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OFERTA PROGRAMOWA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MŁAWIE 
SEZON ZIMOWY W ROKU ARTYSTYCZNYM 2016/2017 

 

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. 

 
Taniec ludowy  LZA Mławiacy – prowadzony przez  p. Anitę Ciarcińska i p. Halinę Rzepińską tańczyć  
w nim można od 4 lat do..., kiedy starczy sił i energii. Zespół tworzą trzy grupy wiekowe —dziecięca, 
młodzieżowa i reprezentacyjna sekcja dorosłych. Zajęcia dla dzieci są odpłatne – 10 zł 
 
Mławska Orkiestra Dęta (zajęcia bezpłatne)  – od lat działa pod batutą p. Mirosława Cieślaka  
i współpracy p. Piotra Olewnika. Propozycja dla dzieci i młodzieży, która chciałaby uświetniać swoimi 
występami wydarzenia miejskie i wykonywać repertuar lubiany przez każdą publiczność. 

 

KLUB SENIORA MILONGA 
 
Klub Seniora Milonga powstał w 2013 z inicjatywy samych seniorów, którzy zorganizowali się, wybrali 
nazwę i spotykają się regularnie w każdy czwartek w MDK. Ale to nie tylko czwartkowe spotkania 
taneczne. Seniorzy organizują też spotkania w plenerze, wycieczki do ciekawych miejsc, bale. Warto 
dołączyć do tej zgranej i przesympatycznej kompanii. 

 

TEATR I SŁOWO 
Instruktor: Hanna Zarębska, Hanna Matecka-Wieczorek 
Oferta dla: dzieci, młodzież, dorośli 
 
Zajęcia teatralne (bezpłatne) - to praca ze słowem i ciałem —doskonała forma nauki ekspresji, 
współpracy w grupie i możliwość pokazania się w spektaklach przygotowanych przez uczestników 
sekcji. W ramach tych zajęć zapraszamy również na warsztaty recytatora. 
 
Wystąpienia publiczne i emisja głosu (50 zł)– to propozycja pracy indywidualnej dla osób w różnym 
wieku, które chciałyby posługiwać się poprawnie polszczyzną, przełamać tremę przed wystąpieniami 
publicznymi lub, które czują potrzebę pokazania nie na scenie w roli prowadzących różnego rodzaju 
imprezy 
 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH 
Instruktorzy: Oskar Szmidt, Anita Ciarcińska 
Oferta dla: dzieci i młodzież 
Propozycja skierowana do dzieci i młodzieży, które chcą poznać tajniki gry na gitarze, gitarze basowej, 
perkusji i keyboardzie. Udział w zajęciach jest odpłatny – 50 zł. 
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ZAJĘCIA WOKALNE 
 
Instruktor:  Edyta Suszek, Oskar Szmidt, Agnieszka Pietrzak 
Oferta dla: dzieci, młodzież dorośli 
 
Zajęcia indywidualne (50 zł) - propozycja dla wszystkich chcących w sobie odkryć talent wokalny  
lub szkolić swój warsztat pod okiem profesjonalisty.  
 
Zespoły wokalne (zajęcia bezpłatne) –  tworzą je osoby już śpiewające, dysponujące dobrym głosem  
i chęcią do ciężkiej pracy, by śpiewać na głosy utwory coraz trudniejsze i coraz ambitniejsze. 
 
Wokal rockowy (50 zł) – dla miłośników ostrzejszej ekspresji, którzy widza w sobie potencjał 
rockowego wokalisty. 
 

KOLOROWY ŚWIAT SZTUKI 
 
Instruktor: Anna Baran, Zdzisław Kruszyński, Joanna Rodowicz 
Oferta dla: dzieci, młodzież, dorośli 
 
Zajęcia plastyczne dla seniorów (bezpłatne) - przesympatyczne grono naszych mławskich seniorów, 
którzy na zajęciach szyją, wyszywają, wyplatają rzeczy naprawdę piękne i wyjątkowe. W tym roku 
odkryją kolejne tajniki sztuki: ceramikę, witraż, wyrób ozdób i biżuterii, malarstwo. 
 
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 poprowadzą p. Zdzisław 
Kruszyński i p. Joanna Rodowicz 
 
Zajęcia DIY czyli „zrób coś z niczego” (60 zł) Zajęcia prowadzone przez p. Annę Baran dla dzieci  
i młodzieży rozwijają kreatywność dzieci i młodzieży, rozwijają pomysłowość oraz zdolności manualne. 
Dzieci 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. 
 

NOWOŚĆ !!!! 
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. 
 

BRYDŻ 
Opiekun: Henryk Sławuta 
Oferta dla dorosłych 
 
Cotygodniowa partyjka brydża przy swingowej muzyczce….zapraszamy!!!!! Spotkania sekcji są 
nieodpłatne, przeznaczone dla dorosłych mieszkańców Mławy. 
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TANIEC 
 
Instruktor: Ewa Koźlakiewicz, Anna Chocholska, Piotr Jankowski,  
Oferta dla: dzieci, młodzież dorośli 
 
Mini Balet (60 zł) – zajęcia baletowe prowadzą Pani Ewa i Pani Ania. Jest to propozycja dla dzieci  
od 4 do 10 lat. Mini 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 taneczna TAGA (60zł) -  prowadzi p. Anna Chocholska, a tworzą ją dziewczynki, które swoje 
szlify taneczne zdobywały w  mini balecie. Zapraszamy do tej grypy dzieci w wieku od 10 lat. 
 
Formacja Jazz Army  (60 zł) – to formacja stworzona dla młodzieży, prowadzona przez p. Ewę 
Koźlakiewicz. Mławska publiczność miała już okazję ich podziwiać – robią wrażenie! 
 
