OFERTA PROGRAMOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE
W ROKU ARTYSTYCZNYM 2019/2020

ZESPOŁY ARTYSTYCZNE MDK
Zespoły artystyczne działające przy MDK w Mławie uświetniają swoimi występami wiele
miejskich uroczystości, występują na koncertach dla mieszkańców i dla znamienitych gości
odwiedzających Mławę. Co roku biorą udział w warsztatach wyjazdowych, na których szkolą
technikę tańca, śpiewu i gry na instrumentach.
ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY CANTARE (zajęcia bezpłatne) – propozycja dla starszych mieszkańców
Mławy i okolic. Doskonała atmosfera, wierna publiczność i przyjemnie spędzony czas – to najlepiej
charakteryzuje grupę naszych chórzystów. Zespół prowadzi P. Edyta Suszek, akompaniuje Jarosław
Bartkowski. Zespół Artystyczny Seniorów „Cantare” został powołany w styczniu 2012 roku.
Mławscy seniorzy, którzy są członkami zespołu z pasją i poświęceniem realizują swoje zainteresowania
muzyczne, czego dowodem jest ilość dawanych koncertów w naszym mieście i poza nim. „Cantare”
może pochwalić się również wieloma sukcesami, jak chociażby zajęcie I (2012r.) miejsca w III
(2013r.)Przeglądzie Ludowych Zespołów Artystycznych w Poświętnem. Zespół uczestniczy również w
wielu inicjatywach lokalnych i wojewódzkich, angażuję się w pracę na rzecz najbardziej
potrzebujących, wspiera przedsięwzięcia realizowane przez mławskie instytucje, parafie, organizacje
pozarządowe aktywnie uczestnicząc w życiu kulturalnym regionu Mazowsza.
TANIEC LUDOWY LZA MŁAWIACY – prowadzony przez p. Ewę Koźlakiewicz tańczyć w nim
można od 6 lat do..., kiedy starczy sił i energii. Zespół tworzą trzy grupy wiekowe —dziecięca,
młodzieżowa i reprezentacyjna sekcja dorosłych. Zajęcia dla dzieci i młodzieży są odpłatne – 10 zł
MŁAWSKA ORKIESTRA DĘTA (zajęcia bezpłatne) – pod batutą p. Mirosława Cieślaka. Propozycja
dla dzieci i młodzieży, która chciałaby uświetniać swoimi występami wydarzenia miejskie i wykonywać
repertuar lubiany przez każdą publiczność.

TEATR I SŁOWO
Oferta dla: dzieci, młodzieży i dorosłych
Instruktor: Jakub Falkowski, Hanna Matecka-Wieczorek
ZAJĘCIA TEATRALNE (bezpłatne). Interesujesz się teatrem, uwielbiasz oglądać spektakle lub
jeździć na festiwale, na których możesz spotkać aktorów polskiego i światowego kina? Możesz
uczęszczać na zajęcia, które pozwolą Ci poznać tajniki gry aktorskiej oraz świat filmu. Oferta
skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Instruktor: Jakub Falkowski
WARSZTATY RECYTATORA (bezpłatne) – warsztat obejmuje przygotowania młodych
recytatorów do przeglądów i konkursów recytatorskich. Instruktor: Hanna Matecka-Wieczorek

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
Instruktorzy: Oskar Szmidt, Agnieszka Pietrzak, Maciej Lewandowski,
Oferta dla: dzieci i młodzieży,dorosłych
Propozycja skierowana do dzieci i młodzieży, które chcą poznać tajniki gry na gitarze, gitarze basowej,
perkusji i keyboardzie. Udział w zajęciach jest odpłatny – 100 zł.

FOTOGRAFIA
Oferta dla: dzieci, młodzież, dorośli
FOTOGRAFIA – 50 zł. Program zajęć jest budowany tak, by obok poznania podstaw warsztatu
fotograficznego (takich jak sprawna obsługa aparatu czy właściwy dobór parametrów decydujących
o poprawnym naświetleniu), uwrażliwić uczestników na magię światła czy intrygującą kompozycję.
Zajęcia prowadzone są nie tylko w MDK, ale również w plenerze.

