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Ogrodowe Koncerty dla dzieci!
Niespieszne niedzielne przedpołudnie, kocyk, leżak i muzyka. Taki klimat
będzie towarzyszył Ogrodowym Koncertom dla dzieci, które już
niebawem zostaną zorganizowane na terenie zielonym za Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Suszcu.
Podczas koncertu wystąpią instruktorzy zaprzyjaźnieni z naszym
ośrodkiem kultury: Sylwia Skiba, Kornelia Zelcer-Maleszewska i Bogdan
Szymura. Muzycy przeniosą dzieci w świat muzyki i zabawy.

Na koncertach spotykamy się 3-krotnie:
– 26 czerwca
– 17 lipca
– 7 sierpnia

Koncerty każdorazowo rozpoczną się o godz. 11:00. Wstęp na
wydarzenie jest bezpłatny.
Dodatkowo w dniu 26 czerwca 2022 odbędą się warsztaty literacko –
plastyczne „Tu czytamy” w ramach wystawy „Jasnowidze 3”. Na

warsztaty zapraszamy dzieci w wieku 4-9 lat. Rozpoczęcie warsztatów o
godz. 10:00.

Kontakt: e-mail: kasia@kulturasuszec.pl, telefon: 32 212 44 91 wew. 21.
Zachęcamy do odwiedzenia naszego facebook’a i instagrama.

Konkurs plastyczny na projekt muralu
Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na projekt muralu.
Konkurs odbywa się w nawiązaniu do ogłoszonego przez Bank Ochrony
Środowiska konkursu grantowego „Świat oczami młodych”.

Tematyką konkursu jest różnorodność biologiczna, nawiązująca do
lokalnego dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego.

Konkurs plastyczny „Świat oczami młodych” skierowany jest do
młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, zwłaszcza o profilu
artystycznym oraz do studentów uczelni wyższych.
W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne – prace wykonane w
grupach nie będą oceniane.
Wybrane trzy projekty będą zaprezentowane w wniosku projektowym z
możliwością realizacji jednego z nich, w przypadku otrzymania
dofinansowania przez Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu. W przypadku
braku dotacji projekt muralu może zostać zrealizowany w późniejszym

terminie.

Szczegóły na www.kulturasuszec.pl
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Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Moje Małe i Duże Mikro Podróże”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu
fotograficznego “Moje Małe i Duże Mikro Podróże”.
Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii subtelnego piękna
krajobrazu, ludzi, przyrody, architektury, różnych form wypoczynku, w
których uczestnicy konkursu brali udział, podziwiali, zwiedzali w czasie
wakacyjnych wojaży – przedstawiając nasze najbliższe otoczenie z
ciekawej, nietuzinkowej perspektywy.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy, którzy
ukończyli 16 lat.
W tym roku postanowiliśmy nadać konkursowi motyw przewodni, czyli
temat, który należy zinterpretować i przedstawić w nadesłanych
fotografiach. Tegoroczny temat, to MOTYW DROGI.

Konkurs jest dwuetapowy. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie
trzy fotografie lub jeden cykl składający się z maksymalnie czterech
zdjęć, pod warunkiem, że stanowić będzie jednolitą kompozycję i
zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszenia.
Termin nadsyłania prac: 1 lipca do 30 września 2022 r. Szczegóły w
regulaminie dostępnym na www.kulturasuszec.pl
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wew. 19. Zachęcamy do odwiedzenia naszego facebook’a i instagrama.
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