MAJ 2019
Dom Kultury „Rembertów”

 6-31 maja (pon.-pt.), w godz.13:00 – 18:00
Zwiedzanie ogródka edukacyjno-ekologicznego
Domu Kultury „Rembertów”. Prowadząca Marzenna Kosowska.
Wstęp wolny.

 8 maja, godz.18:00
Spotkanie z Heleną Norowicz, znaną aktorką teatralną i filmową oraz modelką.
Wstęp wolny.

 9 maja, godz.19:00
Spotkanie klubu literackiego pt. „Rembertowskie pióra” – w ramach cyklu spotkań
z poezją „Rembertowskie pióra wychodzą z szuflady”.
Prowadzi Agata Kowalczyk.
Wstęp wolny.

 11 maja, godz.12:00 – 16:00
„Zrób To Sam w Rembertowie! – cykl praktycznych warsztatów dla każdego”.
Warsztatownia II - warsztat farbowania tkanin.
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2019.
Obowiązują zapisy.

 11 maja, godz. 12:00 – 16:00
Piknik rodzinny z klockami LEGO we współpracy z Fundacją Iwony Kalaman.
Wstęp wolny.

 13 maja, godz.16:00 – 17:30
„Warsztaty kulinarne dla dzieci”.
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2019.
Zapisy w sekretariacie.

 13 maja, godz.17:45 – 18:15
„Poczytaj mi ciociu” – spotkanie literacko-bajkowe dla dzieci.
Bajki czyta dr Grażyna Majkowska.
Wstęp wolny.

 14 maja, godz.16:00 – 17:30
„Warsztaty kulinarne dla dzieci”.
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2019.
Zapisy w sekretariacie.

 15 maja, godz.18:00
„W 80 jaskiń dookoła świata” – spotkanie z cyklu „Podróże po najpiękniejszych
zakątkach świata”. Spotkanie z Katarzyną Biernacką, podróżnikiem, grotołazem,
fotografem jaskiniowym.
Wstęp wolny.

 17 maja, godz.18:00 – 21:00
Wieczorne planszówki w Domu Kultury „Rembertów”.
Wstęp wolny.

 18 maja – 5 czerwca
Wystawa dla dzieci w Galerii Rem pt. "Czego nie wie król, czyli bajki o ...".
Ilustracje Marcin Strzembosz, tekst Dominika Stadnicka-Strzembosz.
Wstęp wolny.

 18 maja, w godz.12:00 – 16:00
„Zrób To Sam w Rembertowie! – cykl praktycznych warsztatów dla każdego”.
Warsztatownia III - warsztat wikliniarski dla rodzin z dziećmi od 6 lat.
Projekt finansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2019.
Obowiązują zapisy.

 18 maja, godz.19:00
Spektakl pt. „Rozmowa” w wykonaniu Teatru FOYER Domu Kultury „Rembertów”.
Wstęp wolny.

 19 maja, w godz.19:00 - 21:00
„Potańcówki wielopokoleniowe integracyjne” – potańcówka z zespołem
Dancing Pills.
Projekt sfinansowany ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 20 maja, w godz.17:45 – 18:15
„Poczytaj mi ciociu” – spotkanie literacko-bajkowe dla dzieci.
Bajki czyta dr Grażyna Majkowska.
Wstęp wolny.

 22 maja, godz.18:00
Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Malwiny Borkowicz.
Wstęp wolny.

 27 maja, w godz.17:45 – 18:15
„Poczytaj mi ciociu” – spotkanie literacko-bajkowe dla dzieci.
Bajki czyta dr Grażyna Majkowska.
Wstęp wolny.

 29 maja, godz.18:00
Wieczór poezji Zdzisławy Kwiatkowskiej z muzycznym akompaniamentem.
Wstęp wolny.

 31 maja, w godz.18:00 – 21:00
Wieczorne planszówki w Domu Kultury „Rembertów”.
Wstęp wolny.

Dom Kultury „Wygoda”

 6 - 31 maja, w godz.14:30 - 19:00
„Szukając siebie” – wystawa prac malarskich młodej artystki
Aleksandry Haduch.
Wstęp wolny.

