3 listopada
(czwartek)
godz. 17.00

4 listopada
(piątek)
godz. 18.00

11 listopada
(piątek)
godz. 11.00

26 listopada
(sobota)
godz. 18.00
30 listopada
(środa)
godz. 16.30

Biblia, księga która
przetrwała wieki –
wernisaż wystawy.
Wystawa czynna
będzie od 3 do 10
listopada w godz.
9.00 – 18.00.
Koncert zaduszkowy
pt. „Trzeba marzyć”
w wykonaniu Nuli
Stankiewicz
i Janusza Strobla.
Bilety w cenie 10 zł.
dostępne w MDK.
Uroczystości
patriotyczne.
Msza św. w kościele
pw. św. Jakuba
Większego oraz
uroczystości na
rynku.
Koncert
andrzejkowy
w wykonaniu
zespołu Doktor
Niedźwiedź.
Andrzejki.
Zabawy i wróżby dla
dzieci.

4 listopada
(piątek)
godz. 15.00

9 listopada
(środa)
godz. 16.00

16 listopada
(środa)
godz. 16.00
23-24
listopada
(środaczwartek)
godz. 10.00
25 listopada
(piątek)
godz. 16.00
30 listopada
(środa)
godz. 16.00

„Listopadowe
wyszywanki” – zajęcia
plastyczne dla dzieci
pow. 7 roku życia.
Gawęda historycznoliteracka Małgorzaty
Jarocińskiej
pn. „Wymarsz”
w rocznicę odzyskania
niepodległości.
„Artyści Gminy
prezentują” – wystawa
prac Marty
Wróblewskiej z firmy
„Emiludek”.
VIII Powiatowy Konkurs
Gwary Pałuckiej
„Ocalić od
zapomnienia – gwara
pałucka”.
Spektakl pt. „Miś
Ambroży”
w wykonaniu Edu Artis
z Krakowa, z okazji
Dnia Pluszowego Misia.
„Zajrzyj do biblioteki…
powspominać” –
wędrówka ulicami
Barcina.

Szkoła Mistrzów
pływania na
barcińskim basenie –
zawody pływackie.
5 i 19
Zumba Kids – zajęcia
listopada
dla dzieci od 3 lat.
godz. 11.00 Zapisy na stadionie.
Promocja
Marcinowa. Każdy
11 listopada
Marcin – 50 % zniżki
(piątek)
przy zakupie biletu
na basen.
Biegi niepodległości
12 listopada
na dystansie 100 m –
(sobota)
dla uczniów szkół
godz. 11.11
podstawowych.
Andrzejkowa noc
pełna magii –
promocja!
25-27
Solarium
listopada
1 min. – 0,80 zł.
oraz aromaterapia
w saunach.
Andrzejkowa
promocja. Każdy
30 listopada
Andrzej – 50 % zniżki
(środa)
przy zakupie biletu
na basen.
4 listopada
(piątek)
godz. 9.00

WYSTAWA
PRAC
MARTY
WRÓBLEWSKIEJ

16 XI 2016 r.
godz. 16.00
Biblioteka
Barcin

PATRIOTYCZNE
GRY ULICZNE
gra miejska dla młodzieży

10 listopada 2016 r.
Jeśli chcesz otrzymywać nasz Karnet Kulturalny
na swoją skrzynkę mailowa, wypełnij poniższy
kupon i dostarcz go do MDK lub napisz do nas
na adres: instruktorzy@mdkbarcin.com.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Karnetu
Kulturalnego drogą elektroniczną na
adres:
…………………………………………………..…
(twój e-mail)

(podpis)

Szczegóły i zgłoszenia w MDK w Barcinie
Miejski Dom Kultury w Barcinie,
ul. Mogileńska 3, tel. 52 383 23 27,
www.mdkbarcin.com.pl,
kulturabarcin@o2.pl
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
ul. LWP 4a, tel. 52 383 21 66,
www.biblioteka.barcin.pl,
biblioteka.barcinp@gmail.com
Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. J. Wojciechowskiego 1a, tel. 52 353 84 09,
www.bosir-barcin.pl,
kontakt@bosir-barcin.pl

