Harmonogram wydarzeń Centrum Kultury Młodych Lipiec 2020
Wszystkie proponowane przez CKM wydarzenia znajduję się na:
https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz
www.ckm.lodz.pl

Data

Wydarzenie

01.07

ZUCHOWE PLĄSY - Amatorski Teatrzyk "Skarpetowa Łapa" pragnie przedstawić wszystkim dzieciom: małym, średnim i całkowicie dużym nazywanym
dorosłymi pląsy, piosenki i zabawy podwórkowe.

02.07

OKNO NA KULTURĘ - w każdy czwartek kolejne odsłony prelekcji edukacyjnych i koncertów, w ramach realizacji projektu NCK „Kultura w
sieci”
Tematy poszczególnych koncertów to:
- Rozgrzana słońcem Hiszpania – prezentacja taneczno-muzyczna Flamenco – Patrycja Licha i Jarosław Czajczyński;
- Walczyki, Czardasze, Tanga – koncert akordeonowy Bartłomieja Bielickiego;
- Romowie między przeszłością i przyszłością – recital w wykonaniu romskich, łódzkich muzyków w ramach lokalnej współpracy z Centrum Doradztwa i
Informacji dla Romów w Polsce;
- Pociąg do orientu – muzyka Dalekiego Wschodu w wykonaniu Artura Łukowskiego z zespołem;
- Góralski zaśpiew – piękno muzyki Podhala zaprezentują dla nas Trebunie – Tutki;
- Między stylizacją a tradycją – żywiołowy pełen muzycznych niespodzianek koncert w wykonaniu Hanny Rybki;
- Podróż w świat baśni i bajek – wyjątkowy projekt skierowany do fanów Disneyowskich bajek – koncert Magdaleny Wasylik przy akompaniamencie
Jakuba Chmielarskiego

ROZGRYWKI ON-LINE: Cywilizacja V – propozycja dla graczy powyżej 12 r.ż.
Civilization V to skomplikowana, wielowarstwowa i złożona gra. Poznanie wszystkich jej zasad daje niesamowitą satysfakcję - znalezienie optymalnej drogi
do zwycięstwa jest czasochłonne, ale i trudne. Realizacja - Piotr Sarnik. Więcej informacji i zapisy: p.sarnik@ckm.lodz.pl

03.07
WAKACJE Z PRZYTUPEM - KRONIKI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ŁÓDŹ" - materiały archiwalne ZPiT"Łódź" wspominające ciekawe
wydarzenia artystyczne, w których zespół miał przyjemność uczestniczyć. W każdy piątek grupa zabierze nas w sentymentalne podróże i zrobi to co robi
najlepiej - czyli zaprezentuje niepowtarzalne piękno folkloru polskiego, radość i młodzieńczy entuzjazm oraz prześle wszystkim internautom dużo
pozytywnej energii i twórczej inspiracji - życzac wszystkim wyjątkowych WAKACJI Z PRZYTUPEM.

04.07

SZKOŁA SZACHOWA - zajęcia dla dzieci i młodzieży - bieżące linki do Youtuba znajdują się na https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz.

05.07

„TEATRALNI.PL”„WIECEJ NIŻ TEATR „ – czyli „Giganci sceny”– będący propozycją sięgnięcia do filmów archiwalnych z poprzednich edycji
Konfrontacji Teatralnych w CKM i towarzyszących im spotkań z wybitnymi artystami teatru i sceny.
KLUB FILMOWY on-line – czyli wakacyjne propozycje filmowe rekomendowane przez filmoznawcę Mariusza Chojnackiego.

07.07

LETNIA ZADZIEWAJKA NA LOKATORSKIEJ - warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 7-10 lat w siedzibie Centrum Kultury Młodych. Warsztaty
kulinarne, manualne, twórcze , taneczno - ruchowe połączone z letnimi projekcami filmowymi. Warsztaty obywają się w godz. 10.30 - 13.00. Obowiązują
zapisy pod nr tel. 42 684 24 02. Ilość miejsc ograniczona. Odpłatność - 20 zł/dziecka/spotkanie

08.07

ZUCHOWE PLĄSY - Amatorski Teatrzyk "Skarpetowa Łapa" pragnie przedstawić wszystkim dzieciom: małym, średnim i całkowicie dużym nazywanym
dorosłymi pląsy, piosenki i zabawy podwórkowe

