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Wydarzenia w dniu 2020-11-22
Wydarzenia w dniu: 22 listopad 2020
Wybierz dzień: 2020-11-22
Przejdź

Bieżące

Wydarzenia i zajęcia odwołane do 7 do 29 listopada 2020
Miejsce:
RCK Raciborski Dom Kultury (ul. Chopina 21)
Godzina:
08:00
Data:
2020-11-07 do 2020-11-29
W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń oraz w trosce o Wasze bezpieczeństwo, informujemy, że
od 7 do 29 listopada 2020 roku wszystkie zaplanowane wydarzenia zostają odwołane lub przeniesione na
inny termin, a zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego oraz działalność Świetlicy Środowiskowej w
Brzeziu zostaje zawieszona.
Zakupione bilety zachowują swoją ważność. Na odwołane wydarzenia bilety można zwrócić taką samą
drogą, jaką zostały zakupione, czyli on-line lub w kasie RCK RDK przy ul. Chopina 21, która będzie czynna
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8:00 – 13:00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 10:00 – 16:00. Kasa w
RCK DK „Strzecha” przy ul. Londzina 38 będzie nieczynna.
Prosimy również wstrzymać się z płatnościami za zajęcia Amatorskiego Ruchu Artystycznego za listopad
2020, a dokonane już płatności zostaną przeksięgowane na najbliższy miesiąc, w którym wrócimy do
regularnych zajęć.

Telefon kontaktowy: 324123240
Życzymy zdrowia i do zobaczenia wkrótce!

#KulturaZDostawąDoDomu powraca!!!
Miejsce:
ONLINE
Godzina:
11:00
Data:
2020-11-07 do 2020-11-30
KULTURA Z DOSTAWĄ DO DOMU POWRACA! W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń rządu i
zawieszeniem działalności placówek kultury do końca listopada, powracamy z naszym projektem
bezpośredniej dostawy kultury dla naszych odbiorców czyli: #KulturazDostawądoDomu.
Podobnie jak wczesną wiosną, przy pierwszym zamknięciu będziemy publikować codziennie ciekawe
rzeczy ze świata kultury i sztuki- zarówno takie umilające nam wszystkim dzień- jak dobra piosenka na

poprawę humoru oraz video tutoriale: np. jak wykonać własnoręcznie efektowne ozdoby świąteczne czy
też jak nadać drugie życie przedmiotom pozornie bezużytecznym. Nie zabraknie również ciekawych
recenzji i wywiadów w ramach Racibórz Art. Będziemy także zarażać Was folklorem wspólnie z Zespołem
Pieśni i Tańca im. J. Rymszy „Strzecha”, publikując video warsztaty z zakresu sztuki ludowej. Mamy
nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wrócić do bezpośrednich spotkań z Wami i ponownie się dla Was
otworzyć. Trzymajcie się zdrowo!

Promocja Almanachu Prowincjonalnego
Miejsce:
ONLINE
Godzina:
12:00
Data:
2020-11-19 do 2020-11-30
32 numer Almanachu Prowincjonalnego jest już w wydany. W związku z tym, że na razie nie możemy się
spotkać z czytelnikami i sympatykami pisma na żywo, to przesyłam filmik promujący ten numer.

Czytana na głos poezja sprawia, że słowo zaczyna tętnić swoim życiem, gęstnieć emocjami, przekraczać
wymiar już li tylko literatury...
Zatem posłuchajmy wierszy z najnowszego numeru półrocznika kulturalno-literackiego Almanachu
Prowincjonalnego w wykonaniu Marka Rapnickiego i Grażyny Tabor.
Będą to wiersze Barbary Gruszki-Zych, redaktora pisma Marka Rapnickiego oraz Roberta Gawłowskiego.
Nie zabraknie też kilku słów o fotografiach autorstwa Pawła Okulowskiego oraz artystycznym
jubileuszu Bolesława Stachowa.
Przypominamy, że 32 numer AP można bezpłatnie odebrać w naszej kasie RCK RDK przy ul. Chopina 21.
Wydanie Almanachu Prowincjonalnego jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Link do Youtuba:
https://youtu.be/v7b-MMrtbHg

