Poniżej informacje o zajęciach dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych oferowanych
w nowym roku szkolnym przez Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.

Pracownia plastyczna
Pracownia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia poprowadzi instruktor plastyki, historyk sztuki
pani Ewa Landowska. Zapraszamy osoby mające uzdolnienia plastyczne, zainteresowane twórczością:
malarstwo, grafika, rysunek. Zajęcia odbywają się w grupach, po 1,5 godziny, raz w tygodniu. Zajęcia
odpłatne w wys. 30 zł za miesiąc. Zapewniamy wszystkie materiały.

Szkoła tańca towarzyskiego, nowoczesnego
Dzieci przedszkolne oraz ze szkoły podstawowej, młodzież i dorosłych zapraszamy do szkoły tańca
towarzyskiego i nowoczesnego. Tańca uczą instruktorzy ze Studia Tańca „Stakato”. Zapraszamy osoby,
które uczęszczały na zajęcia w roku ubiegłym oraz nowe osoby. Zajęcia odpłatne od 18 do 42 zł za
miesiąc.

Nauki gry na instrumentach dętych i perkusyjnych dla członków lub chętnych do gry
w Orkiestrze Dętej
Zajęcia w grupach lub indywidualnie z instruktorami. Terminy i zakres do ustalenia. Zajęcia
nieodpłatne.

Koło teatralne
Koło teatralne dla dzieci i dla młodzieży. Zajęcia poprowadzi instruktor, reżyser i aktor – Piotr Weintz.
Zajęcia w dwóch grupach wiekowych:
I grupa dla dzieci w wieku szkoły podstawowej
II grupa dla młodzieży gimnazjalnej i starszej
Zajęcia odpłatne w wys. 30 zł za miesiąc

Aerobic dance (dla młodzieży i osób dorosłych)
Zajęcia prowadzone przez instruktorów ze Studia Tańca „Stakato” Piotra Popielarczyka z Tczewa.
Zajęcia odpłatne 7 zł za 45 min (w karnecie taniej).

Szkółka gry na gitarze
Prowadzi instruktor Krzysztof Paul. Oferta skierowana do młodzieży szkolnej, która chce w krótkim
czasie samodzielnie opanować grę na tym instrumencie oraz zdobyć umiejętności czytania zapisu
nutowego. Zajęcia raz w tygodniu, odpłatne w wys. 30 zł za miesiąc.

Zajęcia wokalne
Zajęcia wokalne pod kierunkiem instruktor Małgorzaty Hegele mają pomóc utalentowanym dzieciom i
młodzieży z gminy Pelplin w ich artystycznym rozwoju. Przewidują rozwój umiejętności wokalnych, w
tym m.in. ćwiczenia z emisji głosu, dobór właściwej interpretacji utworów, pracę nad wizerunkiem
scenicznym, uzyskanie pożądanej barwy głosu i inne profesjonalne ćwiczenia. Zajęcia raz w tygodniu,
odpłatne w wys. 30 zł za miesiąc.

Zespoły muzyczne
W Ośrodku Kultury obecnie ćwiczą dwa młodzieżowe zespoły muzyczne (muzyka rozrywkowa).
Udostępniamy miejsce, instrumenty i sprzęt. Chętnych do założenia nowego zespołu, do gry w
zespołach, prosimy o kontakt osobisty z dyrektorem Ośrodka.

Pracownia haftu i szydełkowania
Warsztaty haftu i szydełkowania skupiają głównie osoby dorosłe. Odbywają się raz w tygodniu,
nieodpłatnie.

Uwaga
Przyjmujemy zapisy chętnych do chóru międzyszkolnego. Repertuar poważny i rozrywkowy. Ćwiczenia
raz w tygodniu. Zaplanowano udział w występach i wyjazdy.

Zapisy w biurze Ośrodka Kultury, ul. Kościuszki 2a
Tel. 58 536 14 52 oraz 601 203 019 w godz. pracy biura: pon. – pt. 7.30 – 15.30
e-mail: mok@pelplin.pl

Z poważaniem
Piotr Łaga
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie

