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Miejsce Aktywności Lokalnej

1

sobota, godz. 12.00

11

Porcelanowe Łosie – DIY
Mąka, wikol, sok z cytryny, gliceryna, oliwka – to przepis na niezwykle efektowną
i plastyczną masę porcelanową. Zrób sam świąteczne ozdoby – w roli głównej łosie.
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy 22 835-54-44

Otwarte warsztaty wokalne dla wszystkich
Kochasz śpiewać, ale ludzie dookoła niekoniecznie na to dobrze reagują?
Te warsztaty są właśnie dla Ciebie – przyjdź i odkryj swój talent.
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy 22 835-54-44

1

sobota, godz. 12.30
Słowik – Mikołajki z Teatrem Kamishibai
Spotkanie z japońskim Teatrem Kamishibai. Jest to technika opowiadania
wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę
butai, w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii. Po spektaklu warsztaty
manualne i wizyta Św. Mikołaja.
bilet 5 zł/osoba
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sobota, godz. 12.30
Zlokalizuj swoją torbę
Rodzinne warsztaty ozdabiania płóciennych toreb za pomocą szablonów,
przedstawiających charakterystyczne dla okolicy osiedla Wólka Węglowa symboli,
budynków, drzew, obiektów.
wstęp wolny, Studnia MAL

piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie – Coś Poszło nie tak
Pokaz filmów niezależnych z Francji, Rosji, Korei i Izraela. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal.
wstęp wolny

15

sobota, godz. 16.00
Gloria, Gloria zawołajmy – sąsiedzkie kolędowanie
Koncert chóru Kohezja i Chóru Kantata z CAL Białołęka. Wspólne śpiewanie kolęd, pastorałek
i piosenek świątecznych w wyjątkowych aranżacjach przygotowanych przez Ewę Jurkiewicz.
wstęp wolny
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niedziela, godz. 17.00
Cuda – cuda ogłaszają
Koncert świąteczny zespołu The Mleko. W programie wspólne muzykowanie i śpiewanie
kolęd, sąsiedzka kolacja i dzielenie się opłatkiem.
wstęp wolny

18

wtorek, godz. 16.00
Świąteczne spotkanie Klubu Seniora Uśmiech
wstęp z zaproszeniami

sobota, godz. 12.00
Kocham teatr! Cudny dzień – spektakl Teatru Scena Elffów
Koncert - spektakl na widzów i marionetki w wykonaniu Talentki, Ktośki i Gęsiorka,
czyli Eugeniusza Genio Gęgalskiego. Przedstawienie dla dzieci od lat 2
bilet 5 zł/osoba
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piątek, godz. 18.00
Otwarta próba chóru warszawiaków
Chcesz zaśpiewać podczas świątecznych iluminacji Warszawy?
Przyjdź na otwartą próbę i dołącz do chóru warszawiaków.
wstęp wolny

czwartek, godz. 18.00
Sukces pisany szminką – marzenia, pragnienia, potrzeby
Warsztat rozwoju osobistego dla kobiet prowadzony przez Fundację Sukcesu Pisanego
Szminką.
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy 22 835-54-44

piątek, godz. 16.30
Świąteczne warsztaty florystyczno - plastyczne
Rodzinne warsztaty tworzenia oryginalnych ozdób świątecznych z mistrzynią florystyki.
wstęp wolny, zapisy 22 835-54-44
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13

czwartek, godz. 18.30
Cuda wianki – bożonarodzeniowe stroiki
Warsztaty wykonywania świątecznych wieńców i stroików z szyszek, orzechów,
papierowych kwiatów, piórek i maleńkich bombeczek
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy 22 835-54-44

wtorek, godz. 18.30

19

środa, godz. 10.30
Pięciu wspaniałych – koncert edukacyjny Filharmonii Narodowej
bilet 4 zł/osoba

28

piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie – Żyjemy w ciekawych czasach
Pokaz filmów niezależnych z Brazylii, Libanu, Francji, USA, Kanady. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal
wstęp wolny

ul. Estrady 112 A
info@bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44
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