WYDARZENIA KULTURALNE
Od października w Domu Kultury „Świt” rusza
Bródnowski Uniwersytet Drugiego Wieku dla osób
w wieku 35–55 lat. Ma on być odpowiedzią na potrzeby tych ludzi, którzy nie godzą się, by rozmaite przypadki i perturbacje życiowe, obowiązki zawodowe
i rodzinne, przytłoczyły ich, krępowały i ograniczały.

Jak na nowo odnaleźć siebie
Adresatem Uniwersytetu są ludzie wrażliwi, którzy pragną,
pomimo różnych ograniczeń, rozwijać się intelektualnie, doskonalić wewnętrznie, pracować nad rozwojem swoich kompetencji.
Nie będzie to tylko Uniwersytet z nazwy. Będą w nim prowadzić zajęcia wykładowcy warszawskich uczelni wyższych i uznani specjaliści z wielu różnych dyscyplin naukowych.
Na początek zajęcia będą obywały się z częstotliwością
2 razy w miesiącu. Planujemy je w środy o godz. 18.00 i niektóre soboty o 9:00.
Będą im towarzyszyły zajęcia fakultatywne w mniejszych
grupach, które będą odbywały się pod opieką znakomitych
i sprawdzonych specjalistów z różnych dziedzin (m.in. psychologia, biznes i finanse, twórcze pisanie i inne).
Jedną z naszych propozycji będzie Pakiet Rodzinny – zajęcia praktyczne dla rodziców i dzieci, podczas których będzie
można nauczyć się kreatywnego i wartościowego organizowania
czasu wolnego, wspólnych zabaw i działań twórczych. Uniwersytet współpracować będzie z teatrami, muzeami i instytucjami
kultury, zapewniając słuchaczom uczestnictwo w życiu kulturalnym i tanie bilety.
Nasze kino, na podobnych zasadach, proponować będzie
przeglądy i imprezy filmowe, które umożliwią kontakt z najbardziej
wybitnymi osiągnięciami kinematografii europejskiej i światowej.
Wykłady, które planujemy będą podzielone na 3 bloki tematyczne:
1. Kondycja psycho-fizyczna
2. Intelekt
3. Rozwój kompetencji.
Uniwersytet w miarę upływu czasu będzie rozwijał się wraz
jego słuchaczami i będzie starał się odpowiadać na ich potrzeby.
Jesteśmy otwarci na propozycje ciekawych wykładów.
Naszymi partnerami w realizacji projektu są Akademia Kobiet
Sukcesu i Klub Motywacji.
Wstęp na wykład: 10 zł!!!
Jacek Białek – Dyrektor Domu Kultury ŚWIT
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Spektakl „Zamknięty świat”
7.11.2012, godz.19.00
„Zamknięty Świat” to tragikomedia o dzisiejszym
świecie i o ludziach korzystających z jego
dobrodziejstw. Czy w rozpędzonym „dzisiaj” jest
szansa na „co będzie jutro”?
Na to pytanie próbują odnaleźć odpowiedź
bohaterowie prapremierowej sztuki Catheriny
Aigner. Dwie ekscentryczne staruszki, fajerwerki
„Palermo”, bezdomny wujek Krzysztof i afera finansowa to również
gwarancja dwugodzinnej, mądrej zabawy. Jednak „Zamknięty Świat” to
przede wszystkim popis wybitnych polskich aktorów z Krystyną
Sienkiewicz, Grażyną Zielińską i Edytą Olszówką na czele.
Musicie Państwo to zobaczyć ! Serdecznie zapraszamy!
Bilety 55 zł oraz 50 zł – balkon

Rezerwacje pod numerem telefonu 22 811 01 05 wew. 116
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Wykłady:
Wykłady Bloku Kondycji psycho-fizycznej
i Bloku Kompetencyjnego odbywają się w środy o godz. 18:00
 10.10.2012 godz. 18:00 – Inauguracja – „Jak żyć z pasją"”
– Iwona Majewska-Opiełka
 14.11.2012 godz. 18:00 – „Zaprojektuj swój biznes”
– Małgorzata Smoczyńska
 12.12.2012 godz. 18:00 – „Aromaterapia na co dzień”
– kosmetolog Anna Pierzynowska
 23.01.2013 godz. 18:00 – „Odkryj swoją życiową misję”
– Patrycjusz Kosuń
Wykłady Bloku Intelektu prowadzi historyk sztuki Pan Przemysław
Głowacki. Wykłady te odbywają się w soboty o godz. 9:00
 27.10.2012 godz. 09:00 – „Gustav Klimt po raz 150.”
 01.12.2012 godz. 09:00 – „Obrazy kobiet Jacka Malczewskiego.”
 15.12.2012 godz. 09:00 – „Pablo Picasso i kobiety.”
 19.01.2013 godz. 09:00 – „Żywioły Williama Turner”
Warsztaty:
 17.11.2012 – „Biznes Skrojony na Miarę”
– Małgorzata Smoczyńska
 01.12.2012 – „Jak napisać bestseller, czyli warsztaty dla
osób, które piszą „do szuflady” i nie mają przekonania,
że ich próby są coś warte” – Anna Kłossowska
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