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Ponadto dK ZamecZeK organiZuje:
•  Wernisaże, spotkania autorskie; 
• Koncerty i wydarzenia kulturalne realizowane 
między innymi w ramach Święta Kielc, Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, Pikniku Retro, Letniej 
Sceny na Rynku, Jarmarku Bożonarodzeniowego …
•  Wakacje i ferie z Zameczkiem;
• Spotkania z Teatrem – warsztaty, etiudy teatralne, 
spektakle.

OFERTA PROGRAMOWA 
DOMu KuLTuRy ZAMECZEK

2020/2021

dom KuLturY „ZamecZeK” to miejSce  
dLa KreatYwnYch LudZi Z cieKawYmi  

pomysłami, KTÓRE mogą 
Tu zREalizować!  

gaLerie domu KuLturY „ZamecZeK” :

swoją działalność programową realizujemy 
również w oparciu o filię DK „zameczek” 
ośrodek Kultury ziemowit mieszczącą 
się w Kielcach, przy ul. mieszka i 79,  
nr tel. 41/365 20 63,  
e-mail: ziemowit@zameczek-kielce.pl,  
www.ziemowit-kielce.pl
informujemy, że honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny oraz Kartę seniora

zapisy do poszczególnych sekcji :  sekretariat 
DK „zameczek” ul. słowackiego 23
tel. 41/36 76 301,  
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl

ZaPraSZamY SerdecZnie  
na Dni oTwaRTE 24.08 – 31.08.2020

galERia aRT – sTyl 
ekspozycja cyklicznych wystaw prezentujących róż-
norodne prace z zakresu malarstwa, rzeźby, fotogra-
fii artystów nieprofesjonalnych a także uczestników 
zajęć odbywających się w naszej instytucji. 
galERia na płoCiE 
galeria plenerowa obejmująca przęsła, dziedziniec  
i letnią scenę DK „Zameczek”, w której prezento-
wane są cykliczne wystawy w formie fotogramów. 

gaLeria Format 
dziedziniec DK Zameczek vis a vis  pracowni pla-
stycznej, jest to nowa przestrzeń artystyczna, która 
zaprasza na wystawy i spędzanie miło czasu na ze-
wnątrz.

zamECzKowa szKoła TaŃCa  
insTRuKToR KaTaRzyna olEś - RuDniCKa

•  sEnioR Hobby – taniec towarzyski z uwzględ-
nieniem technik tańców latynoamerykańskich i stan-
dardowych.
•  DanCE mix KiDs – to zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży od 7 rok życia, chcących rozpocząć lub kon-
tynuować swoją przygodę z tańcem towarzyskim, hip 
hop, latino, jazz ... Na zajęciach przywiązujemy dużą 
wagę do rozwoju motorycznego dzieci, poprawy ko-
ordynacji ruchowej i prawidłowej postawy ciała 
•  TaniEC TowaRzysKi grupa kontynuacyj-
na – to zajęcia dla par, które chciałyby kontynuować  
naukę tańca towarzyskiego i użytkowego po kursie 
dla Początkujących. 
•  TaniEC TowaRzysKi grupa początkująca – 
to propozycja dla tych, którzy do tej pory nie uczęsz-
czali na zajęcia taneczne. Na zajęciach uczestnicy 
poznają podstawy takich tańców jak walc angielski, 
cha-cha- cha, salsa czy taniec użytkowy. Na zajęcia 
można zgłaszać się również bez partnera/partnerki. 