 11 maja, w godz.13:00 – 13:45
„Kowboj Laki” – interaktywne przedstawienie teatralne dla dzieci w wykonaniu
Teatru Wariacja.
Wstęp wolny.

 24 maja, w godz.18:00 – 19:15
„O Mamo ….” – koncert muzyczny z okazji Dnia Matki w wykonaniu
Alicji Łukomskiej przy akompaniamencie Łukasza Kado. W programie
znajdą się polskie piosenki, głównie z lat 60, m.in. „Nie ma jak u mamy”,
„Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Powróćmy jak za dawnych lat”,
„Biedroneczki są w kropeczki”, „Cudownych rodziców mam”,
„Jabłuszko pełne snów”. To koncert, który wzrusza i bawi pokazując,
jak ważną rolą w życiu kobiety jest bycie mamą. Słowem – koncert
opowiadający historię życia matki.
Wstęp wolny.

 26 maja, w godz.15:00 – 16:30
„Mój przyjaciel Pies” – charytatywne, integracyjne warsztaty
kynologiczno – plastyczne dla dzieci. Warsztaty poprowadzą: Kaja Kamińska –
trener koni sportowych, hodowca terrierów Jack Russell, założycielka
i prowadząca hodowlę DRAPICHRUST, oraz Katarzyna Maria Kullmann –
artysta plastyk, mgr sztuki, pedagog, założycielka i prowadząca Studio Technik
Plastycznych. W warsztatach wezmą udział pieski z hodowli DRAPICHRUST.
Wstęp wolny.

 30 maja, w godz.16:00 – 20:00
„Inauguracja sceny w DK Wygoda” - uroczyste otwarcie sceny plenerowej.
W programie: występ Orkiestry Symfonicznej z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
w Rembertowie, występy uczniów sekcji gitary, perkusji, pianina i wokalnej
z DK „Wygoda”, pokaz grupy tanecznej Flamenco Patrycji Forster, pokaz grupy
tanecznej Hip-Hop Pawła Zająca. Ponadto koncert Instruktorów DK „Wygoda”:
Tatiana i Michał Szafraniec – wokal, Daniel Zakościelny i Paweł Klin –
gitara, Kamil Siciak – perkusja, a na zakończenie koncert Orkiestry Baczków.
Dodatkowo atrakcje: grill, dmuchana zjeżdżalnia, basen z piłeczkami dla dzieci,
bańki mydlane, malowanie twarzy, szczudlarz, fotobudka i sitodruk.
Wstęp wolny.

 31 maja, w godz.18:00 – 20:00
„Inauguracja sceny w DK Wygoda” – dzień drugi po uroczystym otwarciu
sceny. W programie: dwa koncerty muzyczne Pawła Izdebskiego
i Marty Zalewskiej z Zespołem.
Wstęp wolny.

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II
 6 maja, godz.16:00
Teatr 7/100 Między wierszami w spektaklu o historii tanga zatytułowanym
„Tango. Dlaczego nie?”.
Współorganizator: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów.
Wstęp wolny.

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

 8 maja, godz.17:00
„Pipi Wędrowniczka” – spektakl w wykonaniu Teatru Urwis dla dzieci
w wieku od 5 do 8 lat. XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 9 maja, godz.12:00
Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat.
XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 9 maja, godz.17:00
„Cyberbezpieczeństwo” - wykład Dariusza Morawskiego, specjalisty
od zabezpieczeń informatycznych. Spotkanie dla wszystkich grup wiekowych.
XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 9 maja, godz.18:00
Rembertowski Dyskusyjny Klub Książki: Cezary Łazarewicz - Tu mówi Polska.
Wstęp wolny.

 10 maja, godz.11:30
Klub Małego Czytelnika: „Zdrowe odżywianie” - zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Wstęp wolny.

