
FERIE 2017 W Młodzieżowym Centrum Kultury MAYDAY 

Głogów ul. Perseusza 11 

Zapisy w  

- Biurze Obsługi Klienta MOK tel. 76 833 65 74 

- Biurze Obsługi Klienta MCK MAYDAY tel. 76 853 41 73  

 

IMPREZY – MCK MAYDAY 

 

 

11.02.2017 r. – godz 19.00, SARSA  - Koncert Walentynkowy,  

bilety: 30 zł/przedsprzedaż, 40 zł/w dniu koncertu. 

15.02.2017 r. – godz 17.00, BAL SENIORA, impreza karnawałowa dla Miejskiego 

Klubu Seniora przy MCK Mayday, zespół: Konglomerat, wstęp 15 zł/osoba.  

Koordynator: Jacek Olszewski. 

17.02.2017 r. – godz 19.00, MADE , koncert charytatywny, organizator: Hufiec ZHP 

Głogów 

24.02.2017 r. – koncert – FISZ EMADE - TWORZYWO, godz. 20.00,  

bilet: 40 zł/przedsprzedaż, 50zł/w dniu koncertu. 

 

WARSZTATY I ZAJĘCIA – MCK MAYDAY 

 

 
 

1. 13.02 – 17.02. 2017 r. – Warsztaty Cyrkowe, sala koncertowa , godz 10.00 – 

 13.00, w programie: rozgrzewki integracyjne w oparciu o zabawy cyrkowe, 

 nauka żonglowania pałeczkami, diabolo, flowerstick, chustkami żonglerskimi, 

 nauka chodzenia na szczudłach, nauka chodzenia po linie, nauka kręcenia 

 talerzykiem ekwilibrystycznym, rowerki Redallo.  

Prowadzący: FRIKart / ŁUKASZ WITKOWSKI 

2. 13.02. – 16.02.2017 r. – LIN 3D (Laboratorium innowacji) – warsztaty 

druku przestrzennego 3D - sala multimedialna, godz. 13.00 - 14.30, autorskie 

warsztaty animacyjno-edukacyjne z wykorzystaniem 3Doodler Create, czyli 

pióra ręcznego 3D. Indywidualna realizacja własnych projektów i nauka 

tworzenia rzeźb przestrzennych. Warsztaty dla młodzieży 12+.  

Prowadzący: Rafał Pawlak, koszt: 30zł za osobę. Ilość miejsc ograniczona. 

3. 13.02 – 17.02. 2017 r. – „Opowieści dziwnej treści”,  

godz. 10.00 – 10.45 oraz  11.00 – 11.45,  

zajęcia plastyczne na bazie tekstów literackich dla dzieci 7-10 lat  

– sala plastyczna –  

prowadząca: Bożena Rudzińska. 

5. 13.02 – 17.02. 2017 r. - „Nutka i kredka” - zajęcia plastyczno-muzyczne dla 

 dzieci, sala plastyczna, godz. 12.00 – 13.00. 

 prowadzący: Jacek Olszewski    

6. 13.02 – 17.02. 2017 r. – Pracownia Słowa,  

godz. 12.30 – 14.00, konsultacje indywidualne dla recytatorów 11-15 lat,  



pok. 19, prowadząca: Bożena Rudzińska. 

7. 20.02 – 23.02.2017 r. – „W krainie tańca”, sala fitness, godz. 10.00 - 11.00 

 (23.02 - w godz. 12.00 -13.00), otwarte zajęcia z tańca współczesnego dla 

 dzieci 7-10 lat,  

prowadząca: Sara Matelska. 

8. 20.02 – 23.02.2017 r. – „You Can Dance”, sala fitness, godz. 11.00 – 12.00 

 (23.02 - w godz. 13.00 – 14.00), otwarte zajęcia z tańca współczesnego dla 

 dzieci i młodzieży w wieku 11+ 

prowadząca: Sara Matelska. 

9. 20.02 – 23.02.2017 r. – „Szalona lokomotywa”, sala koncertowa,  

godz 10.00 - 10.45, zabawy animacyjno- teatralne w oparciu o tekst J. Tuwima, 

„Lokomotywa“ – dzieci 7-10 lat,  

prowadząca: Bożena Rudzińska. 

10. 20.02 – 23.02.2017 r. – „Uśmiechnięta bajka”, sala plastyczna,  

godz. 10.00 - 11.30, zajęcia plastyczne dla dzieci 6-10 lat,  

prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska. 

 11. 20.02 – 23.02.2017. – „Zaczarowana walizka“, sala koncertowa,  

godz. 11.30 - 13.00, zajęcia teatralne dla dzieci 9-13 lat,  

prowadząca: Agnieszka Wilczyńska-Urbanowska. 

12.  21.02 – 23.02.2017 r. – „Pomaluj mój świat”, sala koncertowa,  

godz. 13.00 – 15.00, warsztaty interdyscyplinarne dla Wolontariuszy MOK, 

młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Kreatywne warsztaty dla 

młodzieży polegające na ich subiektywnej interpretacji wybranych dzieł sztuki, 

przedstawionych w formie zdjęć we współczesnej formie.  

Prowadzące: Agnieszka Lewandowska, Karolina Wójcik. 

 
 


