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Niecodzienne warsztaty w Willi Decjusza
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12 października 2019



Będzie ciekawie, niecodziennie i jak zawsze tajemniczo. W najbliższym czasie w Willi Decjusza nie
będzie dało się nudzić.



Co się wydarzy w tym niesamowitym miejscu? Zobaczcie sami:

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI



„Fotoplastikon 1919-2019” – warsztaty pisania tekstów piosenek o tematyce patriotycznej oraz śpiewu


Instytut Kultury Willa Decjusza zaprasza do udziału w warsztatach pisania tekstów piosenek o tematyce


patriotycznej oraz śpiewu. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone na podstawie materiałów
amerykańskiej Berklee College of Music oraz portali zajmujących się pisaniem piosenek, m.in. The
Songwriting Academy.
Zajęcia służą wypracowaniu nałowego koncertu słowno-muzycznego, będącego wspólnym występem
wszystkich uczestników warsztatów. Koncert ma na celu uczczenie pamięci 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Efekty wspólnej pracy uczestników zostaną zaprezentowane w Willi Decjusza
podczas wydarzeń otwartych dla publiczności w dniach 15 i 17 listopada 2019.

Niecodzienne warsztaty w Willi Decjusza
Będzie się działo! W niedzielę w
Krakowie rekordowe bieganie

Miejsce: Willa Decjusza, Kraków
Termin: warsztaty rozpoczynają się 11 października 2019 (piątek) o godz.

Darmowe szczepienia dla
najmłodszych! Kto i gdzie może
skorzystać?

10.00. Zajęcia będą odbywały się w piątki i środy od godz. 10.00 do
14.00 i trwają do 15 listopada



POPULARNE WPISY

Opieka artystyczna: Ewa Ryks
„Fotoplastikon 1919-2019” – warsztaty malarstwa miniatury
Instytut Kultury Willa Decjusza zaprasza do udziału w warsztatach malarstwa miniatury, które odbędą się
w dniach 14-17 października 2019.
Ideą tej aktywności jest przekazanie wiedzy na temat historycznej techniki malarskiej, umożliwienie

Dzień dobry Kraków. Niestety, w nocy znów
zaatakował!
Takiej zadymy w Krakowie nie
było już dawno! Gorąco w Nowej
Hucie [wideo]

zdobycia nowych umiejętności oraz zachęcenie do przygotowania własnych ilustracji pod kierunkiem
specjalisty.
Prace w technice miniatury, powstałe podczas warsztatów zaprezentowane zostaną na wystawie, która
zostanie otwarta w Wili Decjusza w dniu 15 listopada 2019. Warsztaty służą równocześnie promocji oraz

Obława na kiboli! Mieli broń,
amunicję i od groma narkotyków
[ lm, zdjęcia]

upowszechnieniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Miejsce: Willa Decjusza, Kraków

Koniec pobłażanie dla ciamajd za
kierownicą. Błyskawiczna
interwencja! [wideo]

Termin: 14-17 października 2019 (poniedziałek-czwartek) od godz. 16.00 do 20.00
Opieka artystyczna: Joanna Rościszewska

Policja zapobiegła zadymie
kiboli!

Poprzedni artykuł

Będzie się działo! W niedzielę w Krakowie rekordowe
bieganie
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Polub tę stronę
Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

ZOBACZ TAKŻE
Coraz mniej bezrobotnych

19 stycznia 2016

Kraków miastem głuchych? Pamiętaj, by
badać słuch
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Krakowski artysta wyśmieje na koncercie
Andrzej Dudę. Jeśli chcecie posłuchać to
mamy dla Was bilety
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