Ferie zimowe 2018 – „Kulturalna zima 2018”:
1. 16-19.01.2018 – WARSZTATY DLA RECYTATORÓW (praca nad dykcją, interpretacją i ruchem
scenicznym), Mała Scena BCK:
a.) 10:00-11:00 – uczniowie klas I – IV szkół podstawowych,
b.) 11:00-12:00 – uczniowie klas V-VII szkół podstawowych,
c.) 12:00-13:00 – uczniowie klas II i III gimnazjum oraz szkoły średnie.
Zapisy u instruktora prowadzącego – Marii Doroty Herman pod nr tel. 695 052 576 lub
adresem e-mail: maria.dorota1@wp.pl. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko,
szkołę, klasę oraz telefon lub e-mail do kontaktu. Zajęcia bezpłatne. Liczba miejsc
ograniczona.
2. 16.01.2018 – PORANEK KINOWY DLA DZIECI: „O czym szumi las?”, Kino Centrum BCK, seans
o godz. 11:00. Wstęp wolny.
3. 16.01.2018 – KINO BCK: „Zwyczajna dziewczyna”, Kino Centrum BCK, seans o godz. 18:30.
Bilety: 11 zł (U), 13 zł (N) dostępne 30 min. przed spektaklem w kasie BCK.
4. 16.01.2018 – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE, Ciemnia Fotograficzna BCK:
a.) 10:00-12:00 – Warsztaty fotograficzne dla dzieci – „Magia Ciemni” (samodzielne
wykonywanie czarno-białych fotogramów), wiek: 7-18 lat. Prowadzący: Roman Baran.
Zapisy mailowo pod adresem: foto-bck@wp.pl – w treści wiadomości należy podać imię,
nazwisko, wiek, nr telefonu do rodzica lub opiekuna. Zajęcia bezpłatne. Uwaga! Na
zajęcia potrzebne jest ubranie ochronne – praca z chemikaliami fotograficznymi!
b.) 16:00 – Warsztaty fotograficzne dla dorosłych – „Dawne techniki” (samodzielne
wykonywanie odbitek na papierze solnym), wiek: powyżej 18 lat. Prowadzący: Roman
Baran. Zapisy mailowo pod adresem: foto-bck@wp.pl – w treści wiadomości należy
podać imię i nazwisko oraz nr telefonu. Zajęcia płatne – 20,00 zł / os. (płatność gotówką
w kasie BCK). Ilość miejsc ograniczona. Uwaga! Na zajęcia potrzebne jest ubranie
ochronne – praca z chemikaliami fotograficznymi!
5. 16-18.01.2018 – OTWARTE ZAJĘCIA PLASTYCZNE, pracownia plastyczna BCK:
a.) 12:00 – Otwarte zajęcia plastyczne dla dzieci (szkoły podstawowe). Prowadzący: Beata
Staszczyk. Zapisy mailowo: beateusz@wp.pl (w tytule wiadomości wpisać Ferie2018) do
10.01.2018.
b.) 16:00 – Rysunek – zajęcia dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Prowadzący: Beata Staszczyk. Zapisy mailowo: beateusz@wp.pl (w tytule wiadomości
wpisać Ferie2018) do 10.01.2018.
6. 17.01.2018 – NAUKA GRY NA BĘBNACH AFRYKAŃSKICH, scena kameralna BCK:
a.) 17:30-18:30 – dzieci,
b.) 19:00-20:30 – dorośli i młodzież.
Zajęcia stałe, uczestnictwo w zajęciach po uprzedniej konsultacji z prowadzącymi, pod nr tel.:
516 530 242 lub 609 573 581.
7. 19.01.2018 – „KARNAWAŁOWE TAŃCE POŁAMAŃCE” W WYKONANIU THE CLOWN CIRCUS
SHOW RUPHERT AND RICO – Plac Polonii Amerykańskiej (lub w przypadku brzydkiej pogody
Duża Scena BCK) – godz. 14:00. Wstęp wolny.
8. 19-21.01.2018 – ZIMOWE WARSZTATY TANECZNE BCK – Sala Baletowa BCK:
a.) 10:00-14:30 – zajęcia prowadzone są przez Mateusza Pietrzaka i Grację Górniak-Pietrzak.
Następujące style: Klasyka (technika), Lirycal Jazz (choreografia), Jazz Musical oraz
Commercial.

