
Artystyczne Ferie w KDK 

Koniński Dom Kultury zaprasza na Artystyczne Ferie! Od 14 do 24 stycznia dzieci będą mogły 

uczestniczyć w zajęciach tanecznych, wokalnych, plastycznych i filmowych.  

Jesteśmy pewni, że młodzi koninianie nie będą mieli czasu na nudę, jeśli tylko zdecydują się 

skorzystać z propozycji KDK. Od 14 do 24 stycznia zapraszamy na zajęcia taneczne (w tym break 

dance, disco oraz taniec współczesny), filmowe, wokalne i plastyczne. Popołudniami mamy również 

propozycję dla starszej młodzieży (od 15 roku życia). Będą to warsztaty tańca współczesnego i 

jazzowego w grupie początkującej. Na wszystkie artystyczne zajęcia zapraszamy uczestników 

indywidualnych (nie przewidujemy przyjmowania grup zorganizowanych). Nie trzeba się na nie 

wcześniej zapisywać. Jedynie na zajęcia plastyczne prowadzimy zapisy, ze względu na ograniczoną 

liczbę miejsc. Zajęcia artystyczne są bezpłatne.  

Szczegółowy program  

  

14 stycznia 2019 (poniedziałek) 

  

10.00-11.30 – Ślizgi parkiet, taniec break dance, wiek uczestników 8-12 lat, sala nr 14; instruktor: 

Grzegorz Ambroziak 

11.00-12.30 – AKF ,,Muza” – prezentacja wybranych filmów z archiwum AKF ,,Muza”, sala kina 

,,Oczko”; instruktor: Andrzej Moś 

17.00-19.00 – Warsztaty tańca współczesnego i jazzowego (grupa początkująca), młodzież powyżej 

15 lat, sala 15; instruktorka: Aleksandra Fydryszewska 

17.00-20.00 – AGHARTA, próba otwarta zespołu muzycznego, sala 55; kierownik artystyczny: 

Ireneusz Ryś 

  

15 stycznia 2019 (wtorek) 

  

10.00-11.30 – Ślizgi parkiet, taniec break dance, wiek uczestników 8-12 lat, sala 14; instruktor: 

Grzegorz Ambroziak 

11.00-12.30 – AKF ,,Muza”, amatorski sprzęt filmowy w praktyce – warsztaty; uczestnicy proszeni są 

o przyjście na zajęcia z własnymi kamerami i aparatami fotograficznymi posiadającymi funkcję 

filmowania, Studio TV KDK; instruktor: Andrzej Moś 

17.00-19.00 – Warsztaty tańca współczesnego i jazzowego (grupa początkująca), młodzież powyżej 

15 lat, sala 15; instruktorka: Aleksandra Fydryszewska  

16 stycznia 2019 (środa) 

  

10.00-10.45 – Ślizgi parkiet, taneczny mix, wiek uczestników 6 lat, sala 14; instruktor: Grzegorz 

Ambroziak 

11.00-11.45 – Ślizgi parkiet, taneczny mix, wiek uczestników 7 lat, sala 14; instruktor: Grzegorz 

Ambroziak 

11.00-12.30 – AKF ,,Muza”, wspólny przegląd i ocena własnych materiałów wideo, filmów i fotografii, 

Studio TV KDK; instruktor: Andrzej Moś 

18.00-20.00 – Warsztaty tańca współczesnego i jazzowego (grupa początkująca), młodzież powyżej 

15 lat, sala 15; instruktorka: Aleksandra Fydryszewska 

  

17 stycznia 2019 (czwartek) 

  



10.00-11.30 – Ślizgi parkiet, taniec break dance, wiek uczestników 8-12 lat, sala 14; instruktor: 

Grzegorz Ambroziak 

11.00-12.30 – AKF ,,Muza”: jaki masz pomysł na krótki film?, prezentacja i omówienie własnych 

pomysłów scenariuszowych, sala kina ,,Oczko”; instruktor: Andrzej Moś 

16.00-20.00 – Kapela podwórkowa ,,Z Kopyta”, próba otwarta, sala 55; kierownik artystyczny: Jerzy 

Maciejewski 

17.00-19.00 – Warsztaty tańca współczesnego i jazzowego (grupa początkująca), młodzież powyżej 