KOLOROWY ŚWIAT SZTUKI
Instruktor: Anna Baran, Joanna Rodowicz, Ewa Stabach, Małgorzata Zakrzewska, Hanna
Matecka-Wieczorek.
Oferta dla: dzieci i młodzieży, dorosłych
ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ( 50 zł) - zajęcia skierowane do dzieci i
młodzieży, która chcę poznać różne techniki malarskie oraz opanować podstawy rysunku. Zajęcia
poprowadzi p. Joanna Rodowicz
ZAJĘCIA FLORYSTYCZNE –p. M. Zakrzewska oferta dla dorosłych (50zł), dla seniorów
(bezpłatna) to praca z żywymi i sztucznymi roślinami, z użyciem narzędzi, materiałów technicznych i
dekoratorskich, pod czujnym okiem i z pomocą profesjonalnego florysty. Każdy może wyczarować
kompozycję florystyczną w wybranej formie, tematyce i kolorze.
ZAJĘCIA DIY CZYLI „ZRÓB COŚ Z NICZEGO” (60 zł) Zajęcia prowadzone przez p. Annę

Baran dla dzieci i młodzieży rozwijają kreatywność, pomysłowość oraz zdolności manualne.
Dzieci mają możliwość poznania pracy z gliną, która uczy skupienia, ale także wspaniale
rozwija artystycznie. Uczestnicy mają możliwość poznania różnych technik manualnych i być
może zdecydować, którą z nich w przyszłości zająć się poważnie.
CERAMIKA I WITRAŻ (60 zł) – zajęcia prowadzone przez p. Annę Baran dla dorosłych
mieszkańców Mławy. Kto raz spróbował pracy z gliną nie będzie się już mógł od niej odkleić. Relaksuje,
wycisza, inspiruje i budzi kreatywność.
DECOUPAGE- oferta dla dorosłych (60 zł) dla seniorów bezpłatna. Zajęcia prowadzone przez p.
E. Stabach. Decoupage to technika zdobnicza znana od dawna, w dodatku bardzo prosta. Za jej pomocą
można niemal każdy przedmiot w szybki i łatwy sposób efektownie ozdobić. Technika ta polega na
zdobieniu przedmiotów np. butelek, kasetek, biżuterii, doniczek a nawet mebli, poprzez malowanie i
ozdabianie ich elementami z papieru lub serwetek. Sekret decoupage polega na tym, że każdy,
niezależnie od wieku, płci i zdolności artystycznych może tworzyć piękne przedmioty, którymi
zachwyci wszystkich dookoła. Poznanie podstaw decoupage to doskonały sposób na zostanie artystą
nawet bez dużego zacięcia artystycznego. Przedmiot ozdobiony własnoręcznie techniką decoupage to
doskonały pomysł na prezent dla kogoś bliskiego; poznanie tajników tej prostej techniki pozwala na
tworzenie dekoracji niepowtarzalnych. Na decoupage zapraszamy wszystkie osoby, które pragną
radośnie i twórczo spędzać czas, dla których życie to coś więcej niż ciągły pośpiech i pęd na oślep. To
po prostu - doskonała zabawa!

ZAJĘCIA MALARSKIE DLA DOROSŁYCH (60 zł)- zajęcia poprowadzi osoba, która z własnego
doświadczenia wie, czym jest odkrycie w sobie talentu. Pani Joanna Rodowicz zaczęła swoją przygodę
z malarstwem, jako dojrzała kobieta i przygoda ta stała się jej największą pasją. Być może znajdą się
wśród Mławian takie osoby, które chciałyby na poważnie zacząć malować, poznać różne techniki
malarskie i pokazać swój talent na poplenerowych wystawach, a może nawet wystawach autorskich.
„PLASTYCZNA PODRÓŻ” (60 zł) Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży. Plastyczne zadania i zabawy
formą dla młodszych i starszych. Staram się nawiązywać do elementów folkloru i czerpać inspirację ze
sztuki etno różnych stron świata, jak również do różnorodności stylów „w czasie i przestrzeni”- przy
okazji zapoznając dzieci ze sztuką i elementami wzornictwa na przestrzeni dziejów. Chętnie pracuję
z tworami natury oraz nietypowymi materiałami, tworząc tzw. upcycling. Plastyczna podróż to
przede wszystkim plastyczna zabawa. Prowadząca: Hanna Matecka-Wieczorek

JĘZYK ANGIELSKI
Instruktor: Joanna Milaniuk
Oferta dla: dzieci i młodzieży, dorosłych
Język angielski opłata za zajęcia 100 zł

