Filia Bielańskiego
Ośrodka Kultury
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
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piątek, godz. 19.00

15

sobota, godz. 10.00
Akademia Survivalu
Sobotnia szkoła przetrwania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia w terenie aktywizujące, doskonalące
i budujące świadomość poprawnych postaw społecznych. Instruktor: Łukasz Tulej.
10.00 - 12.00 dzieci i rodzice 7 - 9 lat, 12.30 - 14.30 młodzież 10 - 14 lat
koszt 50 zł/osoba, zapisy
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sobota, godz. 18.00
Potańcówka w dawnej manierze z Kapelą Niwińskich
Taneczne spotkanie przy muzyce tradycyjnej granej na żywo z wodzirejem.
Muzyka: Kapela Niwińskich, Wodzirej: Czesław Pióro
wstęp wolny
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czwartek, godz. 18.00
Warsztat w ciemno
Lubisz niespodzianki? Kręcą Cię tajemnicze spotkania? Daj się porwać na warsztat w ciemno.
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niedziela, godz. 11.00
Warsztaty pszczelarskie z pracownią Pszczelarium
Zajęcia łączą praktykę w pracowni i przy pszczołach w pasiece oraz solidną teorię.
Zapewniamy stroje, sprzęt pszczelarski, materiały i dyplom ukończenia kursu.
Koszt 700 zł za cały kurs ( 5 miesięcy, 10 spotkań), 350 zł ( 5 spotkań) lub 150 zł miesięcznie
(2 spotkania), zapisy. Kolejne zajęcia 17 marca

piątek, godz. 19.30
zOperowani – wieczór operowy. Sopran – głos, który zniewolił Mozarta
Gościem specjalnym wieczoru będzie sopranistka Justyna Stępień, solistka Polskiej Opery Królewskiej, która stworzyła wiele niezapomnianych ról w operach Mozarta. W jej wykonaniu usłyszymy arie
z takich oper jak „Wesele Figara”, „Don Giovanni” czy „Zaide”. Artystce akompaniuje Weronika Janyst.
wstęp wolny

23

sobota, godz. 12.00
Kocham teatr! Dziwne zwierzęta – spektakl Teatru Sytuacje Grupa
Co jest dziwne i kto jest dziwny? Kto jest najdziwniejszy? I dlaczego? Inność może wydawać się
niebezpieczna. Mrówkojad z Orzesznicą, główni bohaterowie spektaklu, dochodzą jednak do innych
wniosków, dużo bardziej satysfakcjonujących.
bilet 5 zł/osoba
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piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie - Życie potrafi zaskakiwać
Pokaz filmów niezależnych z Hiszpanii, Estonii, Kanady, USA i Korei Południowej. Dyskusję prowadzi
Maciej Misztal dyrektor Lubelskiego Festiwalu Filmowego
wstęp wolny

sobota, godz. 16.00
Spotkanie Klubu Seniora Uśmiech
wstęp z zaproszeniami

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

sobota, godz. 10.30
Główka Pracuje – kwasy, zasady, wiązania
Kwasy, zasady, wiązania, ekstrakcja, dysocjacja… jednym słowem - chemia. Przyrządzimy
płonącą bańkę mydlaną, zamkniemy chmurę w butelce, ulotnimy styropian i znikającą wodę.
koszt 25 zł, osoba, zapisy

wtorek, godz. 18.00
Spotkanie Samorządu Mieszkańców Osiedla Wólka Węglowa

piątek, godz. 19.00
Z nurtem życia. Ecolocos – NEIFF na Bielanach
Pokaz autorskiego filmu przyrodniczo-dokumentalnego zrealizowanego przez Krzysztofa
Sarapatę i Tomasza Kotasia „Z nurtem życia”.
wstęp wolny

sobota, godz. 12.00
Warsztaty reżyserii światła
Poznacie specyfikę różnych modeli reflektorów, nauczycie się łączyć kolory, dopasowywać kąty
świecenia i tworzyć współgrające plany świetlne. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, zapraszamy na warsztat reżyserii światła prowadzony przez Paulinę Góral i Kacpra Stykowskiego.
koszt 20 zł/osoba, zapisy

koszt 20 zł/osoba, zapisy

8

sobota, godz. 10.00
Survival Bielany – Dębina Forty
Terenowa lekcja historii, orientacji w terenie i improwizowanych technik linowych w scenerii
pochłoniętej przez przyrodę twierdzy.
koszt 40 zł/osoba, zapisy

sobota, godz. 12.30
Warsztaty wokalne dla nieumiejących śpiewać
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

piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie – Być kobietą
Pokaz filmów niezależnych z Indii, Filipin, Niemiec i Izraela. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal.
wstęp wolny

Yanka Rosjanka – akustycznie
Koncert młodej śpiewaczki z Syberii, Yanki Rosjanki, przy akompaniamencie gitary akustycznej.
wstęp wolny
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Marzec
2019

30

sobota, godz. 11.00 i 12.30
Warsztaty iluzjonistyczne dla dzieci
Magiczne warsztaty z zawodową iluzjonistką Martą Skoczek. W programie nauka efektownych
sztuczek i tricków przy użyciu codziennych przedmiotów.
koszt 20 zł/osoba, zapisy
11.00-12.00 dzieci w wieku 10 -13 lat
12.30 -13.30 dzieci w wieku 7 – 10 lat

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

