
 

INFORMACJE RÓŻNE

Wakacje w Bibliotece 2018

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Ornontowicach  zaprasza  dzieci  w  wieku  4+  na  zajęcia  plastyczne  i  animacyjne.
Spotkania odbywają się w czwartki, w godz. 10:00-12:00. Wstęp wolny, biblioteka nie prowadzi zapisów.

Uwaga: zgoda na publikację wizerunku dziecka dostępna jest w bibliotece i na www.bibliotekaornontowice.pl.

W sierpniu br. placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00. Zapraszamy!

DATA TEMAT

2 sierpnia Animacje Cioci Asi – gry i zabawy

9 sierpnia Kwiatek dla Puchatka – zajęcia artystyczne

16 sierpnia Suche akwarium w słoiku – zajęcia plastyczne

23 sierpnia Robione książeczki – warsztaty plastyczne

****************************************************************************************************************************************

Konkurs fotograficzny – przypomnienie

Parafia pw. św. Michała Archanioła oraz ARTeria Centrum Kultury i Promocji zapraszają do udziału w konkursie
fotograficznym  „Przydrożne  krzyże  Ornontowic”.  Szczegółowe  informacje,  w  tym  regulamin  konkursu  i  karty
zgłoszeń  można  znaleźć  na  stronach  internetowych:  www.centrumarteria.pl oraz  www.ornontowice.wiara.org.pl.
Maksymalnie  3  zdjęcia  wraz  z  kartą  zgłoszenia  należy  dostarczyć  do  biura  ARTerii  przy  ul.  Zwycięstwa  26
w Ornontowicach lub na adres e-mail:  sekretariat@centrumarteria.pl do dnia 31 sierpnia br. Ogłoszenie wyników
konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas festynu parafialnego w niedzielę 9 września br. 

****************************************************************************************************************************************

Teatr Naumiony – „Szac” z potańcówką i nowy nabór do Akademii

Wakacje są nie tylko czasem odpoczynku, ale także snucia planów na kolejny sezon teatralny. Ornontowicki  Teatr
Naumiony lato rozpoczął od zdobycia nominacji do 35. Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie
ze spektaklem „Szac”. W trakcie wakacji  spektakl zobaczą jeszcze widzowie w Chorzowie podczas Chorzowskiego
Teatru Ogrodowego. 

Nowy sezon Naumiony otworzy 15 września w Ornontowicach – odbędzie się tutaj niezwykły pokaz „Szaca”.  Tuż po
nim zaprosimy wszystkich widzów na prawdziwą ludową potańcówkę, do której przygrywać będą muzycy znanego ze
spektaklu zespołu Rube Świnie. Bilety na wydarzenie dostępne są do kupienia w sklepie Anatol i w salonie fryzjerskim
p. Sabiny Baron. 

We wrześniu rusza także nowy sezon Akademii Teatru Naumionego.  Akademia to cykl całorocznych zajęć dla dzieci
w  wieku  7-14  lat.  Pod okiem artystów i  instruktorów dzieci  kształciły  będą  umiejętności  aktorskie,  śpiewu i  tańca
ludowego. Intencją zajęć jest także zaszczepienie poszanowania dla tradycji  w najmłodszym pokoleniu, aby to ono
mogło pielęgnować dalej to, co najpiękniejsze w kulturze Ornontowic. Spotkanie informacyjne Akademii odbędzie się
5 września 2018 r. (środa) w sali Teatru Naumionego (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach).
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