5
października
(środa)
godz. 18.00

7
października
(piątek)
godz. 17.00
13
października
(czwartek)
godz. 17.00

16
października
(niedziela)
godz. 20.00
25
października
(wtorek)
godz. 18.00
Hala
widowiskowo
- sportowa

„Obcy z Mons” –
spektakl odbędzie się
w ramach programu
„Teatr Polska”
w wykonaniu Teatru
Ad Spectatores
z Wrocławia.
Bezpłatne wejściówki
odbierać można
w MDK.
Dzień Otwarty w MDK.
Wernisaż wystawy
retrorytów
poświeconych Janowi
Pawłowi II
pt. „Pielgrzym”
autorstwa Romana
Terzyka.
WESELI GALICJANIE –
koncert operetkowobiesiadny.
Bilety do nabycia
w MDK.
„Broniewski” – spektakl
odbędzie się w ramach
programu „Teatr Polska”
w wykonaniu Teatru
Wybrzeże z Gdańska.
Bilety do nabycia
w MDK.

5
października
(środa
godz. 16.00
11
października
(wtorek)
godz. 16.00
12
października
(środa)
godz. 16.00
19
października
(środa)
godz. 16.00
26
października
(środa)
godz. 16.00

28
października
(piątek)
godz. 11.00

Spotkanie z cyklu „Ale
sztuka – klasycyzm,
romantyzm”.
Spotkanie ze
Stanisławem
Srokowskim – pisarzem,
krytykiem literackim i
publicystą.
„Artyści Gminy
prezentują” – wystawa
prac z dziedziny
krawiectwa i filcowania
Wioletty Wróbel.
Spotkanie z pisarką
Małgorzatą Kalicińską.
Spotkanie z gwarą
pałucką prowadzone
przez Mirosława
Binkowskiego.
Spotkanie
z neurodydaktykiem
dr Markiem
Kaczmarzykiem
pt. „Na granicy światów.
O znaczeniu
mechanizmów
lustrzanych w
wychowaniu”.
Zapraszamy nauczycieli,
opiekunów i rodziców.

1. urodziny Stadionu
Lekkoatletycznego
16
połączone
października z Igrzyskami
(niedziela) Olimpijskimi
godz. 14.00 Sportowców
Wiejskich Gminy
Barcin.
1, 15 i 29
Zumba Kids – zajęcia
października dla dzieci od 3 lat.
godz. 11.00 Zapisy na stadionie.
Godz. 17.30/Stadion:
Upiorny Bieg
Halloweenowy.
Wielkie spotkanie
upiorów i straszydeł –
przegląd strojów
na Halloween’owe
28
Party. Nagrody za
października
najlepsze przebranie
(piątek)
oraz mnóstwo
słodkości.
Godz. 18.00/Basen:
Halloween Party.
Wydarzenie pełne
czarownic, upiorów
oraz Draculi.

DZIEŃ OTWARTY w MDK!
7.10.2016 r. godz. 17.00
Od godz. 17.00 – prezentacja oferty
zajęć artystycznych dla dzieci,
młodzieży i dorosłych; zwiedzanie
pracowni, rozmowy z instruktorami.
Godz. 18.30 – mini-recital nowych
instruktorów wokalnych – Moniki Bleji
i Michała Macudzińskiego.

PROMOCJA „NA START”!

„Jesienią
drzewa się odmienią”
zajęcia plastyczne
dla dzieci pow. 7 r.ż.
7.10. godz.15.00
14.10. godz. 15.00
21.10. godz. 15.00
oddział dla dzieci i młodzieży
barcińskiej biblioteki

Zajęcia w październiku są
całkowicie bezpłatne!
Przyjdź, poznaj, zapisz się na
zajęcia!
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)

URODZINOWY TYDZIEŃ
barcińskiego stadionu!
10 – 16.10. 2016 r.
moc atrakcji
i promocje cenowe
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.com.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

