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WYSTAWA FOTOGRAFII - „MÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJ - PTAKI” - MARIAN MIEŁEK 

od 20.04. „DOM” - POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC DZIECI I MŁODZIEŻY, org. Ognisko Pracy Pozaszkolnej

STAŁA WYSTAWA MALARSTWA JANA ŚLIŻEWSKIEGO

 „SYN MARNOTRAWNY” 
Ballet Magnificat, to założona w 1986r. amerykańska grupa baletowa z Jackson nad Missisipi, wystawiająca 
swoje spektakle na całym świecie. Łączy ze sobą balet tradycyjny z nowoczesnym, tworząc niezwykłe spektakle 
teatralno-muzyczne. Ta niezwykła mieszanka wielu odmian tańca: od klasycznego przez jive, aż po motywy 
celtyckie i żydowskie połączona z głębokim, poruszającym przesłaniem spektakli, stanowi o wyjątkowości zespołu. 
Ich występ to okazja, by samemu doświadczyć mocy przekazu muzyki i tańca. Ballet Magnificat wystawia 
ponad 200 spektakli każdego roku w całych Stanach Zjednoczonych oraz za granicą (przede wszystkim 
w Azji i Europie). „Syn Marnotrawny" to sparafrazowana historia biblijnego syna marnotrawnego. 
Opowiada historię męża, który pewnego dnia postanawia odejść od żony i córki, by zasmakować 
życia pełnego rozrywki. Gdy traci na zabawie cały majątek, uświadamia sobie, 
jak wielką wartość mają rodzina i bliscy. Odkrywa, że jedyne, co mu pozostało, to mała książka jego żony. 
Wkrótce lektura staje się dla niego źródłem siły i odwagi do naprawienia błędów i początkiem nowego życia...
Wstęp- 40 zł w dniu imprezy 50 zł

01.04.godz.10.00                OTWARCIE WYSTAWY FOTOGRAFII MARIANA MIEŁKA 
                                            

05.04. godz.17.00               ZEBRANIE - Stowarzyszenie Radlińska Przystań.

08.04. godz.10.00             „BIESZCZADY. W KRAINIE POŁONIN I KARPACKIEJ BUCZYNY”
                                              - Spotkanie autorskie z  SEBASTIANEM R. BIELAKIEM
                                  prelekcja multimedialna połączona z pokazem �lmu (wstęp – 3 zł).

12.04.godz.9.00              FESTIWAL NAJMŁODSZYCH.     

                           „MAŁA POLECZKA - ROZEŚMIANA KARUZELA”
                           
                                              Spotkanie autorskie z AGNIESZKĄ LINGAS- ŁONIEWSKĄ 
                                              Organizator - Miejska Biblioteka Publiczna.

                                             org.  Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych,  pod hasłem "Zapobiegaj, badaj się, zdrowo jedz i biegaj!": BIAŁA NIEDZIELA
                                                                        konsultacje z lekarzem internistą, dermatologiem, optykiem, dietetykiem -MOK,

17.04 godz. 9.00                Zebranie Zrzeszenia Miłośników Drobnego Inwentarza
 

 godz. 9.00-13.00                organizator - SKA, bezpłatne badania krwi -cholesterol,cukrzyca, markery nowotworowe -MOK, SP3.BIAŁA NIEDZIELA 

 godz. 18.00                   MOLIERE TARTUFFE… SCENY Z „ŚWIĘTOSZKA”
                                                           premierowy spektakl komediowy  w wykonaniu Radlińskiego Studia Teatralnego.

             
                           XXI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "DOM"      
                                              Organizator - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie.

21.04.godz.18.00            BALLET MAGNIFICAT!

25,26. godz. 9.00, 10.30    Program edukacyjny dla placówek oświatowych „W SIECI WSPÓŁCZESNOŚCI” 
                                                            w wyk. Grupy Artystycznej PRZYTUP  wstęp – 5 zł.

25.04. godz.17.30              Program edukacyjny dla placówek oświatowych „W SIECI WSPÓŁCZESNOŚCI” 
                                                            w wyk. Grupy Artystycznej PRZYTUP  wstęp – 5 zł.

29.04.godz.16.30                 Spółdzielnia Mieszkaniowa ROW Wodzisław Śl. - spotkanie z mieszkańcami .

16.04. godz. 9.00-13.00

godz.17.00

Otwarcie wystawy 20.04.godz.15.30

„MÓJ ŚWIĘTY SPOKÓJ - PTAKI” , spotkanie autorskie połączone z pokazem multimedialnym .
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