Nowa filia Centrum Kultury Podgórza
2018-12-10
Nowoczesny budynek z funkcjonalnymi, ciekawie zaaranżowanymi i świetnie wyposażonymi
salami zajęciowymi o łącznej powierzchni ok. 400 m2 oraz bogata oferta
kulturalno-edukacyjna dla wszystkich grup wiekowych – od maluchów po seniorów. Już w
sobotę, 8 grudnia, o godz. 12.00 otwarcie Klubu Aleksandry przy ul. Aleksandry 1 – nowej,
osiemnastej filii Centrum Kultury Podgórza. Od godz. 13.00 organizatorzy zapraszają gości
na warsztaty robienia ozdób świątecznych, malowanie buzi, wizytę św. Mikołaja i fotobudkę.

Siedziba nowej filii Centrum Kultury Podgórza mieści się w dwukondygnacyjnym
budynku przy ul. Aleksandry 1. Znajduje się w nim sześć funkcjonalnych, ciekawie
zaaranżowanych i świetnie wyposażonych sal zajęciowych o łącznej powierzchni ok.
400 m2. Na parterze do dyspozycji mieszkańców będą cztery: sala komputerowa, sala
plastyczna (wyposażona m.in. w piec ceramiczny, koło garncarskie i malarskie
sztalugi), Sala Malucha – pełna kolorów, zabawek i pomocy dydaktycznych dla
najmłodszych oraz sala muzyczna, w której organizowane będą zajęcia wokalne i
lekcje gry na instrumentach (na wyposażeniu sali znajduje się gitara klasyczna,
elektryczna i basowa oraz pianino cyfrowe). Wyżej zlokalizowana jest sala
widowiskowa (150 m2) – przystosowana do organizowania koncertów, recitali,
spektakli teatralnych etc. oraz zajęć tanecznych i fitness (z oświetloną i nagłośnioną
sceną, pianinem oraz lustrami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć tanecznych
i fitnessu). Na poddaszu znajduje się także sala multimedialna (115 m2) – wyposażona
w projektor multimedialny z ekranem i nagłośnienie. Będą się tu odbywały zajęcia
z języków obcych, minikonferencje, wykłady i inne spotkania. Podobnie jak w sali
widowiskowej zamontowano w niej również lustra do zajęć tanecznych i typu fitness.
W ofercie zajęciowej Klubu Aleksandry każdy znajdzie coś dla siebie. Wśród
propozycji skierowanych do najmłodszych pojawi się m.in. Klub Malucha (zajęcia
ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 2,5-4 lat), zajęcia plastyczne, baletowe oraz
logopedyczne (indywidualne oraz grupowe). Już od grudnia 2018 r. ruszy również Klub
Rodziców – cykliczne zajęcia ruchowe, ogólnorozwojowe, animacyjne,
umuzykalniające itp. dla rodziców z dziećmi w wieku do 3 lat. Dla posiadaczy Karty
Klubu Rodziców (program lojalnościowy CKP) udział we wszystkich aktywnościach
organizowanych w ramach klubu będzie bezpłatny (koszt zakupu karty wynosi 10 zł
z terminem obowiązywania do czerwca 2019).
Starsze dzieci oraz młodzież będą mogły m.in. uczyć się gry na instrumentach
(pianinie, keyboardzie, gitarze, akordeonie), śpiewu oraz rysunku i malarstwa.
Zdolności artystyczne pozwolą im rozwinąć zajęcia z ceramiki i garncarstwa oraz
warsztaty teatralne. Nie zabraknie także tanecznych propozycji – m.in. lekcji baletu,
street dance czy tańca towarzyskiego. Wśród zajęć edukacyjnych młodzi-zdolni
znajdą m.in. warsztaty robotyki
i grafiki komputerowej, naukę języków obcych oraz warsztaty szachowe.
Nie mniej ciekawie przedstawia się pakiet zajęć dla dorosłych i seniorów. Znalazły się
w nim m.in.: nauka gry na instrumentach, rysunek i malarstwo, florystyka czy
warsztaty rękodzieła. W kategorii „zajęcia taneczne i sprawnościowe” będzie można
wybrać taniec towarzyski, latino solo dla pań, pilates, aerobik, zumbę oraz nordic

walking. Tym, którzy szukają aktywności ukierunkowanych na rozwój osobisty i
podnoszenie kompetencji zaproponujemy m.in. udział w warsztatach komputerowych,
zajęciach z grafiki komputerowej, fotografii cyfrowej oraz kursach językowych. Osoby
w wieku 60+ serdecznie zachęcamy także do aktywnego udziału w Klubie Seniora –
cyklu zajęć i spotkań kulturalno-edukacyjnych, rekreacyjnych oraz integracyjnych
dedykowanych tej grupie wiekowej.
Poza stałymi zajęciami w Klubie Aleksandry będą również organizowane liczne
wydarzenia kulturalne, m.in. koncerty, spektakle, wystawy oraz cykle spotkań – np.
poświęcone subkulturze hip-hopowej (dla młodzieży) oraz przybliżające kulturę
narodów z całego świata.
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