Filia Bielańskiego Ośrodka Kultury
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej

7

wtorek, godz. 18.00

23

Mała Magia - premiera spektaklu teatru „Sto12”
Pełna humoru opowieść o przyjaźni, odpowiedzialności i empatii, inspirowana powieścią
Otfrieda Preusslera.
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy

9

czwartek, godz. 18.00
Pasja Tworzenia – X Przegląd Gobelinów
Gala wręczenia nagród i ogłoszenie wyników X Przeglądu Gobelinów.
wstęp wolny

10

11

24

25

25

Precious Plastic - warsztaty przetwarzania odpadów plastikowych
Wykorzystując specjalną maszynę: niszczarkę, wytłaczarkę, wtryskarkę i maszynę kompresującą
zamienimy odpady opakowaniowe w podkładki, kafelki, abażury, czy mydelniczki.
Warsztaty prowadzi Plastikowa Rewolucja
wstęp wolny, zapisy

12

niedziela, godz. 11.00

czwartek, godz. 19.00

26

piątek, godz. 19.00

30

30

23

czwartek, godz. 18.00
Wyluzuj – warsztaty odstresowujące
Warsztaty podczas których dowiecie się jak przywrócić równowagę wegetatywnemu układowi
nerwowemu.
wstęp wolny, Studnia MAL, zapisy

czwartek, godz. 18.30
Speed Cooking – Slow Life. Warsztaty zbliżające ludzi
Przygotujemy razem 5 słodkich i zdrowych przysmaków uruchamiając zmysły, poznając siebie
i spotykając się w grupach z ciekawością i otwartością. Warsztat poprowadzą Marta Kostrzewa
i Sylwia Buczak z Fundacji Life Change.
Ilość miejsc: 10 dla pań, 10 dla panów.
wstęp 20 zł/zapisy

sobota, godz. 12.00
Kocham Teatr! Trzy Świnki - spektakl Teatru Nemno
Pewnego razu trzy małe prosiaczki postanawiają zbudować swój dom. Pomoc oferuje Handlarz
– i ta pozorna przysługa, staje się początkiem trzech niesamowitych historii. Spektakl dla widzów od 3 lat.
bilet 10 zł/osoba

czwartek, godz. 18.00
Sukces to Ja! Nie przepraszam za to, że się cenię
Warsztaty będą okazją by zmienić swoje przekonanie i uwierzyć w to że można bez poczucia wstydu
i lęku rozmawiać o pieniądzach wyceniając swoje usługi czas i kompetencje w satysfakcjonujący dla
nas sposób. Warsztaty będą oparte o metodologię i narzędzie Points of You.
wstęp wolny, zapisy Studnia MAL

Off na Zakręcie - Trudno być sobą
Pokaz filmów niezależnych z Korei Południowej, Kuby, Islandii, Indonezji i Wielkiej Brytanii.
Dyskusję prowadzi Maciej Misztal.
wstęp wolny

18

niedziela, godz. 16.00
Dzień sąsiada – piknik sąsiedzki na tarasie
Sąsiedzki grill, wymiana ciuchów i giełda sąsiedzka oraz sztuka tatuażu dla wszystkich.
W programie też show baniek mydlanych i mini koncert na tarasie.
wstęp wolny

Kino żydowskie na Bielanach – Foxtrot
W programie pokaz filmu "Foxtrot" w reż. Samuela Maoza. Poruszający obraz rozpaczy rodziców
przepleciony surrealistycznymi doświadczeniami młodego żołnierza.
Projekt dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa-Dzielnicę Bielany.
wstęp wolny

17

sobota, godz. 12.30
Warsztaty 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, zapisy Studnia MAL

Warsztaty Pszczelarskie z Pracownią Pszczelarium
Zajęcia łączą praktykę w pracowni i przy pszczołach w pasiece oraz solidną teorię.
Koszt 700 zł za cały kurs ( 5 miesięcy, 10 spotkań), 350 zł ( 5 spotkań) lub 150 zł miesięcznie
(2 spotkania), zapisy. Kolejne zajęcia 26 maja

16

sobota, godz. 10.30
Główka Pracuje - Aerodynamika dla laika
W trakcie naukowego show poznamy głównego bohatera, czyli strumień powietrza o prędkości
120 km/h, dowiemy się, co możemy zrobić żeby latać, co to aero-lewitacja, oraz dlaczego kubki
mogą latać?
koszt 25 zł/osoba, zapisy

sobota, godz. 03.30

sobota, godz. 10.00

piątek, godz. 19.00
Super Trouper – koncert hitów lat 80 w wykonaniu Chóru Kohezja
Usłyszycie takie utwory jak: Every breath you Take grupy The Police, Staying Alive Bee Gees, czy
Słodkiego Miłego Życia z repertuaru Kombi.
Dyrygent Ewa Jurkiewicz, akompaniuje Piotr Woźniak.
wstęp wolny

Polowanie na Słońce – wschód słońca na motylowej łące
Wyprawa na wschód słońca z przewodnikiem po Kampinoskim Parku Narodowym.
wstęp wolny, zapisy

11

czwartek, godz. 19.00
Kino żydowskie na Bielanach - Droga Aszera
Fabuła filmu koncentruje się wokół 17-letniego Aszera. Ojciec widzi w nim spadkobiercę rodzinnej
firmy budującej rusztowania. Tragiczny wypadek zmienia wszystko.
Projekt dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnicę Bielany.
wstęp wolny

piątek, godz. 19.00
Off na Zakręcie - I znowu do pracy
Pokaz filmów niezależnych z Polski, Niemiec i Kolumbii. Dyskusję prowadzi Maciej Misztal.
wstęp wolny

Maj
2019

31

piątek, godz. 19.30
zOperowani! Kontratenor – głos pomiędzy tożsamościami
O specyfice bycia kontratenorem opowie Michał Sławecki, występujący m.in. na scenie Opery
Śląskiej w Bytomiu. W jego wykonaniu usłyszymy arie m.in. z „Rinalda” Georga Friedricha Haendla
i „Zemsty nietoperza” Johana Straussa syna. Akompaniatorka Monika Kolasińska.
wstęp wolny

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

