KWIECIEŃ 2019
Dom Kultury „Rembertów”

 3 kwietnia, godz.18:00
Spotkanie z podróżnikami Anną i Krzysztofem Kobusami –
„Algieria – z Tuaregami przez Saharę”.
Spotkanie z cyklu „Podróże po najciekawszych zakątkach świata”.
Wstęp wolny.

 5 kwietnia, godz.18:00 - 21:00
Wieczorne planszówki w Domu Kultury - „Zgrany Rembertów”.
Wstęp wolny.

 7 kwietnia, godz.10:00
Fotograficzne poszukiwania wiosny w Rembertowie.
Spacer fotograficzny z Andrzejem Setą (należy zabrać ze sobą aparat fotograficzny).
Udział bezpłatny - zapisy w sekretariacie.

 10 – 30 kwietnia
„Wielkanocne inspiracje” – wystawa sekcji plastycznej w Galerii REM
(na 1 piętrze Domu Kultury).

 9 kwietnia, godz.18:00 - 19:30
„Zioła dla zdrowia i urody” – wiosenne spotkanie z zielarką-fitoterapeutką
dr Karoliną Smoderek.
W programie: wykład na temat ziół oraz degustacja ziołowych naparów.
Wstęp wolny.

 10 kwietnia, godz.19:00
Premiera spektaklu „Rozmowa” w wykonaniu Teatru FOYER.
Wstęp z zaproszeniami, które można odebrać w sekretariacie.

 11 kwietnia, godz.19:00
Spektakl „Rozmowa” w wykonaniu Teatru FOYER.
Wstęp wolny.

 13 kwietnia, godz.12:00 – 16:00
„Rembertowska warsztatownia: Podstawy rowerowej naprawy”.
Pierwszy warsztat z cyklu praktycznych warsztatów dla każdego - Wydarzenie
finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny - zapisy w sekretariacie.

 13 kwietnia, godz.12:00 – 14:00
„Garażówka” - wiosenna wyprzedaż garażowa na dziedzińcu Domu Kultury.
Zgłoszenia sprzedających - w sekretariacie.

 14 kwietnia, godz.10:00
Rozpoczęcie sezonu rowerowego z Klubem Turystyki Rowerowej K.T.K. „Kinowa”.
Zbiórka na parkingu przed Domem Kultury.
Trasa: nadwiślańskie plaże + grill (ok. 30 km).
Wstęp wolny.

 15 kwietnia, godz.16:00 – 17:15
Warsztaty kulinarne. Obowiązują zapisy w sekretariacie.
Koszt 12 zł.

 15 kwietnia, godz.17:30 – 18:00
„Poczytaj mi ciociu” – spotkanie literacko-bajkowe dla dzieci.
Bajki czyta dr Grażyna Majkowska. Wstęp wolny.

 16 kwietnia, godz.16:00 – 17:15
Warsztaty kulinarne. Obowiązują zapisy w sekretariacie.
Koszt 12 zł.

 16 kwietnia, godz.18:00
„Malowane jaja” – warsztaty wielkanocne w Szopie Dobrych Pomysłów.
Zapisy w sekretariacie.

 24 kwietnia, godz.19:00
Koncert jazzowy w wykonaniu zespołu „The Warsaw Dixielanders”
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Wygoda”

 4 marca - 30 kwietnia, w godz.14:30-19:00
„Kontemplacja” – wystawa prac młodego fotografa Adama Stenckiego.
Wstęp wolny.

 6 kwietnia, w godz.13:00 – 13:45
„Wielkanocne Pisanki” – przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu
Teatru „Wariacja”. Wesoła opowieść o przygodach niesfornych kolorowych
pisanek, które nie mogą usiedzieć w wielkanocnym koszyku! A w tle piękna
muzyka Jana Sebastiana Bacha! Wstęp wolny.

 12 kwietnia, w godz.17:00 – 19:00
„Wspólne malowanie pisanek” – przedświąteczne warsztaty artystyczne
z wykonywania pisanek dla dzieci. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie dwóch
ugotowanych jajek lub dwóch wydmuszek. Na koniec zajęć - niespodzianka
dla każdego uczestnika! Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
 2 kwietnia, godz.10:00
Spotkanie autorskie z Justyną Bednarek z okazji Międzynarodowego Dnia Książki
dla Dzieci. Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Zapisy zamknięte.

 2 kwietnia, godz.17:00
„Mazowiecka chata – Wielkanoc” – przedstawienie teatralne dla dzieci w wieku
od 5 do 8 lat w wykonaniu aktorów Teatru Wariacja.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 4 kwietnia, godz.17:00
Pani Nutka i Przyjaciele: „Beatbox” – prowadzi Piotr Jarosz /Booby/ – zajęcia
muzyczne i warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. 
Współorganizator: Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy. 
Wstęp wolny.

 4 kwietnia, godz.18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki: Ayaan Hirsi Ali - Heretyczka.
Wstęp wolny.

 9 kwietnia, godz.17:00 i 18:10
Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy: „Angielski na wesoło” – warsztaty
dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Projekt finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Zapisy zamknięte.

 12 kwietnia, godz.11:30
Klub Małego Czytelnika: „Wielkanoc” - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku od 2 do 4 lat.
Wstęp wolny.

 15 kwietnia, godz.17:00
Biblioteka literacko i plastycznie: „Wielkanoc” - zajęcia dla dzieci
w wieku od 5 do 8 lat.
Wstęp wolny.

 16 kwietnia, godz.17:00 i 18:10
Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy: „Święta Wielkanocne” – warsztaty dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat. Projekt finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego
2019. Zapisy zamknięte.

 25 kwietnia 2019 r. godz.17:00
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki: Jodi Picoult - Dziewiętnaście minut.
Wstęp wolny.

 26 kwietnia, godz.11:30
Klub Małego Czytelnika: „Zjawiska pogodowe” - zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.
Wstęp wolny.

 27 kwietnia, godz.12:00
Czytamy razem – zajęcia literacko-plastyczne z udziałem dzieci i dorosłych.
Wstęp wolny.

 30 kwietnia, godz.17:00
Rembertowski Uniwersytet Dziecięcy: Pompeje 79 – pokaz i wykład. 
Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Projekt finansowany ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 30 kwietnia, godz.16:00 - 19:00
Klub Gier Planszowych – spotkania dla początkujących i doświadczonych graczy!
Projekt realizowany w ramach wolontariatu.
Wstęp wolny.

Wydział Kultury i Promocji
 28 kwietnia, godz.17:00
Wieczór kabaretowy w wykonaniu Andrzeja Poniedzielskiego pt. „Bo, Kobieta…”.
Andrzej Poniedzielski to znany artysta kabaretowy, poeta, autor tekstów piosenek
oraz twórca teatralny, przez wielu uważany za najlepszego polskiego satyryka
bawiącego się słowem i opowiadającego o poezji i prozie codziennego życia,
o ludzkich marzeniach, tęsknotach i miłości, czyniąc to w sposób, który bawi
do łez, a jednocześnie skłania do refleksji i zadumy. Spodziewać się zatem możemy
dużego ładunku inteligentnego humoru i satyry o kobiecie, mężczyźnie i relacjach
między nimi. Czyli o ich szczęściu.
Współorganizator: Akademia Sztuki Wojennej.
Miejsce: sala widowiskowa Akademii Sztuki Wojennej. Wstęp za okazaniem
bezpłatnych zaproszeń, które odbierać można od 15 kwietnia od godz.17:00
w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów.
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