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Miejsce Aktywności Lokalnej

8

czwartek, godz. 18.00

17

Sukces pisany szminką
Warsztat rozwoju osobistego dla kobiet prowadzony przez Fundację Sukcesu Pisanego
Szminką.
wstęp wolny, zapisy, Studnia MAL

8

czwartek, godz. 18.30
Wegańska Kolacja Artystyczna
Poznaj historię i tradycję weganizmu w Polsce! Zapraszamy na sąsiedzką kolację
w trakcie której sięgniemy do korzeni diety wegańskiej w literaturze, muzyce
i malarstwie. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury z programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.
wstęp wolny, zapisy

9

piątek, godz. 19.00
Wolność – kocham i rozumiem
Koncert pieśni patriotycznych i piosenek o wolności napisanych w drugiej połowie
XX wieku w wykonaniu chóru Kohezja.
wstęp wolny, Studnia MAL

10

15

sobota, godz. 12.00
Kocham Teatr! Małe historie – monodram aktorsko – lalkowy Natalii Leszczyńskiej
Spektakl dla dzieci w wieku od 3-8 lat.
bilet 5 zł/osoba

środa, godz. 10.40
Na żołnierską nutę - koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej
Pieśni i piosenki z żołnierskiego śpiewnika, które towarzyszyły Polakom
w walce o wolność w XX wieku.
bilet 4 zł

22

czwartek, godz. 18.30
4 razy Pesto – warsztaty kuchni włoskiej z Fundacją Kuchnia
Prezentacja historii Pesto, pokaz kulinarny i wspólne przyrządzanie 4 rodzajów Pesto.
wstęp wolny, zapisy, Studnia MAL

23

piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie – Koniec żartów
Pokaz filmów niezależnych z Brazylii, Rosji, Tajandii i Polski.
wstęp wolny

24

sobota, godz. 12.00
Za..Za..Za.. Zagraj-Zaśpiewaj-Zatańcz
Warsztaty wokalno - taneczne dla dzieci w wieku 4- 6 lat.
wstęp wolny, zapisy, Studnia MAL

25

niedziela, godz. 17.00
Rock The Mleko – pierwsze urodziny zespołu The Mleko
Jubileuszowy koncert zespołu rockowego z Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury.
wstęp wolny

piątek, godz. 18.00
Jeśli piątek to kuskus – kolory i smaki Maroka
Wieczór z kulturą i kuchnią marokańską. W programie interaktywne czytanie marokańskiej
legendy, warsztaty przygotowania marokańskiej mozaiki, filmy i prezentacje kosmetyków
naturalnych i rękodzieła. Wieczór przygotowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
Przyjaciół Maroka Zellige i Ambasadą Królestwa Maroka.
wstęp wolny

17

21

czwartek, godz. 18.30
Anna Wojtacha – spotkanie z reportażem
Wieczór autorski z Anną Wojtacha dziennikarką, korespondentką wojenną.
wstęp wolny

16

Dźwięki Ziemi i Przestrzeni – koncert teatru dźwięku
Koncert na muszlach oceanicznych, piórach Ary, fletach, okarynach, misach dźwiękowych
i gongach, Hang-drumach, instrumentach rdzennych plemion Południowej Ameryki, bębnach
szamańskich, kryształowych piramidach, misach kryształowych i misach alchemicznych.
bilet 10 zł

sobota, godz. 11.30
Kampinoskie szlaki niepodległości – spacer historyczny z Mateuszem Napieralskim
Spacer historyczny poświęcony dziejom Wólki i Opalenia w latach 1918-1945.
wstęp wolny, zapisy

sobota, godz. 18.00

29

czwartek, godz. 18.00
Robimy świece
Warsztaty tworzenia kolorowych świec zapachowych.
wstęp wolny, zapisy, Studnia MAL

30

piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie – Wszystko zostaje w rodzinie
Pokaz filmów offowych z Rosji, Austrii, Polski i Hong Kongu.
wstęp wolny
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