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Miejsce Aktywności Lokalnej
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piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie - A więc wojna!
Pokaz filmów niezależnych z Serbii, Izraela, Hiszpanii i Malty. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal
dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego.
wstęp wolny
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Spotkanie Klubu Seniora Uśmiech
wstęp z zaproszeniami, kolejne spotkanie 23.02
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niedziela, godz. 16.00
Dawna Wólka Węglowa – wspomnienia mieszkańców
Finał projektu Archiwum Wólki Węglowej – premiera książki Matusza Napieralskiego.
wstęp wolny, Studnia MAL

sobota, godz. 12.30
Warsztaty wokalne dla nieumiejących śpiewać
Śpiewasz regularnie, ale tylko pod prysznicem? 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
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niedziela, godz. 17.00
Fajfy na Estradzie – potańcówka z zespołem na żywo
Szalona zabawa taneczna z zespołem The Mleko. W programie tanga, walce muzyka popowa, rockowa i romantyczne hity.
wstęp wolny

26

wtorek, godz. 18.00
Robimy świece
Twórcze warsztaty z tworzenia aromatycznych świec pachnących cynamonem,
goździkami i olejkami eterycznymi.
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy

sobota, godz. 10.30
Główka Pracuje! Abrakadabra czy to czary czy to magia?
Zobacz efektowne i widowiskowe sztuki magiczne i iluzjonistyczne podsycone lekcją
z biologii, psychologii, a także chemii i fizyki.
Koszt 25 zł/zajęcia jednorazowe, zapisy
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sobota, godz. 10.00
Survival Bielany – warsztaty zimowego piechura
Zimowy spacer przyrodniczy ścieżkami Kampinoskiego Parku Narodowego z Łukaszem Tulejem.
koszt 40 zł/osoba, zapisy

sobota, godz. 12.00
Kocham Teatr! Muzyczna kraina – muzykoterapeutyczny spektakl dla dzieci od lat 3
Interaktywne przedstawienie dla dzieci i rodziców, które uczy świadomie oddychać, pomaga
umiejętnie pozbywać się napięć psychofizycznych oraz pokazuje rodzicom w praktyce sposoby
kreatywnego wykorzystywania muzyki w życiu codziennym.
bilet 5zł/osoba

piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie - Na dobre i na złe
Pokaz filmów niezależnych z Polski, Niemiec, Dani, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Dyskusję prowadzi
Maciej Misztal dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego.
wstęp wolny
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wtorek, godz. 18.30
Konizmy – czyli skąd się wzięły konie w polskich przysłowiach
Spotkania autorskie z Ulą Kowalczuk autorką książki „Koń jaki jest, każdy widzi – czyli alfabetyczny zbiór 300 konizmów”. Spotkanie w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Koło Godziny
wstęp wolny

piątek, godz. 19.30
zOperowani – wieczór operowy. Mezzosopran – głos do zadań specjalnych
O aspektach bycia mezzosopranem opowie nasz gość specjalny - Karolina Kuklińska, śpiewaczka
Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Usłyszymy arie z takich oper jak „Carmen” George’a
Bizeta, „Samson i Dalila” Camille’a Saint-Saensa czy „Koronacja Poppei” Claudia Monteverdiego.
Akompaniuje Viktoria Kuksa.
wstęp wolny

sobota, godz. 11.00

sobota, godz. 17.00

czwartek, godz. 18.00
Sukces To Ja - Chcesz mieć rację, czy relacje?
Warsztat rozwoju osobistego dla kobiet prowadzony przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką.
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy

Czytanie przez kodowanie
Warsztaty kodowania dla dzieci w wieku 5-8 lat z wykorzystaniem malutkich robotów – ozobotów.
wstęp wolny, Studnia MAL
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wtorek, godz. 18.00
Spotkanie Samorządu Mieszkańców Osiedla Wólka Węglowa

piątek, godz. 19.00
Smog Wars/Wojny o Smog. Ekolocos - NEIFF na Bielanach
Cykl filmów o problematyce ekologicznej, zebranych dzięki New Earth International Film Festiwal ( NEIFF).
wstęp wolny, Studnia MAL
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czwartek, godz. 18.00
Powiedział Bartek, że dziś zdrowy czwartek
Warsztaty kulinarne tworzenia zdrowego kremu czekoladowego, koktajlu owocowego
i słodkich zamienników pączków.
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy

ul. Estrady 112 A
info@bok-filia.eu, tel. 22 835 54 44
www.fb.com/filiabok / www.bok-filia.eu