15 lat, sala 15; instruktorka: Aleksandra Fydryszewska  

18 stycznia 2019 (piątek)  

  

10.00-11.30 – Ślizgi parkiet, taniec break dance, wiek uczestników 8-12 lat, sala 14; instruktor: 

Grzegorz Ambroziak 

  

21 stycznia 2019 (poniedziałek) 

  

10.00-11.00 – Zimowe śpiewanie, zajęcia dla dzieci 5-9 lat, studio wokalne; instruktorka: Anna 

Ciesielska 

10.00-10.45 – Zimowe disco dance, dzieci 6-9 lat, sala 15; instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

11.30-12.30 – Zimowe śpiewanie, zajęcia dla dzieci od 10-14 lat, studio wokalne; instruktorka: Anna 

Ciesielska 

13.00-14.00 – Zimowe śpiewanie, zajęcia dla młodzieży 15-19 lat, studio wokalne; instruktorka: Anna 

Ciesielska 

17.00-20.00 – AGHARTA, próba otwarta zespołu muzycznego, sala 55; kierownik artystyczny: 

Ireneusz Ryś 

19.00-20.00 – Warsztaty tańca współczesnego (grupa początkująca), młodzież powyżej 15 lat, sala 15; 

instruktorka: Marta Merdzińska 

22 stycznia 2019 (wtorek) 

  

10.00-11.00 – Zimowe śpiewanie, zajęcia dla dzieci 5-9 lat, studio wokalne; instruktorka: Anna 

Ciesielska 

10.00-10.45 – Zimowe disco dance, dzieci 6-9 lat, sala15; instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

11.30-12.30 – Zimowe śpiewanie, zajęcia dla dzieci 10-14 lat, studio wokalne; instruktorka: Anna 

Ciesielska 

12.00-13.30 – Mrozem malowane, zajęcia plastyczne dla dzieci 6-8 lat (8 uczestników, zapisy w 

Impresariacie KDK), sala11; instruktorka: Katarzyna Mijakowska 

13.00-14.00 – Zimowe śpiewanie, zajęcia dla młodzieży 15-19 lat, studio wokalne; instruktorka: Anna 

Ciesielska 

14.30-16.00 – Mrozem malowane, zajęcia plastyczne dla dzieci 9-12 lat (8 uczestników, zapisy w 

Impresariacie KDK), sala 11; instruktorka: Katarzyna Mijakowska 

19.00-20.00 – Warsztaty tańca współczesnego (grupa początkująca), młodzież powyżej 15 lat, sala 15; 

instruktorka: Marta Merdzińska  

23 stycznia 2019 (środa) 

  

10.00-10.45 – Zimowe disco dance, dzieci 6-9 lat, sala 15; instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

12.00-13.30 – Mrozem malowane, zajęcia plastyczne dla dzieci 6-8 lat (8 uczestników, zapisy w 

Impresariacie KDK), sala 11; instruktorka: Katarzyna Mijakowska 



14.30-16.00 – Mrozem malowane, zajęcia plastyczne dla dzieci 9-12 lat (8 uczestników, zapisy w 

Impresariacie KDK), sala 11; instruktorka: Katarzyna Mijakowska 

19.00-20.00 – Warsztaty tańca współczesnego (grupa początkująca), młodzież powyżej 15 lat, sala 15; 

instruktorka: Marta Merdzińska  

24 stycznia 2019 (czwartek) 

  

10.00-10.45 – Zimowe disco dance, dzieci 6-9 lat, sala 15; instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

12.00-13.30 – Mrozem malowane, zajęcia plastyczne dla dzieci 6-8 lat (8 uczestników, zapisy w 

Impresariacie KDK), sala 11; instruktorka: Katarzyna Mijakowska 

14.30-16.00 – Mrozem malowane, zajęcia plastyczne dla dzieci 9-12 lat (8 uczestników, zapisy w 

Impresariacie KDK), sala 11; instruktorka: Katarzyna Mijakowska 

16.00-20.00 – Kapela podwórkowa „Z Kopyta”, próba otwarta, sala 55; kierownik artystyczny: Jerzy 

Maciejewski 

 

 


