Otwarcie klubu Zakole w Kantorowicach
2018-10-10
W niedzielę, 14 października, do użytku krakowian, mieszkańców Kantorowic, został oddany
do użytku klub kultury Zakole.

Budynek klubu został wzniesiony w tzw. technologii pasywnej. Dzięki temu koszty
jego eksploatacji i ogrzewania będą mniejsze o ok. 30 proc. w stosunku do budynku
wybudowanego w technologii tradycyjnej. Atut natury estetycznej stanowi jego
malownicze położenie – klub wzniesiono na 50-arowej działce, pośród drzew i ogrodu,
który powstał w ramach projektu „Ogrody Nowej Huty” z udziałem Stowarzyszenia
Nasze Kantorowice oraz mieszkańców Kantorowic.
Zakole jest już trzynastym klubem Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta – największej
nowohuckiej instytucji kultury pod względem ilości funkcjonujących oddziałów.
Każdego miesiąca, oprócz ponad 140 zajęć stałych, w Ośrodku Kultury odbywa się
dodatkowo ok. 70 jednorazowych wydarzeń: wernisaży, wystaw, koncertów, festiwali,
warsztatów i spotkań edukacyjnych. Ich uczestnikami są dzieci, rodziny, dorośli i
seniorzy. Działalność Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta sprzyja rozwojowi pasji,
zainteresowań i umiejętności nowohucian, a jego placówki są miejscami przyjaznymi i
sprzyjającymi spotkaniom.

Oferta klubu Zakole - opracowana w porozumieniu z lokalną społecznością - to
między innymi zajęcia finansowanego ze środków miejskich Klubu Rodziców, a także
warsztaty plastyczne, rytmiczne, choreograficzne, muzyczne oraz wokalne dla
przedszkolaków, dzieci i młodzieży. Interesująco zapowiada się oferta zajęć
teatralnych, które będą oczkiem w głowie kierownika klubu – artysty nowohuckiego
Teatru Ludowego Jarosława Szweca. Miłośnicy sztuk pięknych będą mieli okazje zająć
się rzeźbą, malarstwem a nawet tworzeniem wyrobów ceramicznych. Dla dorosłych
przewidziano między innymi zajęcia fitness, zumby, a także stworzenie „strefy
mieszkańca” – kącika gier planszowych i świetlicowych oraz miejsca spotkań
sąsiedzkich.
Ofertę zajęć mogli poznać bliżej - w ramach dnia otwartego klubu Zakole – wszyscy,
którzy zdecydowali się wziąć udział w imprezie inaugurującej działalność placówki.
Oprócz zajęć pokazowych odbył się występ artystyczny Małgorzaty Krzysicy – artystki
Teatru Ludowego, koncert zespołu Classic oraz zabawa taneczna z zespołem Telex.
Na najmłodszych gości czekało wesołe miasteczko i animacje.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

