
DATA GODZ. MIEJSCE 
IMPREZY

IMPREZA RODZAJ IMPREZY/PODEJMOWANE DZIAŁANIA KOORDYNATOR 
ARTYSTYCZNY

9 IV 
poniedzi
ałek

17:30 Zapraszamy bardzo serdecznie na wystawę prac uczniów ZS nr 16 (szkoły dla uczniów 
z autyzmem) wraz z prelekcją dyrektor ZS nr 16 Izabeli Sokołowskiej-Zatorskiej pt. 
"Oblicza Autyzmu"

9-27 IV 
poniedzi
ałek - 
piątek

12:30 - 
 20:00

wystawa prac uczniów ZS nr 16 (szkoły dla uczniów z autyzmem)

15 IV - 
15 V 
poniedzi
ałek - 
piątek

8:00 - 
20:00

Galeria Kolor wystawa 
pokonkursowa XI 
edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego 
„Z pędzlem przez świat 
- ETNO-PORTRETY” 

Zapraszamy serdecznie na pokonkursową wystawę prac plastycznych. W tym roku 
hasło brzmi: "Kobieta w kulturach świata". 

Iwona Gocyk

20 IV 
(piątek)

18:00 Centrum 
Kultury 
Wrocław 
Zachód
ul. 
Chociebuska 
4-6, Wrocław

"Sześć żywiołów tańca" 

wstęp wolny

Zapraszamy Państwa na koncert z udziałem młodych, utalentowanych tancerzy, 
pracujących pod kierunkiem instruktorów MDK-Krzyki: Izabeli Adamiec, Pawła 
Kokowskiego, Sylwii Ciurko, Anny Szopy-Kimso oraz Aliny Szymczyk. Podczas 
koncertu przewidziana jest krótka przerwa.

Tancerze MDK-
Krzyki

"Inne światy" 

21-28 IV    Festiwal „ecoART- UP!” - IV edycja
Jest  to propozycja wydarzenia o charakterze festiwalu, promująca hasła ekologiczne poprzez sztukę. W ramach festiwalu chcemy zachęcić do ruchu, aktywności, 
kreatywności, pobudzić wyobraźnię uczestników. W tym roku naszym hasłem przewodnim będą żywioły: Ziemia,  Woda, Ogień, Powietrze. W działaniach będziemy 
promować wychowanie poprzez różne dziedziny sztuki.

Sylwia Lange

MDK-Krzyki, 
kawiarenka

VI WIOSENNE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ  20-28 IV
radosne, lekkie i kolorowe warsztaty, koncerty i spotkania, inspirowane wiosną

rok szkolny 2017/2018
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12:00 - 
 14:00

Garażowa wyprzedaż Zapraszamy do przynoszenia do wymiany lub sprzedaży zabawek, książeczek i gier. 
Do sprzedaży przynosimy przedmioty zakupione powyżej 6 miesięcy wcześniej. W 
garażowej wyprzedaży nie wymieniamy ubrań. 

Beata Władyka

13:00 Żywiołowy Koncert 

wstęp wolny

Zapraszamy na koncert rozpoczynający festiwal ecoART-UP! W programie występy 
młodych uczestników MDK-Krzyki oraz zespołu tanecznego z MDK-Śródmieście. 

Podczas koncertu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród konkursu plastycznego 
"Żywioły",  kiermasz plastyczny dla zwierzaka oraz garażowa wyprzedaż. 

Iwona Gocyk

23 IV 
poniedzi
ałek

Kwitnące warsztaty 
modelarskie - symbol 
Ziemi

warsztat modelarski - prowadzenie Henryk Napora

24 IV 
wtorek

Żywiołowe szklane 
kolaże

warsztat artystyczny - prowadzenie Magdalena Tyc-Witwicka

25 IV 
środa

sala nr 13 Żywioły w komiksie warsztaty kreowania bohaterów - prowadzenie Jan Skarżyński

26 IV 
czwartek

Mydlarskie fantazje warsztat artystyczny z powietrzem i wodą - prowadzenie Joanna Zazuka

27 IV 
piątek

Wiklinowe drzewo gazetowa instalacja nie do przeczytania - prowadzenie Iwona Korolewicz

 24 IV 08:30 MDK Wrocław 
- Krzyki, sala 
widowiskowa

XXXIII edycja konkursu 
INTERPRETACJE 
DZIECIĘCE 

Konkurs recytatorsko - teatralny dla dzieci w wieku 6 - 11 lat. Główną ideą konkursu 
jest stworzenie możliwości publicznego zaprezentowania zdolności recytatorsko-
teatralnych dzieci
Cele konkursu :propagowanie  poezji i prozy o dużych walorach literackich, wspieranie 
utalentowanych dzieci  w dziedzinie interpretacji tekstu, rozwijanie i promowanie 
utalentowanych dzieci, wymiana doświadczeń

Beata Bischof-
Tomanek

28 IV 12:00 Miejska 
Biblioteka 
Publiczna we 
Wrocławiu, 
Filia nr 44 
przy ulicy 
Powstańców 
Śląskich 210. 

finał konkursu 
„Ekologia w komiksie”

W programie wystawa najlepszych prac konkursowych i ceremonia wręczenia nagród i 
dyplomów za najlepsze prace. 

Jan Skarżyński

28 IV zapisy: 
 9:30, 
start: 
10:00

MDK-Krzyki, 
sala 
widowiskowa

Turniej szachowy o 
puchar Dyrektora MDK-
Krzyki

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w rozgrywkach szachowych,a rodziców do 
kibicowania! :-)

Piotr Towgin

IV MDK-Krzyki Wydanie gazetki "Echa 
z Mdk-a"              

wydanie gazetki Agnieszka Mazur-
Sztynek

16:00 - 
 18:00

wstęp 
wolny

Iwona Gocyk

MDK-Krzyki, 
Galeria Kolor

MDK-Krzyki, 
Galeria Kolor

21 IV 
(sobota) MDK-Krzyki