• mała aKaDEmia szTuKi; rysunek, ma-
larstwo, collage, frotage, grafika, rzeźba, mozaika  
dla najmłodzszych.
• sEKCja „aRT – sTyl”; Zajęcia doskonalące 
warsztat malarstwa witrażowego, malarstwa na tkani-
nie i decoupage dla młodzieży i dorosłych. 
• sEKCja TKaniny aRTysTyCznEj: zajęcia  
z zakresu malarstwa na tkaninie oraz metody filcowa-
nia na mokro i na sucho z jednoczesnym wykonywa-
niem aplikacji dekoracyjnych;
• sEKCja RysunKu i malaRsTwa „pasja”: 
nauka rysunku i malarstwa, z wykorzystaniem technik 
m.in.: pastel, akryl, malarstwo na szkle dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych.
• aKaDEmia malaRsTwa i RęKoDziEła 
artYStYcZnego: Program obejmuje podstawo-
we techniki decoupage, aplikacji, dziewiarstwa, tworze-
nia odzieży oraz galanterii według własnych pomysłów                                                  
z wykorzystaniem różnych materiałów dla dzieci  
od 8 roku życia.                                         
•  aKaDEmia szTuKi: techniki plastyczne np. fil-
cowanie, decoupage, malowanie na szkle i na tkaninie 
dla dzieci od 9 roku życia.
• KonKuRsy oRganizowanE pRzEz 
ZamecZKowe ateLier PLaStYcZne 
w ciągu roku: Ogólnopolski konkurs Art. Recyc-
ling „ Eco Choinka” , Ogólnopolski konkurs pla-
styczny „ Moja Kartka Walentynka”, konkurs „Moja 
Mama”, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny„ Psiaki  
Kociaki i inne Zwierzaki”.
• Warsztaty plastyczne organizowane podczas ferii  
i wakacji.
• uczestnicy zajęć biorą udział w ogólnopolskich kon-
kursach plastycznych.

ZamecZKowe ateLier PLaStYcZne 
instruktor barbara Żelazna

zamECzKowa sCEna KabaRETowa 

artYStYcZne wiecZorY Z ZamecZKiem

• Zajęcia z podstaw fotografii, obróbki zdjęć, fo-
tomontażu, rysunku i malarstwa cyfrowego z uży-
ciem profesjonalnego sprzętu fotograficznego                                                
i komputerowego. Rozbudzają one wyobraźnię po-
przez rysunek i malarstwo cyfrowe oraz umożliwiają 
pracę w atelier fotograficznym w małych grupach.
• konkursy i wystawy fotograficzne, warsztaty pod-
czas ferii i wakacji.

DEbaTy młoDyCH - luDziE i iCH pasjE 
spotkania młodzieży szkół ponadpodstawowych  
z osobowościami takimi jak: literaci, pisarze, po-
eci, malarze, fotograficy, sportowcy, dziennika-
rze itp. Debaty stanowią forum wymiany myśli  
a także są inspiracją dla młodych ludzi w dokonywaniu 
życiowych wyborów.

FotograFia artYStYcZna 
oraZ FotograFia  
z gRaFiKą KompuTERową 
instruktor marcin michalski

Skupiająca kabarety współpracujące z Domem Kultu-
ry „Zameczek” takie jak „Czwarta Fala”, „Z Konopi”, 
w ramach której odbywają się próby programów ar-
tystycznych, nagrywanie wideoklipów oraz Zamecz-
kowe Wieczory Kabaretowe.

Cykl koncertów uznanych wykonawców prezentują-
cych różne formy artystyczne poprzedzonych wystę-
pem wokalistów Zameczkowego Studia Piosenki od-
bywających się w sali kameralnej naszej instytucji. 

• indywidualne zajęcia wokalne z zakresu emisji gło-
su, fonacji, artykulacji, interpretacji utworów, pracy 
nad dykcją, zajęcia z ruchu scenicznego;
• młodzi wokaliści prezentują swoje umiejętności 
na festiwalach krajowych i zagranicznych a także 
biorą udział w licznych koncertach i wydarzeniach 
kulturalnych

ZamecZKowe Studio PioSenKi 
DziECięCEj i młoDziEŻowEj

zamECzKowE sTuDio nagRaŃ
Indywidualne zajęcia z wokalistami Zameczkowego 
Studia Piosenki, nagrywanie i wydawanie materia-
łów muzycznych na nośnikach CD i MP3. 

uczestnicy zajęć - dzieci i młodzież poznają pod-
stawy ruchu, rytmiki, techniki breakingu, foundation 
moves, footworks, toprocks, freezes dostosowane  
do ich umiejętności i możliwości. 

sEKCja bREaK DanCE i Hip Hop 
instruktor piotr sikora 

FoRmaCja bRoKEn glass 
grupa artystyczna - turniejowa prowadzona pod kie-
runkiem Piotra Sikory, która reprezentuje DK „Za-
meczek” na licznych koncertach oraz bierze udział  
w turniejach tanecznych.