Taniec nowoczesny (50zł) – prowadzony przez p. Piotra Jankowskiego dla wszystkich, którzy po prostu 
chcą tańczyć - różne style, dużo energii —zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
 
Taniec towarzyski (50 zł) – propozycja dla dorosłych mieszkańców Mławy, którzy chcą poznać tajniki 
tańców standardowych oraz latynoamerykańskich, a potem zaskoczyć wszystkich znajomych  
na parkiecie. 
 

NOWOŚCI !!!!! 
FOLKNESS (60 zł) – ci którzy dbają o kondycję, chcą zachować zgrabną sylwetkę lub zgubić  
w przyjemny sposób kilka kilogramów powinni sprawdzić czym jest  Folkness. To zupełnie 
nowatorska forma, stanowiąca alternatywę dla zumby, fitness, aerobiku itp. Jeżeli gimnastyka 
– to czemu nie w ciekawych aranżacjach inspirowanych polskimi melodiami, jeżeli ruch i taniec 
– to czemu nie bazujący na krokach i figurach polskich tańców. Folkness tylko w Mławie!!!!!! 
Prowadzi p. Anna Chocholska 
 
ZAJĘCIA KOREKCYJNO-MUZYCZNE (60 zł)– propozycja dla najmłodszych w wieku 4-7 lat.  
To zajęcia łączące elementy rytmiki i ćwiczeń korygujących wady postawy. Zajęcia prowadzi  
p. Anna Chocholska 
 

WARSZTATY TANGA ARGENTYŃSKIEGO DLA POCZATKUJĄCYCH (70 zł osoba)– propozycja dla 

starszej młodzieży i dorosłych, którzy od podstaw chcą poznać tajniki  tango argentino 

naturalnego tańca stworzonego przez zwykłych ludzi. Na tych zajęciach poznacie przede 

wszystkim tango de salon, w użytkowej formie jaka najczęściej jest tańczona dla przyjemności 

na popularnych milongach. Program zajęć obejmuje zarówno naukę podstawowych kroków 

tanga jak i wprowadza w technikę bardziej wyszukanych figur. Odkryjemy przed Wami 

sposoby prowadzenia oraz odczytywania sygnałów - egzotycznego języka jakim komunikują 

się pary w tangu. Zajęcia prowadzi doświadczona para taneczna Justyna Jędrzejewska Barnaś 

i Andrzej Barnaś, a zajęcia odbywać się będę średnio co drugą sobotę. 
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FOTOGRAFIA I FILM 
Instruktor: Cezary Lewandowski 
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.  
 
Film – planujemy reaktywować  Dyskusyjny Klub Filmowy działający przy MDK. Zapraszamy nie tylko 
Miłośników X Muzy, ale przede wszystkim szukamy osoby, która Mławski DKF chciałaby poprowadzić. 
Celem działania DKF jest popularyzacja kina artystycznego (szczególnie polskiego i europejskiego), 
tworzenie przestrzeni do dyskusji, i budowanie lokalnej tożsamości wokół kina.  Wiele z tytułów 
pokazywanych w ramach DKF tylko tak może zaistnieć na dużym ekranie ( dokumenty społeczne, filmy 
archiwalne etc ). To także możliwość organizacji przeglądów filmowych, spotkań z twórcami, wpływ 
klubowiczów na repertuar studyjny. O wsparcie finansowe na działalność DKF możemy wystąpić do 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jeżeli tylko znajdzie się grupa pasjonatów zapewne złożymy taki 
wniosek z nadzieją, że DKF powróci do MDK w Mławie już na stałe. 
 

MDK DLA KOBIET 
Opiekun: Anna Borowska 
Oferta dla wszystkich Pań 
 
To nasze zaproszenie dla kobiet w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach i różnych pomysłach  
na siebie, na miejsce w których żyją, na to jak spędzają wolny czas. Chcielibyśmy bardzo dać szanse 
mławiankom na spotkanie, miłe spędzenie czasu i stworzenie w MDK inspirującej przestrzeni dla siebie. 
Zapraszamy wszystkie zainteresowanie Panie, nie narzucamy koncepcji, ram – tworzymy otwarta 
przestrzeń na wasze pomysły i działanie. Nie proponujemy też żadnej nazwy – liczymy, że Panie same 
najlepiej znajdą nazwę dla swojej działalności. 
 

Przystań CENTRUM 
 
Propozycja dla wszystkich mieszkańców 
 
CENTRUM - środek spotkań, przystań gdzieś pomiędzy poglądami, zainteresowaniami, zdolnościami, 
fascynacjami, przy której mieszkańcy różnych grup wiekowych, różnych zawodów mogą zacumować  
i wyjść sobie naprzeciw. Miejsce, które symbolicznie ma być punktem docelowym wszystkich 
zainteresowanych kulturą i działaniami społecznymi. W Miejskim Domu Kultury w Mławie tworzymy  
miejsce ku takiemu spotkaniu.  
Tego okienka nie wypełniamy jeszcze treścią. Chcielibyśmy, by każdy mieszkaniec mógł 
zagospodarować Dom Kultury i zaprosić mieszkańców do inspirujących działań. To może być 
podzielenie się swoją pasją, zaproszenie na przygotowane przez siebie warsztaty, organizacja 
tematycznych spotkań np. literackich, miłośników Mławy, wykłady o tradycji i kulturze, spotkania  
w ramach kawiarenki obywatelskiej – katalog jest nieograniczony.  
 
Działania w ramach tego projektu nie mogą mieć charakteru komercyjnego. Oczywiście wszystkich 
pomysłodawców będziemy wspierać, ale liczymy bardzo na współpracę i zaangażowanie inicjatorów  
i środowisk lokalnych  