09.07

OKNO NA KULTURĘ - w każdy czwartek kolejne odsłony prelekcji edukacyjnych i koncertów, w ramach realizacji projektu NCK „Kultura w sieci”
Tematy poszczególnych koncertów to:
- Rozgrzana słońcem Hiszpania – prezentacja taneczno-muzyczna Flamenco – Patrycja Licha i Jarosław Czajczyński;
- Walczyki, Czardasze, Tanga – koncert akordeonowy Bartłomieja Bielickiego;
- Romowie między przeszłością i przyszłością – recital w wykonaniu romskich, łódzkich muzyków w ramach lokalnej współpracy z Centrum Doradztwa i
Informacji dla Romów w Polsce;
- Pociąg do orientu – muzyka Dalekiego Wschodu w wykonaniu Artura Łukowskiego z zespołem;
- Góralski zaśpiew – piękno muzyki Podhala zaprezentują dla nas Trebunie – Tutki;
- Między stylizacją a tradycją – żywiołowy pełen muzycznych niespodzianek koncert w wykonaniu Hanny Rybki;
- Podróż w świat baśni i bajek – wyjątkowy projekt skierowany do fanów Disneyowskich bajek – koncert Magdaleny Wasylik przy akompaniamencie
Jakuba Chmielarskiego

10.07

WAKACJE Z PRZYTUPEM - KRONIKI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ŁÓDŹ" - materiały archiwalne ZPiT"Łódź" wspominające ciekawe
wydarzenia artystyczne, w których zespół miał przyjemność uczestniczyć. W każdy piątek grupa zabierze nas w sentymentalne podróże i zrobi to co robi
najlepiej - czyli zaprezentuje niepowtarzalne piękno folkloru polskiego, radość i młodzieńczy entuzjazm oraz prześle wszystkim internautom dużo
pozytywnej energii i twórczej inspiracji - życzac wszystkim wyjątkowych WAKACJI Z PRZYTUPEM.

„ CIEKAWIE PRZY KAWIE. KLUB SMAKOSZY KULTURY” – Autorskie prezentacje przygotuje pracownik CKM-u, podróżnik z zamiłowania –
Piotr Sarnik, który oprowadzi nas po pięknych zakątkach odwiedzonych krajów.

11.07

SZKOŁA SZACHOWA - zajęcia dla dzieci i młodzieży - bieżące linki do Youtuba znajdują się na https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz.
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KLUB FILMOWY on-line – czyli wakacyjne propozycje filmowe rekomendowane przez filmoznawcę Mariusza Chojnackiego.

14.07

LETNIA ZADZIEWAJKA NA LOKATORSKIEJ - warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 7-10 lat w siedzibie Centrum Kultury Młodych. Warsztaty
kulinarne, manualne, twórcze , taneczno - ruchowe połączone z letnimi projekcami filmowymi. Warsztaty obywają się w godz. 10.30 - 13.00. Obowiązują
zapisy pod nr tel. 42 684 24 02. Ilość miejsc ograniczona. Odpłatność - 20 zł/dziecka/spotkanie

15.07

ZUCHOWE PLĄSY - Amatorski Teatrzyk "Skarpetowa Łapa" pragnie przedstawić wszystkim dzieciom: małym, średnim i całkowicie dużym nazywanym
dorosłymi pląsy, piosenki i zabawy podwórkowe

16.07

OKNO NA KULTURĘ - w każdy czwartek kolejne odsłony prelekcji edukacyjnych i koncertów, w ramach realizacji projektu NCK „Kultura w sieci”
Tematy poszczególnych koncertów to:
- Rozgrzana słońcem Hiszpania – prezentacja taneczno-muzyczna Flamenco – Patrycja Licha i Jarosław Czajczyński;
- Walczyki, Czardasze, Tanga – koncert akordeonowy Bartłomieja Bielickiego;
- Romowie między przeszłością i przyszłością – recital w wykonaniu romskich, łódzkich muzyków w ramach lokalnej współpracy z Centrum Doradztwa i
Informacji dla Romów w Polsce;
- Pociąg do orientu – muzyka Dalekiego Wschodu w wykonaniu Artura Łukowskiego z zespołem;
- Góralski zaśpiew – piękno muzyki Podhala zaprezentują dla nas Trebunie – Tutki;
- Między stylizacją a tradycją – żywiołowy pełen muzycznych niespodzianek koncert w wykonaniu Hanny Rybki;
- Podróż w świat baśni i bajek – wyjątkowy projekt skierowany do fanów Disneyowskich bajek – koncert Magdaleny Wasylik przy akompaniamencie
Jakuba Chmielarskiego

