i okna. Z koralików, satynowej taśmy, malutkich
bombek, filcu i brokatowych elementów wyczarujemy niezwykłe przedmioty.
Uczestnicy: dorosły i dziecko.
*
Zapisy, opłata 35 zł od pary.
*

Zapisy przyjmowane są pod nr tel. CKiS w Koninie (63) 243 63 50/51 (pon.-pt. 8.00-18.00). Liczba
miejsc jest ograniczona. Opłatę prosimy przesłać na konto Santander Bank Polska S.A. 17 1090 1199
0000 0000 1900 2776 do 11 grudnia 2018 r. Prosimy w przelewie podać tytuł wybranego warsztatu.

18-19 grudnia - TAKA POLSKA HISTORIA – spektakl, partnerstwo Młodzieżowy Dom
Kultury
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard (sala widowiskowa), g. 8.30, 10.30
21 grudnia - NOWE BRZMIENIA – koncert, partnerstwo
Miejsce: CKiS – Dom Kultury Oskard (sala klubowa), g. 20.00

Przyjmujemy zgłoszenia – ANIOŁY 2019
Organizatorzy 22. edycji Przeglądu Twórczości Bożonarodzeniowej ANIOŁY 2019 zachęcają do
wzięcia udziału w 3 konkursach będących integralną częścią tego wydarzenia.
Projekt bezpośrednio nawiązujący do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia daje
możliwość zaprezentowania się w kilku dziedzinach artystycznych: plastyce, muzyce i teatrze.
Czekamy na zgłoszenia w konkursach:
- śpiewania kolęd (kartę należy dostarczyć lub przesłać do 31 grudnia 2018 r., do CKiS w Koninie),
- przedstawień jasełkowych (płytę z zarejestrowanym nagraniem oraz kartę należy dostarczyć lub
przesłać do 31 grudnia 2018 r., do CKiS w Koninie),
- szopek (szopkę i wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć 20 grudnia 2018 r., w g. 14.0016.00, do Klasztoru oo. Franciszkanów ul. Reformacka 2).
Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do uiszczenia akredytacji.
Ważne informacje na stronie www.ckis.konin.pl
Organizatorzy: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Parafia św. M. M. Kolbego w Koninie, Klasztor oo.
Franciszkanów w Koninie, Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim, Koniński Dom Kultury.
Kino Oskard
1-6.12
Dziadek do orzechów i cztery królestwa
Miłość jest wszystkim
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Miśków 2-óch w Nowym Jorku
7-13.12
Miśków 2-óch w Nowym Jorku
Robin Hood: Początek
Fuga
1-20.12
Miśków 2-óch w Nowym Jorku
Robin Hood: Początek
Kursk
Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ul. Okólna 47a
62-510 Konin
tel./fax (63) 243 63 50, 243 63 51, ckis@ckis.konin.pl
www.ckis.konin.pl
Galeria CKiS „Wieża Ciśnień”
ul. Kolejowa 1a
62-510 Konin
tel./fax (63) 242 42 12, r.brzecki@ckis.konin.pl
CKiS – Dom Kultury Oskard
Al. 1 Maja 7a
62-510 Konin
tel. (63) 242 38 49, oskard@ckis.konin.pl
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