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„FERIE Z ZAGADKĄ”
FERIE W MIEŚCIE RAZEM Z MOK
STYCZEŃ – LUTY 2018

ZAPISY:
MOK ZABRZE
Zabrze, ul. 3 Maja 91a, tel. 32 278 08 02 lub 531 614 667
KINO ROMA
Zabrze, ul. Padlewskiego 4, tel.32 271 62 91
DOK GRZYBOWICE
Zabrze, ul. ks. Badestinusa 60, tel. 32 273 82 58
DOK PAWŁÓW
Zabrze, ul. Sikorskiego 114, tel. 32 275 12 86
DOK KOŃCZYCE
Zabrze, ul. Dorotki 3, tel. 32 275 04 05
DOK BISKUPICE
Zabrze, ul Kossaka 23, tel. 32 274 73 38

_________________________________________________________________________
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
Zabrze, ul. 3 Maja 91 a, 41-800
tel.: 32/278 08 02lub 531 614 667
e-mail: kontakt@mok.art
Szczegółowe informacje o feriach na www.mok.art.pl
lub profilu facebook.com/mokzabrze
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MOK ZABRZE
PLATEA – TEATRALNE WARSZTATY TWÓRCZE
29 stycznia – 2 lutego, godz. 9.00-13.30

Celem projektu jest możliwość twórczego spędzenia
czasu w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.
Formuła 5-dniowych warsztatów daje możliwość
zainicjowania pracy nad powstaniem etiudy teatralnej
od momentu poznania tekstu, poprzez twórczą pracę
nad
ruchem
scenicznym,
po
przygotowanie
własnej scenografii i kostiumów. Projekt zaczyna
się 29 stycznia, kończy 2 lutego pokazem
powstałych etiud na scenie. W ciągu intensywnego
tygodnia uczestnicy będą pracować nie tylko
nad zdobywaniem nowych umiejętności aktorskich,
ale będzie to też praca nad sobą, nad poznaniem
własnych ograniczeń i możliwości, rozwoju wyobraźni oraz umiejętności pracy
w grupie.
Warsztaty obejmują:
• Aktorstwo – zadania i zabawy aktorskie, praca z tekstem, praca z głosem.
• Taniec – elementy tańca współczesnego, kreatywne zabawy w grupie.
• Plastykę – tworzenie scenografii oraz kostiumów.
Pokaz etiud warsztatowych odbędzie się w piątek, 2 lutego o godz. 13:00.
Wiek uczestników: od 7 do 17 lat (liczba miejsc ograniczona)
Cena warsztatów: 200 zł (cena obejmuje pięć dni warsztatów, od poniedziałku do piątku,
4,5 godziny dziennie oraz możliwość oglądania spektaklu teatralnego. W cenę nie jest
wliczone wyżywienie)
Zapisy: Kamil Baryła – koordynator projektu
e-mail:kamilbaryla55@gmail.com; telefon: 798 394 054
Organizatorzy: Teatr Nieoetykietkowani, Living Space Theatre
Współorganizator: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu
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KTO JEST SHERLOCKIEM? - DETEKTYWISTYCZNA GRA TERENOWA
6 lutego, godz. 9.30 i 11.00
Uczestnicy gry terenowej zostaną podzieleni
na
zespoły,
których
zadaniem
będzie
rozwiązywanie
kolejnych
zagadek
detektywistycznych.
Zadaniem
zespołów
będzie rywalizacja, ale też współpraca przy
kolejnych detektywistycznych wyzwaniach.
Na wszystkich młodych detektywów czeka
niezapomniana zabawa z zagadkami w tle!
Wiek uczestników: 6-17 lat
Czas trwania: ok. 90 min.
Bilety wstępu: 5 zł/os.(do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.
OWADY DLA ODWAŻNYCH - SUPER WARSZTATY
8 lutego, godz. 10.00
Na warsztatach dzieci poznają różne owady,
które fascynują każdego… i dużego i małego.
Usłyszymy m.in. o straszyku, karaczanie
oraz modliszce. Dowiemy się co wspólnego
mają straszyki i patyczaki, skąd swoją
nazwę wzięły mączniki czy drewnojady.
Na
koniec
najodważniejsi
uczestnicy
warsztatów będą mieli okazję poznać się bliżej
ze straszykiem, wziąć go na rękę, a nawet
na chwilę zaprzyjaźnić:)
Wiek uczestników: 4 -17 lat
Czas trwania:ok. 60 min.
Bilety wstępu:5 zł/os.(do nabycia przed
wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.
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TEATRALNA ZAGADKA, CZYLI "TAJEMNICA SKARBU NA KURZEJ NÓŻCE"
9 lutego, godz. 10.00
Bajka ta opowiada historię Matyldy i Beniamina,
którzy odbywają podróż do świata baśni
i czarów. Stary domowy strych zamienia się
w królestwo magii, gdzie nowo mianowani
czarodzieje poznają kota Teodora i wraz
z nim udają się na Łysą Górę. Ich celem
jest odnalezienie Tajemniczego Skarbu…,
a niezwykle ważną rolę w tej historii mają
do odegrania dzieci zasiadające na widowni.
Wiek uczestników: 4 -15 lat
Czas trwania: ok. 50 min.
Bilety wstępu:5 zł/os.(do nabycia przed wejściem na zajęcia)
Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną.

DOK GRZYBOWICE
Podczas ferii zimowych placówka czynna będzie w godz. 9.00 – 13.00 oraz 16.00 – 20.00.

