
FERIE ZIMOWE 2018r.

Zapraszamy  do  Centrum  Kultury  i  Sztuki  na  Ferie  Zimowe!  Podczas  zimowego

odpoczynku  zapewniamy  moc  różnorodnych  atrakcji,  na  pewno  nie  zabraknie  dobrej

zabawy. Wśród naszych propozycji znajdują się warsztaty minecrafta, pokaz i warsztaty tańca

irlandzkiego, spektakl z CK Gdynia pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”, projekcja pierwszej

części filmu  o Paddingtonie oraz zabawa z dobrze znanymi klaunami Ruphertem i Rico.

  

05.02.-09.02.2018

warsztaty Minecraft /instruktor Dawid Klein/

godz. 15.30-17.00

godz. 17.00-18.30

wstęp wolny /Każda grupa po 6 osób, wiek od 7 lat / obowiązują zapisy

TEMAT: Gród Sambora

OPIS ZAJĘĆ:

Uczestnicy warsztatów podczas spotkań w ferie postarają się odtworzyć  (inspirując
się zdjęciami pozostałości murów na ulicy Łaziennej) Gród Sambora. Pobudzi to kreatywność
dzieci w nawiązaniu do realnej historii która toczyła się w tej okolicy. Oprócz Grodu dzieci
mogą stworzyć dodatkowe podziemne miasto spójne z planem zabudowy. Dodatkowo mapa
może  być  wzbogacona  zagadkami  i  ciekawostkami  z  historii  i  umieszczona  później  do
ściągnięcia na stronie Centrum Kultury i Sztuki.

Aby zajęcia pozbawione były monotonii co jakiś czas realizowane będą dodatkowe questy
(zadania) gdzieś w oddali grodu. 



05.02.2018

Avalon – pokazy tańca irlandzkiego oraz warsztaty tańca irlandzkiego

Pokazy (30 minut) o godz. 10.00 i 12.00

Wstęp wolny.

Warsztaty (po 45 minut); Wstęp wolny. Na warsztaty zapraszamy dzieci i młodzież od lat 10.

I Grupa warsztatowa rozpoczęcie  o godz. 13.00

II Grupa warsztatowa rozpoczęcie o godz. 14.00

Obowiązują zapisy zarówno na pokazy, jak i warsztaty.  UWAGA: Ilość miejsc jest 

ograniczona

Serdecznie zapraszamy na pokazy tańca irlandzkiego oraz na warsztaty tańca irlandzkiego, 
które poprowadzi zespół Avalon.

Avalon jest zespołem tańca irlandzkiego z Torunia, działającym od 2004 roku. Nazwa Avalon
wywodzi się od krainy wiecznego szczęścia i to właśnie daje im taniec - radość z możliwości
dzielna się swoją pasją. 
Zespół występuje na wielu scenach począwszy od festiwali, poprzez festyny, bale, imprezy
charytatywne. Organizują również zabawy w stylu irlandzkim, zwane céilí*, podczas których
uczestnicy poznają tradycyjne tańce z Zielonej Wyspy i wspólnie bawią się w rytm skocznej
muzyki. 



Tancerze z zespołu Avalon uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych w wielu miastach Polski,
dla  publiczności  w  różnym wieku  –  od  dzieci  przedszkolnych  do słuchaczy  Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. W swoim dorobku posiadają również spektakle taneczne. Technikę tańca
pogłębiają  pod  okiem  profesjonalnych  nauczycieli  oraz  uczestniczą  w  zawodach  tańca
irlandzkiego.
Tworzą  nowoczesne  choreografie,  w  których  przeplata  się  elegancki  i  delikatny  taniec
w baletkach z energetycznym stepem. 
Taniec  jest  dla  nich  podrożą,  podczas  której  wciąż  odkrywają  siebie.  Już  wkrótce  w  tę
taneczną podróż zabiorą również Was.

06.02.2018r. 

Spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu” /Scena 138 działająca przy CK Gdynia/
bilety 10 zł
godz. 9.00 i  11.00

Czy pamiętacie bajkę o księżniczce, której prawdziwość zostaje poddana próbie za pomocą
podłożonego – pod sterty miękkich poduszek i kołder – ziarnka grochu?
Niezwykle zabawna, a przy tym nieco ironiczna historia księżniczki Pirlipatki i księcia, który
nie potrafi sobie znaleźć żony.  Klasyka według mistrza Andersena w dowcipnej przeróbce
Jana Brzechwy.



Powiem Wam coś w sekrecie,
był sobie raz Król na świecie,
przy Królu była Królowa,
a przy nich syn – pusta głowa.
Król stale sapał i chrapał,
do pracy mały miał zapał.
Syn był podobny do Króla
po świecie szerokim hulał,
a czego szukał na świecie,
tego się z bajki dowiecie.

07.02.2018

Warsztaty taneczne – hip hop
wstęp wolny /ilość miejsc ograniczona/, obowiązują zapisy
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00

08.02.2018

Ruphert i Rico – zabawa z klaunami „Pada śnieg, pada śnieg” 

godz. 10.00 – 13.00; wstęp 5 zł /ilość miejsc ograniczona/, obowiązują zapisy

Serdecznie  zapraszamy  na  zimową  zabawę  ze  znanymi  i  lubianymi  klaunami
Ruphertem  i  Rico!  Nie  zabraknie  wielu  fantastycznych  atrakcji  dla  najmłodszych.  Będzie
feeria barw, konfetti i bańki mydlane, a to wszystko w zimowym klimacie. Nie zabraknie też
konkursów!



09.02.2018r
Paddington – projekcja filmu dla najmłodszych 
godz. 9.00, wstęp wolny
ilość miejsc ograniczona; obowiązują zapisy

Któż  nie  zaopiekowałby  się  małym sympatycznym  misiem siedzącym  samotnie  na
wielkim dworcu kolejowym? Państwo Brown z dziećmi bez wahania przygarnęli  uroczego
niedźwiadka w czerwonym kapeluszu i.... odtąd już nic nie było jak dawniej. Do Londynu Miś
Paddington  przybył  w  tajemniczy  sposób  aż  z  Peru,  ale  ta  podróż  to  dopiero  początek
przygód niezwykłego zwierzaka. Spokojne życie Jonathana Browna i jego siostry będzie teraz
pełne nie tylko prześmiesznych sytuacji, ale i niesamowitych, magicznych zdarzeń.

REZERWACJE od 2 stycznia 2018r. od godz. 10.00

REZERWACJE NA WYDARZENIA: kasa Centrum Kultury i Sztuki 
Dorota Maciejewska; tel. (58) 531-07-07 wew. 34 lub kom. 534 989 340

REZERWACJE NA WARSZTATY: Anna Kruszyńska; tel. (58) 531-07-07 wew. 33 lub kom.
535 263 757


