
 

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”  

Seniorzy Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach Klubu 
„Aktywni 50+”. W każdy wtorek, w miłej atmosferze przy filiżance herbaty, zdobędziecie nowe 
umiejętności z zakresu sztuki, poznacie artystów i nawiążecie znajomości. W ramach spotkań Klubu 
„Aktywni 50+”, możecie Państwo korzystać z bezpłatnych warsztatów odbywających się cyklicznie. 
Zapraszamy, w godz. 9.45 – 11.45. 

1 IV 2014 „Domowa Salsa” – warsztaty urody i prowadzenia domu. Zajęcia kierowane głównie do pań, w 
trakcie których projektujemy dekoracje okolicznościowe, składamy serwetki, wymieniamy przepisy 
kulinarne, dekorujemy ciasta. Warsztaty „Domowa Salsa” pomogą nam w kreowaniu własnego 
wizerunku. W tworzeniu domu będącego odzwierciedleniem naszych pasji i osobowości. W prima aprilis 
napiszemy wiersze, a z kolorowych materiałów stworzymy świąteczne kartki. Wiosną zaprosimy 
wizażystkę. 

8 IV 2014 „Kanapka ze sztuką” – warsztaty z rękodzieła. Wspólnie tworzymy biżuterię z koralików, filcu, 
mas plastycznych i guzików. Malujemy na szkle. Wykonujemy kolorowe prezenty dla naszych 
najbliższych. W kwietniu przygotujemy wielkanocne stroiki, barwne pisanki, kraszanki i malowanki.   

22 IV 2014 „Wiosenna Impresja”. Warsztaty rozwijające zdolności artystyczne seniorów. Kierowane do 
miłośników malarstwa. W trakcie zajęć zgłębiamy tajemnicę akwareli, jej subtelność i niepowtarzalność. 
Zdobywamy wiedzę na temat kolorów i ich łączenia. Poznajemy różne techniki pracy. Na najbliższym 
spotkaniu namalujemy wiosnę. Wybierzemy parce, które zostaną zaprezentowane na wystawie.   

29 IV 2014 „Miękkie Lądowanie” – warsztaty z terapeutą zajęciowym. W przyjaznej atmosferze 
zdobywamy umiejętność relaksacji, uczymy się współpracy w grupie. Zaspakajamy potrzebę dzielenia się 
z innymi swoimi przeżyciami. Spędzamy kreatywnie czas, tańczymy, wykonujemy ćwiczenia 
usprawniające pamięć. Uczymy się wyrażać swoje zdanie na forum grupy. 

W Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” przygotowaliśmy dla Państwa bogatą ofertę zajęć: lekcje języka 
angielskiego na wszystkich poziomach nauczania, gimnastykę, naukę śpiewu w zespole chóralnym „Bello 
Canto”. Pokazy filmów w ramach Cyklu „Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych”, koncerty 
„Lekcje Muzyki”, wernisaże, a także spotkania w ramach Cyklu „Spis Treści”. 

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony internetowej www.ddkweglin.pl . Na początku każdego 
miesiąca zamieszczamy aktualne informacje dotyczące warsztatów i wydarzeń dla seniorów. 

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” to miejsce przyjazne seniorom, w którym stwarzamy możliwości do 
dalszego rozwoju osobistego, duchowego i intelektualnego.  
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