Zajęcia płatne: karnet na wszystkie zajęcia: 35 zł / os. Zajęcia przeznaczone dla osób, które
miały styczność z tańcem – poziom średniozaawansowany, od 13. roku życia. Zapisy,
informacje: imprezy.bck@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona.
9. 20.01.2018 – BRZESKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „BRZESKIE KOLĘDOWANIE”, Duża
Scena BCK, start przesłuchań konkursowych: 9:00, wstęp wolny. Informacje, regulamin, karta
zgłoszeń: http://bck-brzeg.pl/20-01-2018-brzeski-przeglad-koled-i-pastoralek-brzeskiekoledowanie-2018-nabor-zgloszen-trwa/
10. 22-23.01.2018 – WARSZTATY MUSICALOWE, mała scena BCK, prow. Adrian Wiśniewski:
a.) 12:00-15:00 – Grupa początkująca (od 14. roku życia),
b.) 17:00-20:00 – Grupa zaawansowana (od 16. roku życia) – grupa zamknięta.
Zajęcia bezpłatne, informacje, zapisy: Joanna Bilowicka, e-mail: joannabilowicka@gmail.com.
Ilość miejsc ograniczona.
11. 22-25.01.2018 – PROJEKT CALINECZKA – WARSZTATY TANECZNO-TEATRALNE DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY Z SEKCJI ARTYSTYCZNYCH BCK (warsztaty przeznaczone dla uczestników stałych
zajęć BCK):
a.) 10:30-12:00 – grupa młodsza (7-10 lat).
b.) 12:00-13:30 – grupa starsza (10-15 lat).
12. 23.01.2018 – PORANEK KINOWY DLA DZIECI: „Traktorek Florek”, Kino Centrum BCK, seans o
godz. 11:00. Wstęp wolny.
13. 23.01.2018 – KINO BCK: „Kobieta z lodu”, Kino Centrum BCK, seans o godz. 18:30. Bilety: 11
zł (U), 13 zł (N) dostępne 30 min. przed spektaklem w kasie BCK.
14. 23.01.2018 – WARSZTATY FOTOGRAFICZNE, Ciemnia Fotograficzna BCK:
a.) 10:00-12:00 – Warsztaty fotograficzne dla dzieci – „Magia Ciemni” (samodzielne
wykonywanie czarno-białych fotogramów), wiek: 7-18 lat. Prowadzący: Roman Baran.
Zapisy mailowo pod adresem: foto-bck@wp.pl – w treści wiadomości należy podać imię,
nazwisko, wiek, nr telefonu do rodzica lub opiekuna. Zajęcia bezpłatne. Uwaga! Na
zajęcia potrzebne jest ubranie ochronne – praca z chemikaliami fotograficznymi!
b.) 16:00 – Warsztaty fotograficzne dla dorosłych – „Dawne techniki” (samodzielne
wykonywanie odbitek na papierze solnym), wiek: powyżej 18 lat. Prowadzący: Roman
Baran. Zapisy mailowo pod adresem: foto-bck@wp.pl – w treści wiadomości należy
podać imię i nazwisko oraz nr telefonu. Zajęcia płatne – 20,00 zł / os. (płatność gotówką
w kasie BCK). Ilość miejsc ograniczona. Uwaga! Na zajęcia potrzebne jest ubranie
ochronne – praca z chemikaliami fotograficznymi!
15. 23-26.01.2018 – TWORZENIE LEGEND O BRZEGU ORAZ ICH ILUSTROWANIE METODĄ
COLLAGE’U, Galeria Sztuki Współczesnej BCK (Rynek-Ratusz). Godz. 11:00-13:30 – grupa
wiekowa od 9 roku życia. Zgłoszenia przyjmowane są do 16.01.2017 pod nr tel. 77 416 00 40
oraz e-mail: pitbrzeg@gmail.com. Prowadzący: Joanna Auugustyniak i Donata Przybysz.
16. 24.01.2018 – NAUKA GRY NA BĘBNACH AFRYKAŃSKICH, scena kameralna BCK:
a.) 17:30-18:30 – dzieci,
b.) 19:00-20:30 – dorośli i młodzież.
Zajęcia stałe, uczestnictwo w zajęciach po uprzedniej konsultacji z prowadzącymi, pod nr tel.:
516 530 242 lub 609 573 581.
17. 24-26.01.2018 – IV ZIMOWE WARSZTATY WOKALNE DLA DZIECI, mała scena BCK:
a.) 16:00-17:30 – grupa wiekowa 9-16 lat. Prowadzący: Stanisław Szymocha. Zajęcia wokalne
z emisji głosu oraz praca z mikrofonem nad wybranymi piosenkami. Zapisy:

18.

19.

20.

21.

22.

smbck@interia.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko dziecka, wiek oraz telefon
kontaktowy. Zajęcia bezpłatne.
24-27.01.2018 – ZAJĘCIA MUSICALOWE – PRZYGOTOWANIE SPEKTAKLU
WALENTYNKOWEGO, grupa zamknięta. Prow. Joanna Bilowicka. Informacje, szczegóły:
joannabilowicka@gmail.com
26.01.2018 – WARSZTATY LITERACKIE DLA DZIECI – „DZIECI WIERSZE PISZĄ”, sala baletowa
BCK, godz. 11:00-12:30 – grupa wiekowa 7-10 lat. Prowadzący: Paulina Rutowicz. Informacje,
zapisy: 501 073 294, paulidanza@poczta.interia.pl, zajęcia bezpłatne.
26.01.2018 – „CZYTANIE I PLĄSANIE”, sala baletowa BCK, godz. 12:30-13:30 – zajęcia dla
dzieci w wieku 5-7 lat, w których tekst literacki staje się pretekstem do działań twórczych i
motorycznych. Prowadzący: Paulina Rutowicz. Informacje, zapisy: 501 073 294,
paulidanza@poczta.interia.pl, zajęcia bezpłatne.
26.01.2018 – JOGA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, sala baletowa BCK, godz. 13:30-14:30 – zajęcia
dla dzieci i młodzieży od lat 7 do 107 😊. Prowadzący: Paulina Rutowicz. Informacje, zapisy:
501 0773 294, paulidanza@poczta.interia.pl, zajęcia bezpłatne.
28.01.2018 – PREMIEROWY MARATON FILMOWY – OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE. Duża
Scena BCK – seanse kinowe filmów: „Paddington 2” oraz „Exterminator. Gotowi na
wszystko”. Bilety dostępne będą w sprzedaży online na stronie www.film.opole.pl oraz w
dniu seansów – w miarę dostępności – w kasie Opolskiego Kina Objazdowego w BCK.

