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Wraz z początkiem września 
w Sochaczewskim Centrum 
Kultury rozpoczęły się zapisy 
na zajęcia artystyczne. Ofer-
ta nowego sezonu jest bardzo 
szeroka i skierowana zarówno 
dla dzieci, młodzieży, jak rów-
nież dla dorosłych i seniorów. 
Wśród proponowanych zajęć 
na pewno znajdą coś dla sie-
bie miłośnicy teatru, plastyki, 
śpiewu i tańca. Nie zabraknie 
też zajęć z zakresu rękodzie-
ła i ceramiki. Jest też nowość 
– PRACOWNIA PRODUK-
CJI TV. Zajęcia odbywać się 
będą pod okiem wyspecjali-
zowanych instruktorów we 
wszystkich trzech lokaliza-
cjach Sochaczewskiego Cen-
trum Kultury.
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TEATR MASKA - zaję-

cia prowadzi instruktor te-
atralny, aktor i reżyser - Da-
wid Żakowski. Uczestnicy 
są wprowadzani w proces 
tworzenia dramatyczne-
go spektaklu teatralnego i 
praktyczną realizację po-
szczególnych jego etapów, w 
odwołaniu do klasyki litera-
tury i filmu oraz technik z 
zakresu teatru ruchu i żywej 
ekspresji. Oferta skierowa-
na jest do młodzieży w wie-
ku 13-19 lat.

DZIECIĘCY TEATR ZA-
BAWY KONIK - zajęcia pro-
wadzi instruktor wokalny i te-
atralny - Jolanta Kawczyńska. 
Uczestnicy odtwarzają małe 
historie z wyobraźni i baśni, 
wspierane ruchem, słowem, 
rymem i rytmem. Jest to for-
ma teatru dziecięcego, odkry-
wająca predyspozycje i praw-
dziwe pasji uczestników zajęć. 

PRACOWNIA PLA-
STYCZNA WYTWÓRNIA - 
zajęcia prowadzi artysta plastyk 
- Ewa Kubeł-Zielińska. Oferta 
skierowana jest do dzieci i mło-
dzieży. Są to zajęcia z zakresu 
rysunku i malarstwa.

DZIECIĘCO-MŁODZIE-
ŻOWY ZESPÓŁ PIEŚNI I 
TAŃCA FOLKLOREK - zaję-
cia prowadzą instruktorki tań-
ca i śpiewu - Katarzyna Proch 
i Kinga Przybylska. Oferta skie-
rowana jest do dzieci i młodzie-
ży, zainteresowanych nauką 
tańców ludowych z różnych re-
gionów Polski i tańców narodo-
wych. W ramach zajęć odbywa 
się również nauka śpiewu i sta-
ropolskich zabaw ludowych.

SCENA SENIORA - zjęcia 
prowadzi instruktor teatralny i 
wokalny - Jolanta Kawczyńska. 
Oferta skierowana jest do senio-
rów, którzy poprzez twórczą za-
bawę chcą spróbować swoich sił 
na scenie. Są to zajęcia z zakresu 
śpiewu, recytacji i małych form 
teatralnych.

KLUB PIOSENKI - zajęcia 
prowadzi instruktor teatralny i 
wokalny - Jolanta Kawczyńska. 
Są to indywidualne i grupo-
we zajęcia wokalne, w ramach 
których odbywa się nauka emi-

sji głosu i interpretacji utworów 
oraz dobór repertuaru. Oferta 
skierowana jest do dzieci i mło-
dzieży.

PRACOWNIA PRODUK-
CJI TV - zajęcia prowadzi Ma-
teusz Płowik, operator kame-
ry przy realizacji programów 
informacyjnych, publicystycz-
nych i sportowych w TVN 24. 
Oferta skierowana jest do osób 
chcących poznać tajniki pro-
dukcji telewizyjnej, interneto-
wej i video.
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PRACOWNIA PLASTY- 
CZNA PLASTEK - zajęcia 
prowadzi artysta plastyk Mo-
nika Boruta-Sałacińska. Są to 
działania plastyczne dla dzieci, 
z wykorzystaniem różnorod-
nych materiałów np. masa pa-
pierowa, masa solna, gips, bi-
buła, farby, czy plastik. 

PRACOWNIA ARTYSTY- 
CZNA PRZESTRZEŃ OT- 
WARTA - zajęcia prowadzi 
artysta plastyk Monika Boru-
ta-Sałacińska. Uczestnicy two-
rzą obrazy, rysunki, rękodzieło 
oraz różne formy przestrzen-
ne. Oferta skierowana jest do 
młodzieży i dorosłych.

ZESPÓŁ TANECZNY 
ABSTRAKT - zajęcia prowa-
dzi choreograf i instruktor tań-
ca Monika Osiecka-Jaworska. 
Uczestnicy pobierają edukację 
taneczną z zakresu disco dan-
ce, disco freestyle, hip hop, jazz, 
modern, contemporary dan-
ce oraz taniec klasyczny. Oferta 
skierowana jest do dzieci i mło-
dzieży na poziomie początkują-
cym i zaawansowanym.

STUDIO WOKALNE 
- zajęcia prowadzi instruk-
tor wokalny Piotr Milcza-
rek. Oferta skierowana jest do 
dzieci i młodzieży wykazują-
cych predyspozycje do śpie-
wania i talent wokalny. Są to 
zajęcia z zakresu emisji gło-
su, dykcji, interpretacji i ruchu 
scenicznego. 

PRACOWNIA CERAMI-
KI MAJOLIKA - zajęcia prowa-
dzi Maja Ryż-Kobek - ceramik, 
pedagog specjalny, terapeuta in-
tegracji sensorycznej. Uczestni-
cy poznają różne rodzaje gliny 
i jej właściwości, uczą się tech-
nik lepienia i zdobienia. Oferta 
skierowana jest do dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, z uwzględ-
nieniem   zróżnicowanych 
zainteresowań i zdolności ma-
nualnych.

Ofertę zajęć odbywających 
się w Sochaczewskim Centrum 
Kultury przy ul. Prezydenta R. 
Kaczorowskiego 5 przedstawi-
my w kolejnym wydaniu Prze-
kaźnika Kulturalnego.

Wszystkie zajęcia odbywać 
się będą z zachowaniem wszel-
kich środków ostrożności zwią-
zanych z epidemią COVID 19. 
Szczegółowe procedury bezpie-
czeństwa dostępne są na stronie 
sck.sochaczew. pl

5 września w Sochaczewskim 
Centrum Kultury odbyła 
się inauguracja sezonu arty-
stycznego 2020/2021, w ra-
mach której zaprezentowany 
został spektakl Teatru Maska 
w reżyserii Dawida Żakow-
skiego, inspirowany „Bal-
ladyną” Juliusza Słowackie-
go. Wystąpili młodzi twórcy 
Teatru Maska i zespołu ta-
necznego Abstrakt oraz Te-

atr Dialog. W tym roku wy-
darzenie przypadło w dniu 
narodowego czytania „Bal-
ladyny” i było świetną okazją 
do zaprezentowania interpre-
tacji tego ponadczasowego 
dramatu. Widzowie mogli 
obejrzeć widowisko za po-
średnictwem transmisji onli-
ne na Facebooku.

Szersza relacja z wyda-
rzenia na str. 9.


