BIALSKIE CENTRUM KULTURY
w Białej Podlaskiej
AKCJA „FERIE ZIMOWE 2012”

BIALSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Warszawska 11

Tel. 83 341 67 11

28 stycznia godz. 10.00, sala 15 - „Noworoczny Turniej szachowy o puchar
dyrektora BCK” cykliczny turniej szachowy - wstęp wolny
29 stycznia godz. 17.00, sala 15 - „Mini koncert Rock Attack” – impreza m.in. dla bialskich
wolontariuszy XX Finału WOŚP Wstęp – 5 zł
(Wolontariusze wstęp wolny)
30 stycznia godz. 10.00-13.00, pracownia plastyczna – „Projektant mody zimowej”
Warsztaty Plastyczne dla dzieci
30 stycznia godz. 10.00-12.00, sala 4 - Podstawy pracy przy komputerze - bezpieczeństwo
w sieci
31 stycznia–01 lutego godz. 11.00-14.00, sala 6 - „Zostań dziennikarzem” - Zimowe
warsztaty dziennikarskie dla dzieci
i młodzieży. Współorganizacja: Portal
Biala24.pl, Puls Miasta, Wspólnota
Wstęp wolny
31 stycznia godz. 10.00-11.00 Lodowisko przy Sz.P. nr 9 ul. Zygmunta Augusta 2
(Opłata za łyżwy - 5 zł)
godz. 10.00-12.00, sala 4 - „Klik i plik” - zajęcia komputerowe dla dzieci
i młodzieży
godz. 11.00-14.00 Galeria Podlaska - „Zimowy Radziwiłł” - malarstwo na
brystolu zajęcia M. Skalimowski
godz. 11.00, sala 15 - „Idą kolędnicy” – tradycyjne formy kolędowania
na Południowym Podlasiu
1 lutego godz. 10.00-12.00, sala 4 - „Mój pierwszy rysunek- w Paint stworzę piękny
malunek” zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży
godz. 11.00-14.00 Galeria Podlaska - „Pada, pada śnieg” - malarstwo na brystolu
zajęcia M. Jędrych
godz. 15.30, sala 15 - „Herody” – grupa kolędnicza z Zakładu Karnego w Białej
Podlaskiej
godz. 13.00, zbiórka pracownia fotograficzna - „Przestrzeń” - Plener Fotograficzny
dla młodzieży
2 lutego godz. 10.00-12.00, sala 4 - „Z myszą za pan brat”- zajęcia komputerowe dla dzieci
i młodzieży
godz. 11.00-14.00, sala 6 - Spotkanie miłośników akwarystyki „Bojownik”
dla dzieci i młodzieży. Wstęp wolny
godz. 11.00-14.00, pracownia plastyczna „Gwasz” - „Słowo stało się grafiką”
Praca będzie polegała na zaprojektowaniu zadanego słowa
w formie graficznej, nawiązującej do tego, co słowo
wyraża. Technika – tusz czarny, piórko, patyk, materiały
do odbijania kolorowych faktur
godz. 13.00, zbiórka pracownia fotograficzna - „Zimowe pejzaże” – Plener
Fotograficzny dla młodzieży
godz. 13.00-15.00, pracownia plastyczna - „Rysujemy kota” – Warsztaty Plastyczne
dla dzieci

