MDK otwiera się na SOŚNICĘ!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą MDK, która skierowana jest dla dzieci i młodzieży z
dzielnicy Gliwic Sośnica. Zapisy na rok szkolny 2020/2021.
Zajęcia prowadzone będą w Szkole Podstawowej nr 14 w Sośnicy przy ul. Przedwiośnie 2

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach to placówka o bogatej historii i doświadczeniu zbieranym
przez 69 lat. Instytucja nieoceniona w promowaniu i rozwijaniu edukacji artystycznej dzieci i
młodzieży z naszego regionu. Przez te wszystkie lata w murach MDKu kształciło się wielu znanych
szerokiej publiczności artystów. Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach co roku zaprasza nowe
pokolenia do rozpoczęcia wspólnej przygody w kształtowaniu pasji i umiejętności.

ZAJĘCIA
TANIEC:
Zespół "SWING" - grupa początkująca.
Taniec nowoczesny, akrobatyka, cheerleaders.
Zapisy dla dzieci od 6 roku życia.
Zajęcia prowadzone na wysokim poziomie przez licencjonowanego instruktor tańca Panią Zofię
Dąbrowską.
Zespół Iluzja. - grupa zaawansowana.
Taniec współczesny, akrobatyka.
Zapisy dla osób od 14 roku życia.
Zajęcia prowadzone na wysokim poziomie przez licencjonowanego instruktor tańca Panią Zofię
Dąbrowską.
MUZYKA:
Gitara - Prowadzić będzie Pan Henryk Pielichowski. Nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem
pedagogicznym. Zajęcia nauki gry na gitarze prowadzone są w grupach - początkujących i
zaawansowanych, według ustalonego planu.
Zajęcia dla osób od 10 roku życia.
Keyboard - Prowadzić będzie Pan Krzysztof Niewolik. Nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem
pedagogicznym.
Zajęcia dla osób od 7 roku życia.

FOTOGRAFIA / GRAFIKA WARSZTATOWA - ZAJECIA PLASTYCZNE:
Koło plastyczne MEZZOTINTA - Grafika Warsztatowa, zajęcia plastyczne - Prowadzić będzie Pani
Agata Niźnikiewicz. Osoba zaangażowana w kreatywne rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
Zajęcia dla osób od 7 roku życia.
Koło fotograficzne CONNECT - Fotografia. Prowadzić będzie Pani Agata Niźnikiewicz. Osoba
zaangażowana w kreatywne rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
Zajęcia dla osób od 10 roku życia.
Zapisy Prowadzi Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach, wnioski o przyjęcie można pobierać ze
strony http://www.mdk.gliwice.pl (zakładka ZAJĘCIA).
Wypełnione wnioski składać można w siedzibie MDK w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3 oraz w
sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14 w Sośnicy przy ul. Przedwiośnie 2.

Na wszelkie pytania odpowiemy z przyjemnością:

Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice
tel.: 32 232-69-54 wew. 20 lub 27