 10 maja, godz.19:00
Spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkiem.
XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 11 maja, godz.12:00
„Królewna Śnieżka” – spektakl w wykonaniu Teatru Urwis dla dzieci
w wieku od 5 do 8 lat. XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 13 maja, godz.12:00
Spotkanie z Krzysztofem Piersą, autorem poradników dla młodzieży.
Dla wszystkich grup wiekowych. XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 13 maja, godz.19:00
Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem.
XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

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

 15 maja, godz.17:00
„Skarb piratów” – spektakl w wykonaniu Teatru Wariacja dla dzieci
w wieku od 5 do 8 lat. XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Wydarzenie finansowane ze środków budżetu partycypacyjnego 2019.
Wstęp wolny.

 16 maja, godz.17:00
Pani Nutka i Przyjaciele: „FLAŻOLETY i inne dziwne instrumenty” –
prowadzi Ewelina Grygiel. Zajęcia muzyczne i warsztaty plastyczne dla dzieci
w wieku od 5 do 8 lat. Współorganizator: Urząd Dzielnicy Rembertów.
Wstęp wolny.

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

 22 maja, godz.16:00-19:00
Klub Gier planszowych – spotkania dla początkujących i doświadczonych graczy.
Projekt organizowany w ramach wolontariatu.
Wstęp wolny.

 23 maja, godz.17:00
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki: Will Hill - Gdy ogień gaśnie.
Wstęp wolny.

 24 maja, godz.11:30
Klub Małego Czytelnika: „Dzień mamy” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku od 2 do 4 lat.
Wstęp wolny.

 27 maja, godz.16:00
Wernisaż, pokaz mody i tańca w wykonaniu seniorów.

Współorganizator: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów.
Wstęp wolny.

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

Wydział Kultury i Promocji
 12 maja, godz.16:00
VI Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej – koncert grupy Bellcanti
pod tytułem „Już nie zapomnisz mnie”. Zespół tworzą trzy młode sopranistki:
Magdalena Chmielecka, Maria Malinowska oraz Karolina Sołomin.
To niezwykłe trio zaśpiewa w niecodziennych aranżacjach na trzy soprany
największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego, którymi pasjonowała
się cała Polska.
Park przy ul. Frontowej (w przypadku deszczowej aury - DK „Rembertów”).
Wstęp wolny.

 19 maja, godz.16:00
VI Rembertowski Festiwal Muzyki Kameralnej - koncert zespołu Sax & More
zatytułowany „Tribute to Zbigniew Wodecki”. Usłyszymy największe przeboje
Zbigniewa Wodeckiego w magicznym wykonaniu kwartetu saksofonowego,
pianina, kontrabasu i dwuosobowego wokalu. Grupę założyli czterej absolwenci
Akademii Muzycznej grający na saksofonach, a obecnie tworzy ją ośmioro muzyków.
Koncert „Tribute to Zbigniew Wodecki” jest znakiem rozpoznawczym grupy
podziwianej na festiwalach w całej Polsce.
Park przy ul. Frontowej (w przypadku deszczowej aury - DK „Rembertów”).
Wstęp wolny.

 26 maja, godz.11:00
Piknik Rodzinny
Występy, konkursy i zawody sportowe, biegi przełajowe, gra w paintball, strzelnice ASG,
kuchnia polowa, domowe wypieki Skautów Europy, „dmuchańce”.
Teren rekreacyjny przy ul. Działyńczyków, tzw. „Wemblej”.
Organizator: Fundacja Baza Rembertów.
Projekt dofinansowany przez Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

DOM KULTURY „REMBERTÓW” al. Komandosów 8, tel. (22) 611 96 87
domkultury.rembertow@wp.pl, www.dkrembertow.waw.pl
DOM KULTURY „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów ms.t. Warszawy
ul. Koniecpolska 14, tel. (22) 812 06 33 dkwygoda@op.pl, www.dkwygoda.waw.pl
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JANA PAWŁA II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
ul. Gawędziarzy 8, 04-401 Warszawa, tel. 22 255-39-98
biblioteka@bprembertow.waw.pl www.bp.rembertow.waw.pl
WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI, al. gen. A. Chruściela 28, p. 613, p. 322,
tel. (22) 44 33 913, 44 33 855; rembertow.wku@um.warszawa.pl,
www.rembertow.waw.pl
KLUB AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ, al. gen. A. Chruściela 103, tel. 887 777 501,
www.akademia.mil.pl, mo.urbanek@akademia.mil.pl

