KALENDARIUM
ważniejszych, cyklicznych imprez kulturalnych, artystycznych i turystycznych
realizowanych w 2017 roku przez Miejsko – Gminny Dom Kultury w Działoszynie
Styczeń
1. XXV Finał WOŚP – koncert we współpracy z placówkami oświatowo – wychowawczymi.
2. Wystawa malarstwa Angeliki Polak z cyklu „ Młodzi – zdolni”.
3. Spotkanie z muzyką – występ wychowanków ogniska muzycznego z Kłobucka dla uczniów
szkół podstawowych.
4. Spektakl profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej.
5. „ Ferie z kulturą” – podczas ferii obowiązuje odrębny plan zajęć m.in. bal dla dzieci, spektakl
teatralny „ Królowa Śniegu”, dzień łasucha, zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne.
6. Seans filmowy dla dzieci i dorosłych.
Luty
1. Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w wykonaniu aktorów z Katolickiego Teatru
Edukacji z Krakowa.
2. Wystawa twórczości ( malarstwa, rzeźby, rękodzieła itp.) osób z naszego regionu.
3. Spotkanie walentynkowe.
4. Spektakl teatralny w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego „ W tajemniczej krainie krasnali”.
Marzec
1. Koncert z okazji Dnia Kobiet – współudział w organizacji.
2.Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży.
3. Spotkanie z kabaretem dla dorosłych.
4. Regionalny konkurs dla dzieci i młodzieży ph.” I Ty masz talent”.
5. Wystawa starych, zapomnianych fotografii.
Kwiecień
1. XV Regionalny Festiwal Wokalny „ Warta – Song”.
2. Kiermasz wielkanocny w plenerze.
2. Wystawa twórczości artystycznej lokalnego twórcy.
4. Cała Polska jeździ na rowerze – czyli sezon rowerowy czas zacząć.
5. Rozpoczęcie sezonu na Przystani kajakowej – zabawy, konkursy, animacje dla dzieci i młodzieży.
Maj
1. Dni Kultury Chrześcijańskiej.
2. Regionalny Przegląd Piosenki Religijnej i Poetyckiej.
3. IX Gminne Prezentacje Artystyczne Przedszkoli.
4. Festyn Ekologiczny – Święto Polskiej Niezapominajki.
5. Wystawa dziecięcych prac plastycznych.
Czerwiec
1. Festyn plenerowy z okazji Dnia Dziecka.
2. Rajd rowerowy szlakiem Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.
3. Festyn plenerowy „ Noc Świętojańska”.
4. Przegląd Taneczny w Sulmierzycach.
5. Ognisko integracyjne dla członków wszystkich grup i sekcji działających w MGDK.
Lipiec/ Sierpień
1. „ Kulturalne wakacje” – obowiązuje odrębny plan zajęć.
2. IV Integracyjne Zawody Wędkarskie.
3. Dni Miasta i Gminy Działoszyn.

4. Festyn plenerowy „ Pożegnanie lata”.
Wrzesień
1. Święto pieczonego ziemniaka – impreza w plenerze.
2. Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży.
3. XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach.
4. Wystawa malarstwa lokalnego twórcy.
Październik
1. Uroczysta inauguracja działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Działoszynie.
2. Koncert z okazji obchodów Dnia Papieskiego.
3. Spotkanie z seniorami.
4. Spotkanie z muzyką – koncert zaproszonego zespołu.
5. Wystawa prac plastycznych.
Listopad
1. Uroczyste obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
2. Gminny Konkurs Plastyczny.
3. Spotkanie poetyckie dla dzieci i młodzieży.
4. Koncert zespołu folklorystycznego lub spotkanie z kabaretem.
5. Wieczór Andrzejkowy.
6. II Regionalny Konkurs Fotograficzny.
Grudzień
1. Mikołajki – zabawa dla dzieci uczestników zajęć w MGDK
2. Kiermasz Świąteczny w plenerze.
3. Kiermasz Świątecznej Twórczości Artystycznej – koncert.
4. Zabawa sylwestrowa dla mieszkańców gminy.
Przedstawione powyżej formy pracy mają charakter stały. Realizowane są cyklicznie od kilku
lat i zakładamy, iż przyjęły się w środowisku.
5. W bieżącym roku MGDK zakwalifikował się do wojewódzkiego projektu ekologiczno –
artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego pn. „ Lokomotywą po wiedzę”. Realizacja projektu
zaplanowana jest na okres styczeń – czerwiec 2017 r. W trakcie jego realizacji zaplanowany jest cykl
6 warsztatów (wyjazdowych do Łodzi oraz w salach MGDK) dla 20 osobowej grupy dzieci.
6. Przygotowujemy się również do zorganizowania cyklu zajęć z zakresu edukacji regionalnej
(warsztatów, pogadanek i wycieczek) pod wspólnym hasłem „ Spotkania nowego z dawnym” np.
pieczenie chleba, historia wapienników, dawne zwyczaje życia codziennego, śladami dawnej
fotografii.
7. Planujemy również seanse filmowe w technologii cyfrowej – w zależności od decyzji i możliwości
współpracującego z naszym Domem Kultury operatora zewnętrznego. Oprócz przedstawionych
powyżej realizowane są również inne, odrębne imprezy, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych – na
miarę posiadanych środków oraz występującego zapotrzebowania środowiska.
W 2016 roku MGDK w Działoszynie otrzymał z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
dofinansowanie w wysokości 30 000 zł na uruchomienie małego kina społecznościowego w ramach
ogólnopolskiej sieci kin „Kino za Rogiem”. Na prośbę dyrektora MGDK przesunięto realizację tego
projektu na 2017 rok, z uwagi na trwającą termomodernizacje budynku MGDK.
W marcu br. musimy podjąć decyzję, czy realizujemy ten projekt, czy też przekładamy jego
realizację na późniejszy termin. Przystąpienie do realizacji tego projektu wymaga z naszej strony
wyremontowania pomieszczenia po byłej operatorni kina na piętrze budynku MGDK.
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