3 lutego godz. 10.00-11.00 Lodowisko przy Sz.P. nr 9 ul. Zygmunta Augusta 2
(Opłata za łyżwy - 5 zł)
godz. 10.00-12.00, sala 4 - „Jestem mistrzem klawiatury”- zajęcia komputerowe
dla dzieci i młodzieży
godz. 11.00-14.00, pracownia plastyczna „Gwasz” - „Biało na czarnym” – pejzaż
zimowy na długim wąskim pasku czarnego brystolu, wykonany
białym tuszem.
godz. 11.00-14.00, Park Radziwiłłowski - „Korowód z bałwanem” – kulig dla dzieci
i młodzieży połączony z pieczeniem
kiełbasek przy ognisku. Wpisowe - 5 zł
godz. 13.00-15.00, sala 4 - „Spacerkiem po Białej Podlaskiej” – szlakiem bialskich
zabytków, zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Popularyzacja wiedzy o mieście, działania zarówno
w siedzibie, jak i na szlaku
5 lutego godz. 10.00 - Giełda Staroci BKK – spotkanie zbieraczy staroci z powiatu bialskiego.
Wstęp wolny
6 lutego godz. 17.00-19.00, sala 6 - I edycja „Wytrenuj Pozytywnie Myślenie”–Aktywnie
spójrz na życie – relaksacyjne spotkanie
z psychologiem dla mieszkańców miasta. Wstęp wolny
godz. 10.00-12.00, sala 4 - „Kolory i piksele stworzą rysunków wiele” - zajęcia
komputerowe dla dzieci i młodzieży
6-10 lutego godz.10.00-15.00, sala 15 - Zimowe warsztaty taneczne dla dzieci
z ZPiT „Podlasiacy”
7 lutego godz. 10.00-11.00 - Lodowisko dla dzieci z ZPiT „Podlasiacy”
godz. 10.00-12.00, sala 4 - „Gry logiczne równie trudne jak strategiczne”
- zajęcia komputerowe dla dzieci i młodzieży
godz. 11.00-14.00 Galeria Podlaska - „Wielki płatek śniegu” - wycinanka
z kolorowego papieru zajęcia M. Skalimowski
godz. 17.00-19.00, sala 6 - II edycja „Wytrenuj Pozytywnie Myślenie”–Aktywnie
spójrz na życie – relaksacyjne spotkanie
z psychologiem dla mieszkańców miasta. Wstęp wolny
8 lutego godz. 10.00-12.00, sala 4 - „Edytor textu - jako narzędzie graficzne” – tworzenie
rysunków za pomocą autokształtów w MS Word zajęcia
komputerowe dla dzieci i młodzieży
godz. 11.00-14.00 Galeria Podlaska - „Bałwan z waty” – prace plastyczne
wykonane przy pomocy waty zajęcia
M. Jędrych
godz. 13.00, zbiórka pracownia fotograficzna - „Moje miasto” Plener Fotograficzny
dla młodzieży
9 lutego godz. 10.00-12.00, sala 4 – „Internetowe gry przeglądarkowe” - zajęcia
komputerowe dla dzieci i młodzieży
godz. 10.00-13.00, pracownia plastyczna - „Rysujemy misia” Warsztaty Plastyczne
dla dzieci
godz. 11.00-14.00 Galeria Podlaska - „Modelinowe cudaki” - praca w modelinie
M. Skalimowski
godz. 11.00-14.00, pracownia plastyczna „Gwasz” - „Złote koty” - na kolorowej
tekturce narysowane za pomocą mikstionu (klej do folii
pozłotniczej) koty, przeklejone folią pozłotniczą i podkolorowane
godz. 13.00, zbiórka pracownia fotograficzna - „Zimowa makrofotografia” Plener
Fotograficzny dla młodzieży
godz. 17.00-19.00, sala 6 - III edycja „Wytrenuj Pozytywnie Myślenie”–Aktywnie
spójrz na życie – relaksacyjne spotkanie
z psychologiem dla mieszkańców miasta. Wstęp wolny

10 lutego godz. 10.00, sala 15 – „Zimowy Turniej Szachowy”– turniej szachowy dla dzieci
i młodzieży. Wstęp wolny
godz. 10.00-12.00, sala 4 - „Portale Społecznościowe”- jak zachować prywatność
na takich portalach dla dzieci i młodzieży
godz. 10.00-13.00, pracownia plastyczna - „Plamą i kreską” Warsztaty Plastyczne
dla młodzieży
godz. 10.00-11.00 - Lodowisko dla dzieci z ZPiT „Podlasiacy”
godz. 11.00-14.00 - pracownia plastyczna „Gwasz” - „Malujemy „na poważnie”
Praca malarska na sztalugach. Tematem będzie zimowy lub
jesienny park
godz. 13.00-15.00 - „Spacerkiem po Białej Podlaskiej” – szlakiem
Bialskich zabytków, zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Popularyzacja wiedzy o mieście, działania zarówno w siedzibie,
jak i na szlaku
godz. 15.30, sala 7 - Konkurs wiedzy o Białej Podlaskiej z nagrodami
przygotowanie do konkursu – materiały dostępne w siedzibie
CIKIT (każdego dnia ferii). Rozstrzygnięcie konkursu
z nagrodami – 10 lutego godz.15.30
11 lutego godz. 11.00, sala 15 - XXII Bialski Karnawał Teatralny - prezentacja
karnawałowych etiud teatralnych przez zaproszone zespoły,
konkursy, gry i zabawy teatralne
godz. 17.00, sala 15 - „Hip Hop Nigdy Stop” – koncert dla wielbicieli muzyki
hip hop. Wstęp – 6.99 zł

BIALSKIE CENTRUM KULTURY

KLUB KULTURY „PIAST”
ul. Spółdzielcza 4

Tel. 83 341 64 59

30 stycznia godz. 11.00 – „Wideoteka młodego człowieka” – projekcje filmów dla
młodzieży
godz. 14.00 - I spotkanie bialskiego fandomu mangowego - zajęcia
inspirowane japońską sztuką rysunku
31 stycznia godz.
godz.
godz.
godz.

