GALERIE DOMU KULTURY „ZAMECZEK” :

ZAMECZKOWA SZKOŁA TAŃCA
instruktor Katarzyna Oleś - Rudnicka

• Senior Hobby – taniec towarzyski z uwzględnieniem technik tańców latynoamerykańskich i standardowych.
• Dance Mix Kids – to zajęcia dla dzieci i młodzieży od 7 rok życia, chcących rozpocząć lub kontynuować swoją przygodę z tańcem towarzyskim, hip
hop, latino, jazz ... Na zajęciach przywiązujemy dużą
wagę do rozwoju motorycznego dzieci, poprawy koordynacji ruchowej i prawidłowej postawy ciała
• Taniec Towarzyski grupa kontynuacyjna – 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 uczęszczali 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.

GALERIA ART – STYL
ekspozycja cyklicznych wystaw prezentujących różnorodne prace z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii 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 prezentowane są cykliczne wystawy w formie fotogramów.
GALERIA FORMAT
dziedziniec DK Zameczek vis a vis pracowni plastycznej, jest to nowa przestrzeń artystyczna, która
zaprasza na wystawy i spędzanie miło czasu na zewnątrz.
Ponadto DK Zameczek organizuje:
• Wernisaże, spotkania autorskie;
• Koncerty i wydarzenia kulturalne realizowane
między innymi w ramach Święta Kielc, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Pikniku Retro, Letniej
Sceny na Rynku, Jarmarku Bożonarodzeniowego …
• Wakacje i ferie z Zameczkiem;
• Spotkania z Teatrem – warsztaty, etiudy teatralne,
spektakle.
Zapraszamy serdecznie
na dni otwarte 24.08 – 31.08.2020
Zapisy do poszczególnych sekcji : sekretariat
DK „Zameczek” ul. Słowackiego 23
tel. 41/36 76 301,
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl
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
DOM KULTURY „ZAMECZEK” TO MIEJSCE
dla kreatywnych ludzi z ciekawymi
pomysłami, KTÓRE mogą

Tu zrealizować!

OFERTA PROGRAMOWA
Domu kultury ZAMECZEK
2020/2021

Kielce, ul. Słowackiego 23
tel. 41 36 76 301
e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl
www.zameczek-kielce.pl
www.facebook.com/dkzameczek

ZAMECZKOWE ATELIER PLASTYCZNE

instruktor Barbara Żelazna

FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA
ORAZ FOTOGRAFIA
Z GRAFIKĄ KOMPUTEROWĄ

instruktor Marcin Michalski

• Mała Akademia Sztuki; rysunek, malarstwo, collage, frotage, grafika, rzeźba, mozaika
dla najmłodzszych.
• Sekcja „Art – Styl”; Zajęcia doskonalące
warsztat malarstwa witrażowego, malarstwa na tkaninie i decoupage dla młodzieży i dorosłych.
• Sekcja Tkaniny Artystycznej: zajęcia
z zakresu malarstwa na tkaninie oraz metody filcowania na mokro i na sucho z jednoczesnym wykonywaniem 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 podstawowe techniki decoupage, aplikacji, dziewiarstwa, tworzenia odzieży oraz galanterii według własnych pomysłów
z wykorzystaniem różnych materiałów dla dzieci
od 8 roku życia.
• Akademia Sztuki: techniki plastyczne np. filcowanie, 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. Recycling „ Eco Choinka” , Ogólnopolski konkurs plastyczny „ 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 konkursach plastycznych.

• Zajęcia z podstaw fotografii, obróbki zdjęć, fotomontażu, rysunku i malarstwa cyfrowego z użyciem profesjonalnego sprzętu fotograficznego
i komputerowego. Rozbudzają one wyobraźnię poprzez rysunek i malarstwo cyfrowe oraz umożliwiają
pracę w atelier fotograficznym w małych grupach.
• konkursy i wystawy fotograficzne, warsztaty podczas ferii i wakacji.
ZAMECZKOWA SCENA KABARETOWA
Skupiająca kabarety współpracujące z Domem Kultury „Zameczek” takie jak „Czwarta Fala”, „Z Konopi”,
w ramach której odbywają się próby programów artystycznych, nagrywanie wideoklipów oraz Zameczkowe Wieczory Kabaretowe.
ARTYSTYCZNE WIECZORY Z ZAMECZKIEM

ZAMECZKOWE STUDIO PIOSENKI
DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
• indywidualne zajęcia wokalne z zakresu emisji głosu, 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 NAGRAŃ
Indywidualne zajęcia z wokalistami Zameczkowego
Studia Piosenki, nagrywanie i wydawanie materiałów muzycznych na nośnikach CD i MP3.

SEKCJA BREAK DANCE I HIP HOP
instruktor Piotr Sikora

Cykl koncertów uznanych wykonawców prezentujących różne formy artystyczne poprzedzonych występem wokalistów Zameczkowego Studia Piosenki odbywających się w sali kameralnej naszej instytucji.
DEBATY MŁODYCH - LUDZIE I ICH PASJE
spotkania młodzieży szkół ponadpodstawowych
z osobowościami takimi jak: literaci, pisarze, poeci, malarze, fotograficy, sportowcy, dziennikarze itp. Debaty stanowią forum wymiany myśli
a także są inspiracją dla młodych ludzi w dokonywaniu
życiowych wyborów.

Uczestnicy zajęć - dzieci i młodzież poznają podstawy ruchu, rytmiki, techniki breakingu, foundation
moves, footworks, toprocks, freezes dostosowane
do ich umiejętności i możliwości.
FORMACJA BROKEN GLASS
grupa artystyczna - turniejowa prowadzona pod kierunkiem Piotra Sikory, która reprezentuje DK „Zameczek” na licznych koncertach oraz bierze udział
w turniejach tanecznych.

