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Podwórkowy Dom Kultury przed DK ŚWIT
Dom Kultury „Świt” otwiera przestrzeń „Podwórkowy Dom
Kultury” – dla wszystkich chcących aktywnie działać w wakacje
lub odpocząć i dobrze się bawić. Mamy park, plac zabaw, kino
i kawiarnię. Dla wszystkich chętnych organizowane będą gry
podwórkowe i rozgrywki gier planszowych. Codziennie funkcjonować będzie również „Otwarta wymiana książek” oraz wystawa
fotografii architektury, krajobrazów oraz ludzi z Azerbejdżanu
(na ogrodzeniu parku). Zapraszamy.
W okresie wakacji zapraszamy do Domu Kultury
na Akcję „Lato w mieście”:
W programie m.in. :
Wakacyjna Fabryka Zabaw, czyli zajęcia przez 2 ostatnie tygodnie sierpnia dla grupy zorganizowanej przy DK Świt. W jej
ramach: warsztaty międzykulturowe, pracownia plastyczna,
pracownia konstruktorska, gra detektywistyczna w plenerze,
poszukiwanie skamielin dinozaurów, konstruowanie latawców,
warsztaty robotyki, budowanie indiańskich tipi i wiele innych atrakcji, zapisy
już przyjmujemy w sekretariacie.
„Dzieciaki rozrabiają” – lato w mieście organizowane przez panią Ewelinę
Romanowską, która jest autorką Klubu
Małego Einsteina, zajęć fakultatywnych
po wykładach, termin: lipiec, dla dzieci
w wieku 6 – 10 lat
Wielopokoleniowe Koncerty Promenadowe
przy Domku Herbacianym (Park Bródnowski)
Urząd Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy i Dom Kultury Świt
zapraszają na letnie spotkania z muzyką ludową. Podczas koncertów zaprezentowana zostanie muzyka z różnych środowisk
i kręgów kulturowych m.in. tradycyjna z takich regionów jak
Radom, Kielce, Południowa Wielkopolska, Zachodnie Mazowsze,
Kurpie Białe, Powiśle Maciejowickie i inne (mazurki, polki, oberki, wiwaty, sibry itd.) oraz Warszawy i z przedmieść Warszawy
– muzyka grana przez kapele starszego i młodszego pokolenia
(fokstroty, polki z nogi, polki galopki, walczyki, tanga i inne),
a także taneczna muzyka stylizowana (węgierska, mołdawska,
bretońska, duńska, grecka). Obok najbardziej typowych tańców
w parach, będą również tańce w trójkach, w kole i korowodowe.
Zaczynamy od 28.06.2014 (koncerty będą się odbywać w lipcu
i sierpniu, co sobotę o godz. 17:00).

Kino Świt
zaprasza w letnie dni na seanse dla dzieci i młodzieży.

Bilety w cenie: 10 zł.
W repertuarze:
Termin: 1, 2, 3, 4.07.2014

Rio 2

Produkcja:USA, Czas trwania:101 min., Wersja: 2D

Blu i Julia wiodą w Rio szczęśliwe życie. Mają trójkę
cudownych dzieci: Bię, która wdała się w tatę i uwielbia czytać, łobuziaka Tiaro, który kocha przygody oraz
Carlę, która marzy o tym by zostać artystką. Pewnego
dnia Julia dochodzi do wniosku, że dzieci muszą się nauczyć żyć jak dzikie ptaki. Namawia rodzinę na wyprawę do Amazonii. W dżungli rodzina poznaje nowych
przyjaciół: przywódcę stada – Eduardo, jego zadziorną siostrę – Mimi, która
zawsze mówi to, co myśli oraz czarującego Roberto, który sprawi, że Blu wpadnie w kompleksy. Tymczasem Nigel knuje intrygę, by zemścić się na Blu, w czym
pomaga mu Gabi – urocza, ale i trująca żaba, która z miłości do Nigela posunie
się do najgorszych czynów.

Termin: 1, 2, 3, 4, 8.07.2014

Czarownica

Produkcja: USA, czas trwania: 97 min., wersja 2 D

Tytułowa Czarownica była niegdyś piękną i dobrą
dziewczyną. Jej radosną młodość przerwała wojna,
podczas której bohaterka z oddaniem broniła swojej
ojczyzny. Jednak zdrada, której doświadczyła, zmieniła
jej czyste serce w kamień… Żądna zemsty rzuca klątwę
na Aurorę – nowo narodzoną córkę następcy tronu
wrogiego królestwa.

Termin: 19, 20, 21, 25, 26.08.2014

Jak wytresować smoka 2

Produkcja: USA, czas trwania:105 min., wersja 2D

Pięć lat po zjednoczeniu rasy smoków oraz ludzi Czkawka i Szczerbatek stają do obrony wyspy Berk przed niebezpiecznymi dzikimi bestiami, a także tajemniczym
Smoczym Jeźdźcem.
Zwiastun: http://www.youtube.com/watch?v=4JqlE-V_S5A

Termin: 19,20,21,25,26.08.2014

Gang Wiewióra

Produkcja: USA, czas trwania: 85 min., wersja: 2D

Spiżarnia pełna orzechów to marzenie każdej wiewiórki. Nie inaczej jest w przypadku WIEWIÓRA – nieco gburowatego mieszkańca miejskiego parku. Gdy w jego
pobliżu odkrywa sklep z orzechami, ma tylko jeden
cel: dobrać się do zgromadzonych wewnątrz skarbów.
Zaczyna organizować ekipę, by zrealizować skok, który
ustawi ich... na całą zimę. Bierz orzechy i w nogi!

Serdecznie zapraszamy!!!
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