11.00
11.00
13.00
14.00

- Czytanie bajek
- „Karnawałowe malowanki …” – uczymy się malować twarze
- „Zimowy zawrót głowy” – zajęcia sportowe dla dzieci
– „Zima w obiektywie” - zajęcia w plenerze z aparatem i kamerą

1 lutego godz. 10.00 – „Moje zimowe marzenia” – różne formy zabawy związane z zimą
Godz. 11.00 - „Łamigłówki i rebusy” – zajęcia dla dzieci
godz. 14.00 - „Babcia opowiada” – spotkanie dla dzieci
2 lutego godz. 13.00 - Zabawy teatralne dla małych i dużych
godz. 14.00 - „Namaluję, narysuję ołówkiem, kredką ...”– zajęcia przy sztalugach
dla dzieci
3 lutego godz. 11.00 - „W zdrowym ciele zdrowy duch” – aerobik dla dzieci na
świeżym powietrzu
godz. 13.00 - „W świecie baśni” – zajęcia dla dzieci
godz. 14.00 - „Przypinki, bransoletki, naszyjniki – zrobię sam” – zajęcia dla
dzieci i młodzieży
6 lutego godz. 11.00 - „Wideoteka młodego człowieka” – projekcje filmów dla młodzieży
godz. 14.00 - Spotkanie bialskiego fandomu mangowego - zajęcia
inspirowane japońską sztuką rysunku
………………godz. 16.00 - Warsztaty wokalne dla przedszkolaków. Casting do powstającego chóru
7 lutego godz.
godz.
godz.
godz.

11.00
11.00
13.00
14.00

- Czytanie bajek
- „Karnawałowe malowanki...” – uczymy się malować twarze
- „Zimowy zawrót głowy” – zajęcia sportowe dla dzieci
– „Zima w obiektywie” - zajęcia w plenerze z aparatem i kamerą

8 lutego godz.
godz.
godz.
godz.
godz.

10.00
11.00
14.00
14.00
17.00

– „Moje zimowe marzenia” – różne formy zabawy związane z zimą
- „Łamigłówki i rebusy” – zajęcia dla dzieci
- Czytanie bajek
- „Babcia opowiada” – spotkanie dla dzieci
- Warsztaty dla młodzieży - doskonalenie frazowania i interpretacji
muzycznej. Casting do powstającego chóru

9 lutego godz. 13.00 - Zabawy teatralne dla małych i dużych
godz. 14.00 - „Namaluję, narysuję ołówkiem, kredką ...”–zajęcia przy sztalugach
dla dzieci
10 lutego godz. 11.00 – „Zima w obiektywie” - podsumowanie pleneru
godz. 14.00 - „Karnawałowy bal przebierańców” dla dzieci
godz. 17.00 – Warsztaty wokalne dla dorosłych. Casting do powstającego chóru
27.01 – 4.02. 2012 – Warsztaty muzyczne zespołu „Chwilka” – Serpelice 2012 r.
CODZIENNIE od poniedziałku do soboty:
Treningi młodzieżowej grupy tanecznej break dance – godz. 12.00
Bajki i filmy w zależności od potrzeb i „Groteka” – gry i zabawy planszowe
SOBOTA: Klub Kultury „PIAST” czynny w godz. 10.00 – 15.00 - Zapraszamy

BIALSKIE CENTRUM KULTURY

KLUB KULTURY „EUREKA”
ul. Orzechowa 34

Tel. 83 343 62 91

31 stycznia godz.14.00-15.00 - Turniej gry „Otello”
1 lutego godz.9.30-12.30 - Wyjście do Aqua Parku AWF (odpłatność: 4 zł)
1 lutego godz 13.00-14.30 - „Bezpieczne Ferie” -zabawy, konkursy, spotkanie z policjantem
2 lutego godz.12.00-13.30 - „Karnawałowa maska” - konkurs plastyczny
3 lutego godz.14.00-17.00 - Bal Karnawałowy dla dzieci
8 lutego godz.10.00-14.00 - „Z kopyta kulig rwie…”- wyjazd dzieci na kulig (odpłatność:5 zł)
9 lutego godz.13.00-15.30 - Wyjście do kina „Merkury” na film „Muppety”
(odpłatność: 7 zł)
10 lutego godz.15.00-17.00 - „Pobaw się ze mną” -zawody sportowe dla dzieci
ZAJĘCIA CYKLICZNE:
Wyjście na kręgielnię
poniedziałki 9.45-12.30
(odpłatność: 3 zł)
„Rockendrolowa jazda na łyżwach”
poniedziałki 13.00-14.00, czwartki 10.00-11.00, piątki 12.00-13.00
(odpłatność: 3 zł)
„Fantastyczne zajęcia plastyczne”
poniedziałki 16.00-17.00
Zajęcia świetlicy środowiskowej
poniedziałek-piątek 15.00-19.00
„Pluski i Chlapy” -Wyjście z dziećmi na basen
wtorki i piątki 9.20-11.30
(odpłatność: 1 zł)
„Ale kino!” -Projekcja filmów animowanych dla dzieci
wtorki 12.00-14.00
„Lecimy w kulki”-zajęcia na bawialni dla dzieci
wtorki i środy 17.00-19.00
„Teatrałki” -zajęcia dla dzieci
czwartki godz.14.00-15.00