Dla najmłodszych dzieci proponujemy program ukierunkowany na zabawę. Na zajęciach dzieci
będą się uczyć piosenek, aktywnie spędzać czas, grać, malować, ale przede wszystkim uczyć
się języka w miłej atmosferze z wykwalifikowanym anglistą. W arkana tej lingwistycznej
zabawy wprowadzi je magister filologii angielskiej, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego
– Pani Joanna Milaniuk.
To nie jest koniec naszej propozycji. Na zajęcia z języka angielskiego może zapisywać się
również młodzież i dorośli. Poziom nauki będzie dostosowany do umiejętności uczestników.
Stawiamy na skuteczną naukę języka i kształtowanie wszystkich umiejętności, które pomogą
w efektywnym komunikowaniu się i poznaniu zasad gramatycznych.
Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu dla każdej z grup. Czas trwania jednych zajęć
to 45 minut. Koszt miesięczny kursu 100 zł. Wszystkie zajęcia poprowadzi Pani Joanna
Milaniuk, a grupy nie będą liczyły więcej niż 10 osób.

BRYDŻ
Oferta dla dorosłych
Cotygodniowa partyjka brydża przy swingowej muzyczce….zapraszamy!!!!! Spotkania sekcji są
nieodpłatne, przeznaczone dla dorosłych mieszkańców Mławy.

TANIEC
Instruktor: Ewa Koźlakiewicz
Oferta dla: dzieci i młodzieży, dorosłych
BALET (70 zł) – zajęcia baletowe prowadzi Pani Ewa Koźlakiewicz. Jest to propozycja dla dzieci od
5 do 8 lat. Balet to zabawa połączona z pracą nad ciałem i doskonała propozycja dla najmłodszych,
którzy chcą w przyszłości kształcić się w kierunku różnych stylów tanecznych.
FORMACJA JAZZ (70 zł) – to formacja stworzona dla młodzieży, prowadzona przez p. Ewę
Koźlakiewicz. Mławska publiczność miała okazję ich podziwiać – robią wrażenie!
TANIEC JAZZOWY DLA DZIECI (9+) – trudne tajniki tańca jazzowego dla najmłodszych. Zajęcia
prowadzi p. Ewa Koźlakiewicz. Opłata za zajęcia 70 zł.

ZAJĘCIA WOKALNE
Instruktor: Agnieszka Pietrzak
Oferta dla: dzieci i młodzieży, dorosłych
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (70 zł) - propozycja dla wszystkich chcących w sobie odkryć talent
wokalny lub szkolić swój warsztat pod okiem profesjonalisty.
ZESPOŁY WOKALNE (30 zł.) – tworzą je osoby już śpiewające, dysponujące dobrym głosem i
chęcią do ciężkiej pracy, by śpiewać na głosy utwory coraz trudniejsze i coraz ambitniejsze.

ZAJĘCIA TANECZNE
Instruktor: Anna Schlueter*
Oferta dla: dzieci i młodzieży, dorosłych
TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI (6-10l.) -instruktor Anna Schlueter*. To zajęcia które
zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój psychofizyczny, uczą prawidłowej postawy, ekspresji oraz
pewności siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Z czasem dzieci będą miały szansę poznać smak
rywalizacji i sukcesu, podczas występów i turniejów tańca. W programie tańce standardowe i
latynoamerykańskie.
LATINO SOLO DLA DZIEWCZYNEK (od 8 l.) instruktor Anna Schlueter*. To szansa dla
dziewcząt, które pasjonują się tańcem towarzyskim i w przyszłości chcą prezentować się na występach
solo ,bądź w zespole. W programie tańce latynoamerykańskie oraz zajęcia ogólnorozwojowe.
KURS TAŃCA instruktor Anna Schlueter* Kurs Tańca przeznaczony jest dla osób ,które pragną
szybko i skutecznie nauczyć się tańczyć w parze. Program obejmuje naukę tańców standardowych i
latynoamerykańskich oraz tańców użytkowych. Zapraszam wszystkich ,którzy przygotowują się do
pierwszego tańca, ten kurs jest również dla was.
DANCING WOMEN instruktor Anna Schlueter* Zajęcia skierowane do każdej kobiety niezależnie od
wieku i umiejętności tanecznych .Na zajęciach będziemy poznawali różne choreografie taneczne
tańczone solo zawierające elementy samby, rumby, salsy, cha-cha itd .,oraz różne kroki taneczne do
gorących rytmów muzyki latynoskiej. Czekam na wszystkich lubiących dobrą zabawę.
*Zajęcia taneczne Anny Schlueter - informacje o zajęciach i zapisy pod nr telefonu 506 08 64 64