PORANKI
godz. 9.00 – 13.00
Dla dzieci przygotowano możliwość korzystania m.in. ze stołów do tenisa stołowego,
gier planszowych. Odbywać się będą także zajęcia wokalno-teatralne koordynowane
przez nauczycieli. W planach DOK Grzybowice uwzględniony jest również wyjazd
do kina oraz na lodowisko.
Ferie zimowe DOK Grzybowice organizuje wspólnie z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym
nr 8 w Zabrzu-Grzybowicach.
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POPOŁUDNIA
godz. 16.00 – 20.00 – zajęcia wg harmonogramu zajęć stałych oraz zajęcia dodatkowe:
GITAROWO!
6 lutego, godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia z nauki gry na gitarze dla wszystkich chętnych w każdym wieku.
Pod okiem doświadczonego instruktora i nauczyciela gry na tym instrumencie.
GRAND PRIX GRZYBOWIC
30 stycznia i 6 lutego, godz. 17.00
Kontynuacja nowego cyklu Grand Prix Grzybowic. Organizowane przez UKS MAT ZabrzeGrzybowice dla wszystkich zainteresowanych.
WSPÓLNIE ZAŚPIEWAJMY!
8 lutego, godz. 17.00
Bezpłatne zajęcia wokalne. Nauka śpiewu w oparciu o największe karnawałowe przeboje.
TURNIEJE NA IV i V KATEGORIĘ SZACHOWĄ
8, 15, 22, 29 stycznia, godz. 17.00
Turnieje szachowe na IV i V kategorię szachową organizowane przez UKS MAT
Zabrze-Grzybowice oraz Akademię Szachową Macieja Janiszewskiego.

DOK PAWŁÓW

RATUJEMY ŻYCIE
29 stycznia, godz. 9.00-13.00
Kurs pierwszej pomocy, przeprowadzony przez profesjonalnych ratowników medycznych
zakończony uzyskaniem certyfikatu „ Mały sanitariusz”.
RATUJEMY ŚWIAT
30 stycznia, godz. 9.00-13.00
Wizyta w Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu.
RATUJEMY ŚRODOWISKO
31 stycznia, godz. 9.00-13.00
Warsztaty ekologiczne w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie.
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RATUJEMY TRADYCJE
1 lutego, godz. 9.00-13.00
Wizyta w chorzowskim skansenie, warsztaty artystyczne.
RATUJEMY ZDROWIE
2 lutego, godz. 9.00-13.00
Kurs zdrowego gotowania- warsztaty kulinarne Przystanek 11.

DOK KOŃCZYCE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
29 stycznia, godz. 9.00 – 11.30
Wykonujemy pejzaże zimowe – wydzieranka
Projektujemy i wykonujemy ramki na zdjęcia
Wykonujemy obrazki z kolorowych kuleczek.
WYJAZD DO KINA
30 stycznia, godz. 9.00 – 14.00
Wyjazd do Multikina na bajkę.
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
31 stycznia, godz. 9.00 – 11.30
Projektujemy i ozdabiamy podkoszulkę
Wykonujemy kartki okolicznościowe
Portrety z makaronu.
WYJAZD DO KINA
1 lutego, godz. 9.00 – 11.30
Wyjazd do Kina Roma na bajkę.
ZAJĘCIA KREATYWNE
2 lutego, godz. 9.00 – 11.30
Czarodziejska chemia - godzina dobrej zabawy, pokazów, doświadczeń
Zajęcia plastyczno-cukiernicze - ozdabiamy ciasteczka.
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DOK BISKUPICE

NAUKA CHODZENIA NA SZCZUDŁACH
29 stycznia, godz. 13.30 – 15.00
Na zajęcia proszę przynieść obuwie zmienne.
WARSZTATY GLUTOŻELKÓW
29 stycznia, godz. 15.00 - 16.30
Poznamy tajniki „produkcji” tego niezwykle popularnego ostatnio tworzywa.
CROSSMINTON
30 stycznia, godz. 10.00 – 15.00
Wyjazd na rozgrywki. Na zajęcia wyjazdowe trzeba zapisać się najpóźniej do 12 stycznia
2018r.
WARSZTATY PLASTYCZNE
31 stycznia, godz. 13.30 – 16.30
„Zimowe oblicza Biskupic”- pejzaże z użyciem różnorodnych technik plastycznych.
WARSZTATY KRAWIECKIE
1 lutego, godz. 13.30 – 16.30
Uszyjemy wielką niespodziankę.
KOLEJKOWO
2 lutego, godz. 10.00 – 15.00
Kolejkowo - niezwykły, dwudziestopięciokrotnie pomniejszony świat -wyjazd na wystawę.
Na zajęcia wyjazdowe trzeba zapisać się najpóźniej do 12 stycznia 2018r.

KINO ROMA
27 stycznia – 11 lutego, godz. 16.00 i 17.30
BAJKOWE FERIE - przegląd najlepszych bajek filmowych na dużym ekranie
Dla grup zorganizowanych seanse dodatkowe o godz. 10.00, po wcześniejszej rezerwacji
telefonicznej.
Cena biletu:5 zł/os.
Szczegółowy program: www.kinoroma.zabrze.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru „Ferii w mieście razem z MOK”. Udział dzieci
i młodzieży w zajęciach wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych (deklaracje do podpisu na miejscu).
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