NOTATKI

Miejski Ośrodek Kultury
w Ozorkowie

Chcemy rozbudzać pasje i zainteresowania
dzieci, rozwijać talenty młodzieży oraz wspierać twórcze dążenia dorosłych. Pozostajemy
do Państwa dyspozycji, bo jesteśmy po to by
w Ozorkowie żyło się nam kulturalniej.

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie przygotował dla Państwa, w nadchodzącym sezonie
kulturalnym, bogatą ofertę zajęć w klubach ,
kołach i zespołach zainteresowań .
Poza zajęciami cyklicznymi zapraszamy także
do udziału w koncertach, spotkaniach,
Wystawach, warsztatach i prelekcjach.

Dobrze u nas bywać !

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie
ul. Wyszyńskiego 43 a, 95-035 Ozorków
teL. 42 710 31 18 , 710 31 19
e-mail: mok.ozorkow@poczta.fm
www.mokozorkow.pl

OFERTA ZAJĘĆ
W SEZONIE 2019/2020

Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie zaprasza na zajęcia w zespołach , klubach i kołach zainteresowań

DZIECIĘCY ZESPÓŁ FOLKLORYSTYCZNY
TANIEC NARODOWY
Zespół skupia dzieci w wieku 6 – 12 lat.
Na zajęciach dzieci poznają tańce ludowe różnych regionów Polski oraz tańce narodowe.
Kształtują poczucie rytmu oraz koordynację ruchową. Poznają tajniki ruchu scenicznego. Swoje osiągnięcia dzieci prezentują na uroczystościach i konkursach o zasięgu miejskim i ogólnopolskim.
Środy,
godz. 16.00 -17.00 gr podstawowa
17.00-19.00 gr przygotowawcza
Koszt 30 zł/miesiąc

TANIEC NOWOCZESNY
Zajęcia taneczne to przede wszystkim
przyjemność, ale także możliwość
wszechstronnego rozwoju.
Grupa przygotowawcza 1 godz x w tygodniu
Koszt 50 zł/miesiąc
Grupa zaawansowana 2 godz x w tygodniu
Koszt 70 zł/miesiąc

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc
pod nr 42 710 31 18
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA DZIECI
„Rytmika dla smyka”
Rytmika dla smyka, to zajęcia umuzykalniające
dla maluchów prowadzone z towarzyszeniem
pianina, wspomagane instrumentami perkusyjnymi. Warsztaty odbywają się z wykorzystaniem
metody kształcenia muzycznego niemieckiego
kompozytora Carla Orffa
Zapraszamy dzieci 3-5 letnie
Poniedziałki, godz. 16.30 - 17.15
Koszt 40 zł/miesiąc

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH *

CHÓR APASJONATA

Zajęcia skierowane do dzieci od 6 roku życia,
odbywają się w dwuosobowych zespołach. Czas
zajęć 1 godzina w tygodniu. W procesie kształcenia dzieci zdobywają ogólną wiedzę muzyczną, uczą się grać z nut melodii i akordów, grają
ulubione piosenki, przygotowują repertuar okolicznościowy. Dzieci mają możliwość prezentacji
swoich osiągnięć muzycznych podczas koncertów organizowanych przez MOK.

Chór powstał jesienią 2013 roku i wciąż rozwija
swój repertuar. Wykonuje pieśni patriotyczne,
sakralne oraz okolicznościowe.
Skupia młodzież i osoby dorosłe.
wtorki, godz. 18.30 - 20.30

poniedziałki,
godziny zajęć ustalane indywidualnie
Koszt 50 zł/miesiąc

NAUKA ŚPIEWU I EMISJI GŁOSU
Zajęcia indywidualne w wymiarze 45 minut tygodniowo lub w małych grupach 60 minut tygodniowo , dla młodzieży i dorosłych.
piątki
Koszt 50 zł/za miesiąc
Godziny zajęć ustalane są indywidualnie

WARSZTATY Z ROBOTYKI
Ale robot!
Budowanie robotów z wykorzystaniem klocków
lego poparte częścią teoretyczną, która pozwala
uczestnikom zajęć zrozumieć zastosowane w
robocie rozwiązania.
Czwartki
Grupa dzieci w wieku 7- 9 lat, , godz. 17.00-18.00
Koszt 100 zł/miesiąc
Grupa dzieci w wieku 10+ , 18.00-20.00
/ Koszt 160 zł/miesiąc
Opłata za zajęcia u prowadzącego

WARSZTATY PLASTYCZNE
Tworzymy coś z „niczego”. Z prostych, podstawowych materiałów, często pochodzących z
recyklingu powstają zupełnie nowe przedmioty
użytkowe oraz dekoracyjne. Daje to wielkie
możliwości i wspomaga rozwój wyobraźni.
Piątki, godz. 17.00 - 18.30
Koszt 60 zł/miesiąc

KAPELA FOLKLORYSTYCZNA
Kapela powstała w czerwcu 1979 roku. Na repertuar zespołu składają się utwory z różnych
regionów Polski.
środy, 16.00 - 18.00

KABARET „WESOŁA WDÓWKA”
Kabaret przygotowuje i prezentuje przed szeroką publicznością programy artystyczne o różnorodnej tematyce. Panie z kabaretu tryskają
humorem i energią
środy , godz.11.00 - 13.00

KLUB ARTYSTY AMATORA
Skupia osoby zajmujące się artystycznym
czwartki, spotkanie 1 x w miesiącu
ZESPÓŁ WOKALNY CANTABILE
Zajęcia dla osób przygotowujących się do zespołowych występów estradowych. Uczestnicy
poznają nowy repertuar oraz uczą się tajników
śpiewu i ruchu scenicznego.
Piątki, 15.00 - 16.30
KLUB SENIORA
Spotkania dla osób chcących aktywnie spędzać
czas na emeryturze.
wtorki, godz. 16.00 - 18.00

KLUB FILATELISTÓW
Skupia miłośników filatelistyki, zarówno młodzież jak i dorosłych.
Spotkania w I i III wtorek miesiąca,
godz. 15.00