BIALSKIE CENTRUM KULTURY

KLUB KULTURY „SCENA”
ul. Zygmunta Augusta 6

Tel. 83 343 49 17 i 83 342 49 16

30 stycznia godz. 11.00-12.30 – „J. I. Kraszewski – uczeń Bialskiej Akademii”- zajęcia
literackie (zapraszamy dzieci w wieku 10-13 lat).
godz. 13.00–14.30 – „Mądrość dzięki zabawie” – gry i zabawy umysłowe
godz. 14.30–16.00 – „Kosz pełen pomysłów” – zajęcia plastyczne
31 stycznia godz. 11.30–13.30 - Wyjście do Aquaparku (odpłatność: 5 zł)
godz. 14.00–15.30 – „W krainie śniegu” - bajki i baśnie o tematyce zimowej
- zajęcia literackie
godz. 14.00–16.00 – „Słowo ze sceny” – warsztat dla młodzieży gimnazjalnej
godz. 16.00–18.00 – „Namaluj mi… konia, wiatr, tajemniczy las” – zajęcia
plastyczne
1 lutego godz. 10.00-11.00 – Wyjście na lodowisko (odpłatność: 5 zł za łyżwy)
godz. 13.00-14.30 – „Kosz pełen pomysłów” – zajęcia plastyczne
godz. 14.30-16.00 – „Zoloretto” – gry planszowe dla dzieci
2 lutego godz. 10.00–11.00 – Wyjście na lodowisko (odpłatność: 5 zł za łyżwy)
godz. 12.00-13.30 – „W krainie śniegu” - baśnie i bajki o tematyce zimowej
- zajęcia literackie
godz. 14.00–16.00 – „Słowo ze sceny” – warsztat dla młodzieży licealnej
godz. 16.00–18.00 – „Malujmy razem… twarz, postać” – zajęcia plastyczne
3 lutego godz. 11.00-12.30 – „Poezja dla najmłodszych” – zajęcia literackie
godz. 13.00–14.30 – „Teatr i zabawa” - gry i zabawy teatralne
godz. 15.00–16.30 – „Żywe obrazy” – zajęcia plastyczne inspirowane filmami
6 lutego godz. 11.00-12.30 – „Legendy z Podlasia” – warsztaty literackie
godz. 13.00–14.30 – „Mądrość dzięki zabawie” – gry i zabawy umysłowe
godz. 15.00–16.30 – „Kosz pełen pomysłów” – zajęcia plastyczne
7 lutego godz. 11.30-13.30 – Wyjście do Aquaparku (odpłatność: 5 zł)
godz. 14.00–15.30 – „W krainie śniegu” - bajki i baśnie o tematyce zimowej
- zajęcia literackie
godz. 14.00–16.30 – „Małe formy teatralne – monodram” – warsztat teatralny
dla młodzieży licealnej
godz. 16.00–18.00 – „Namaluj mi… konia, wiatr, tajemniczy las” – zajęcia
plastyczne
8 lutego godz. 10.00-11.00 - Wyjście na lodowisko (odpłatność: 5 zł za łyżwy)
godz. 13.00-14.30 - „Kosz pełen pomysłów” – zajęcia plastyczne
godz. 15.00–16.30 - „Dixit” – gry planszowe dla dzieci
9 lutego godz. 10.00-11.00 - Wyjście na lodowisko (odpłatność: 5 zł za łyżwy)
godz. 13.00-14.30 - „W krainie śniegu” - baśnie i bajki o tematyce zimowej
– zajęcia literackie
godz. 14.30–16.00 - „Aktorskie ABC” - gry i zabawy teatralne
godz. 16.00–18.00 - „Malujmy razem… twarz, postać” – zajęcia plastyczne
10 lutego godz. 11.00–12.30 - „Mądrość dzięki zabawie” – gry i zabawy umysłowe
godz. 13.00-15.30 - „Bal karnawałowy dla najmłodszych” – bajeczna zabawa,
tańce, konkursy
godz. 15.30-17.00 - „Żywe obrazy” – zajęcia plastyczne inspirowane filmami
DODATKOWO:
8 lutego 2012 r. – „Kulig” w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Woskrzenicach Małych
(Po szczegóły prosimy telefonować do KK „SCENA”)