ROZGRYWKI ON-LINE: Cywilizacja V – propozycja dla graczy powyżej 12 r.ż.
Civilization V to skomplikowana, wielowarstwowa i złożona gra. Poznanie wszystkich jej zasad daje niesamowitą satysfakcję - znalezienie optymalnej drogi
do zwycięstwa jest czasochłonne, ale i trudne. Realizacja - Piotr Sarnik. Więcej informacji i zapisy: p.sarnik@ckm.lodz.pl

17.07
WAKACJE Z PRZYTUPEM - KRONIKI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ŁÓDŹ" - materiały archiwalne ZPiT"Łódź" wspominające ciekawe
wydarzenia artystyczne, w których zespół miał przyjemność uczestniczyć. W każdy piątek grupa zabierze nas w sentymentalne podróże i zrobi to co robi
najlepiej - czyli zaprezentuje niepowtarzalne piękno folkloru polskiego, radość i młodzieńczy entuzjazm oraz prześle wszystkim internautom dużo
pozytywnej energii i twórczej inspiracji - życzac wszystkim wyjątkowych WAKACJI Z PRZYTUPEM.

18.07

SZKOŁA SZACHOWA - zajęcia dla dzieci i młodzieży - bieżące linki do Youtuba znajdują się na https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz.

19.07

„TEATRALNI.PL”„WIECEJ NIŻ TEATR „ – czyli „Giganci sceny”– będący propozycją sięgnięcia do filmów archiwalnych z poprzednich edycji
Konfrontacji Teatralnych w CKM i towarzyszących im spotkań z wybitnymi artystami teatru i sceny.
KLUB FILMOWY on-line – czyli wakacyjne propozycje filmowe rekomendowane przez filmoznawcę Mariusza Chojnackiego.

21.07

LETNIA ZADZIEWAJKA NA LOKATORSKIEJ - warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 7-10 lat w siedzibie Centrum Kultury Młodych. Warsztaty
kulinarne, manualne, twórcze , taneczno - ruchowe połączone z letnimi projekcami filmowymi. Warsztaty obywają się w godz. 10.30 - 13.00. Obowiązują
zapisy pod nr tel. 42 684 24 02. Ilość miejsc ograniczona. Odpłatność - 20 zł/dziecka/spotkanie

22.07

ZUCHOWE PLĄSY - Amatorski Teatrzyk "Skarpetowa Łapa" pragnie przedstawić wszystkim dzieciom: małym, średnim i całkowicie dużym nazywanym
dorosłymi pląsy, piosenki i zabawy podwórkowe

23.07

OKNO NA KULTURĘ - w każdy czwartek kolejne odsłony prelekcji edukacyjnych i koncertów, w ramach realizacji projektu NCK „Kultura w sieci”
Tematy poszczególnych koncertów to:
- Rozgrzana słońcem Hiszpania – prezentacja taneczno-muzyczna Flamenco – Patrycja Licha i Jarosław Czajczyński;
- Walczyki, Czardasze, Tanga – koncert akordeonowy Bartłomieja Bielickiego;
- Romowie między przeszłością i przyszłością – recital w wykonaniu romskich, łódzkich muzyków w ramach lokalnej współpracy z Centrum Doradztwa i
Informacji dla Romów w Polsce;
- Pociąg do orientu – muzyka Dalekiego Wschodu w wykonaniu Artura Łukowskiego z zespołem;
- Góralski zaśpiew – piękno muzyki Podhala zaprezentują dla nas Trebunie – Tutki;
- Między stylizacją a tradycją – żywiołowy pełen muzycznych niespodzianek koncert w wykonaniu Hanny Rybki;
- Podróż w świat baśni i bajek – wyjątkowy projekt skierowany do fanów Disneyowskich bajek – koncert Magdaleny Wasylik przy akompaniamencie
Jakuba Chmielarskiego
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24.07

Wydarzenie

WAKACJE Z PRZYTUPEM - KRONIKI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ŁÓDŹ" - materiały archiwalne ZPiT"Łódź" wspominające ciekawe
wydarzenia artystyczne, w których zespół miał przyjemność uczestniczyć. W każdy piątek grupa zabierze nas w sentymentalne podróże i zrobi to co robi
najlepiej - czyli zaprezentuje niepowtarzalne piękno folkloru polskiego, radość i młodzieńczy entuzjazm oraz prześle wszystkim internautom dużo
pozytywnej energii i twórczej inspiracji - życzac wszystkim wyjątkowych WAKACJI Z PRZYTUPEM.

