Libiąskie Centrum Kultury
Program imprez październik`2017
04 X

INAUGURACJA II SEMESTRU UNIWERSYTETU III WIEKU – wykład z występem muzycznym tenora
Oskara Jasińskiego
(Sala kinowa LCK, godz. 1600)
wstęp wolny !

05 X

ODBLASKOWA DYSKOTEKA – zabawa taneczna dla dzieci z konkursami i zabawami z elementami
promocji odzieży odblaskowej poprawiającej bezpieczeństwo dzieci na drodze. Impreza z udziałem uczniów
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gromcu
(Świetlica w Gromcu, godz. 1600)

07 X

DZIEŃ ZWIERZAKA w Libiążu oraz I AMATORSKI DOGTREKKING, w programie: bieg na orientację
z towarzyszeniem psów, pokazy umiejętności zwierzaków, rozstrzygnięcie plebiscytu na najsympatyczniejszego
zwierzaka, pokaz psów schroniskowych (zapisy od 900)
(Start godz. 1000: spod LCK, meta: Plac Słoneczny w Libiążu, piknik z pokazami zwierząt godz. 1130)

07 X

PAPIESKI KONCERT PIEŚNI RELIGIJNEJ – impreza kulturalna z występami uczniów Zespołu Szkół w
Żarkach, scholi działającej przy parafii świętego Stanisława MB w Żarkach oraz kół śpiewaczych: „Macierzanki”,
„Zorza”, „Wrzos”
(Sala widowiskowa Domu Kultury w Żarkach, godz. 1700)

08 X

ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA LIBIĄŻA – stawy w Szyjkach
(Ośrodek Rekreacyjny Szyjki przy ul. Stawowej w Libiążu, godz. 700)

15 X

Wyjazdowa impreza kulturalna do siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Katowicach na koncert pt:
„NIESZPORY LUDŹMIERSKIE” – Jana Kantego Pawluśkiewicza
(Impreza wyjazdowa)
cena wyjazdu: 95,00 zł/os.

16 X

„SPOTKANIA Z MUZYKĄ” – edukacyjne audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży prezentowane przez
muzyków Filharmonii Śląskiej
(LCK Libiąż - sala widowiskowa, godz. 915 oraz godz. 1030)
cena biletu: 4,00 zł/os.

18 X

Wykład otwarty w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku - referat pt: „Puszcza Białowieska, królestwo leśnego
żubra” – prelegent dr inż. Sebastian Bielak
(Sala kinowa LCK, godz. 1600)
wstęp wolny !

19 X

Udział zespołów śpiewaczych oraz kół: Klub Seniora 50+ i Pokolenia w POWIATOWYM DNIU SENIORA
– hala sportowa w Chrzanowie
(Impreza wyjazdowa)

19 X

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ – impreza kulturalna z muzycznym akcentem, podczas której nastąpi
uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza dla wyróżniających się uczniów gminy Libiąż
(Galeria LCK, godz. 1700)

25 X

ODBLASKOWA DYSKOTEKA – zabawa taneczna dla dzieci z konkursami i zabawami z elementami
promocji odzieży odblaskowej poprawiającej bezpieczeństwo dzieci na drodze. Impreza z udziałem uczniów
Zespołu Szkół w Żarkach
(Sala widowiskowa DK Żarki, godz. 900)

27 X

„OD OPERY PO SZLAGIERY” – koncert w wykonaniu JANA WOLAŃSKIEGO – solisty Opery Narodowej
i Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, Joanny Wolańskiej (sopran)
(Sala widowiskowa LCK, godz. 1700)
cena biletu: 15,00 zł, dla słuchaczy UTW: 10,00 zł

28 X

Międzynarodowe GRAND PRIX Małopolski w Boksie pod patronatem Burmistrza Miasta Libiąża –
organizator: Akademia Bokserska w Libiążu; współpraca LCK przy organizacji wydarzenia promującego sport
(Hala sportowa w Libiążu, godz. 1200)

29 X

CHARYTATYWNY MARATON ZUMBY FITNESS pod honorowym patronatem Burmistrza Libiąża –
organizowany z inicjatywy firmy Red Power Fitness z Libiąża – współpraca LCK przy organizacji wydarzenia
promującego zdrowy tryb życia
(Hala sportowa w Libiążu, godz. 1500)

29 X

Wernisaż wystawy pt: „PEJZAŻ WSI ŻARKI W AKWARELI” Małgorzaty Bogusz oraz prezentacja książki pt:
„MAGIA I SIŁA TRADYCJI LUDOWYCH”
(Sala widowiskowa DK Żarki, godz. 1600)

30 X

Spektakl teatralny pt: „KAMIENIE NA SZANIEC” na motywach powieści Aleksandra Kamińskiego
w wykonaniu uczniów I LO i seniorów z UTW w Chrzanowie
(Sala widowiskowa LCK, godz. 1300 dla szkół, godz. 1600 dla mieszkańców)
wstęp wolny !

30 X

Ale!STRASZNE KINO – w programie: konkursy dla dzieci, upiorne malowanie twarzy, papierowe mumie,
zabawy plastyczne, projekcja filmu pt: „POTWORNA RODZINKA”
(Konkursy i zabawy – galeria LCK, godz. 1730; projekcja filmu – sala kinowa, godz. 1800)

31 X

HOLY WINS – IV LIBIĄSKI ORSZAK ŚWIĘTYCH - współorganizacja projektu z realizacją konkursu
plastycznego dla dzieci i młodzieży, debaty dla młodzieży oraz happeningu pn. Orszak Świętych (współorganizacja
z libiąskimi parafiami)
(Początek: Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Libiążu, godz. 1600)

Działalność bieżąca:
• „Ale! Kino” (seanse w dniach: 01-03 X; 05-10 X; 12-17 X; 20-22 X; 27-30 X - wg repertuaru miesięcznego)
• Koła zainteresowań (wg harmonogramów)
• Dom Kultury w Żarkach (od poniedziałku do piątku w godz. 1400-2000)
• Świetlica w Gromcu (wtorki i czwartki w godz. 1430 - 1630)
• Świetlica w Kosówkach (poniedziałki w godz. 1400-1700, czwartki w godz. 1400-1745)
• Siłownia LCK (od poniedziałku do soboty w godz. 800-2030; niedziela w godz. 1100- 2030)