„ CIEKAWIE PRZY KAWIE. KLUB SMAKOSZY KULTURY” – Autorskie prezentacje przygotuje pracownik CKM-u, podróżnik z zamiłowania –
Piotr Sarnik, który oprowadzi nas po pięknych zakątkach odwiedzonych krajów.

25.07

SZKOŁA SZACHOWA - zajęcia dla dzieci i młodzieży - bieżące linki do Youtuba znajdują się na https://pl-pl.facebook.com/ckmlodz.

KLUB FILMOWY on-line – czyli wakacyjne propozycje filmowe rekomendowane przez filmoznawcę Mariusza Chojnackiego.

28.07

LETNIA ZADZIEWAJKA NA LOKATORSKIEJ - warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 7-10 lat w siedzibie Centrum Kultury Młodych. Warsztaty
kulinarne, manualne, twórcze , taneczno - ruchowe połączone z letnimi projekcami filmowymi. Warsztaty obywają się w godz. 10.30 - 13.00. Obowiązują
zapisy pod nr tel. 42 684 24 02. Ilość miejsc ograniczona. Odpłatność - 20 zł/dziecka/spotkanie

29.07

ZUCHOWE PLĄSY - Amatorski Teatrzyk "Skarpetowa Łapa" pragnie przedstawić wszystkim dzieciom: małym, średnim i całkowicie dużym nazywanym
dorosłymi pląsy, piosenki i zabawy podwórkowe

30.07

OKNO NA KULTURĘ - w każdy czwartek kolejne odsłony prelekcji edukacyjnych i koncertów, w ramach realizacji projektu NCK „Kultura w sieci”
Tematy poszczególnych koncertów to:
- Rozgrzana słońcem Hiszpania – prezentacja taneczno-muzyczna Flamenco – Patrycja Licha i Jarosław Czajczyński;
- Walczyki, Czardasze, Tanga – koncert akordeonowy Bartłomieja Bielickiego;
- Romowie między przeszłością i przyszłością – recital w wykonaniu romskich, łódzkich muzyków w ramach lokalnej współpracy z Centrum Doradztwa i
Informacji dla Romów w Polsce;
- Pociąg do orientu – muzyka Dalekiego Wschodu w wykonaniu Artura Łukowskiego z zespołem;
- Góralski zaśpiew – piękno muzyki Podhala zaprezentują dla nas Trebunie – Tutki;
- Między stylizacją a tradycją – żywiołowy pełen muzycznych niespodzianek koncert w wykonaniu Hanny Rybki;
- Podróż w świat baśni i bajek – wyjątkowy projekt skierowany do fanów Disneyowskich bajek – koncert Magdaleny Wasylik przy akompaniamencie
Jakuba Chmielarskiego

ROZGRYWKI ON-LINE: Cywilizacja V – propozycja dla graczy powyżej 12 r.ż.
Civilization V to skomplikowana, wielowarstwowa i złożona gra. Poznanie wszystkich jej zasad daje niesamowitą satysfakcję - znalezienie optymalnej drogi
do zwycięstwa jest czasochłonne, ale i trudne. Realizacja - Piotr Sarnik. Więcej informacji i zapisy: p.sarnik@ckm.lodz.pl

31.07
WAKACJE Z PRZYTUPEM - KRONIKI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "ŁÓDŹ" - materiały archiwalne ZPiT"Łódź" wspominające ciekawe
wydarzenia artystyczne, w których zespół miał przyjemność uczestniczyć. W każdy piątek grupa zabierze nas w sentymentalne podróże i zrobi to co robi
najlepiej - czyli zaprezentuje niepowtarzalne piękno folkloru polskiego, radość i młodzieńczy entuzjazm oraz prześle wszystkim internautom dużo
pozytywnej energii i twórczej inspiracji - życzac wszystkim wyjątkowych WAKACJI Z PRZYTUPEM.

