Tanio i egzotycznie
Marzena Filipczak zjeździła pół świata i wciąż ma apetyt na kolejne podróże. Co ją wyróżnia w gronie innych globtroterów?
Jest kobietą i najchętniej podróżuje sama.
Kiedy: 22 października 2018, poniedziałek, 18:00 Gdzie: Filia nr 1 MBP pl. Inwalidów 3
Warsztaty literackie KIK
Spotkania adresowane są do wszystkich osób (bez względu na wiek i dorobek twórczy) zajmujących się pisaniem prozy,
poezji, eseistyki, tekstów krytyczno-literackich oraz zainteresowanych tą tematyką.
Kiedy: 24 października 2018, środa, 17:30 Gdzie: COK Perełka, ul. Studzienna 6
Sztuka czytania - sztuka książki
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zaprasza do udziału w konferencji pt. „Sztuka czytania – sztuka książki”. Głównym
celem konferencji jest spotkanie specjalistów, przedstawicieli z różnych ośrodków akademickich oraz osób zawodowo
związanych z książką i sztuką.
Kiedy: 24 października 2018, środa, 8:00 Gdzie: Centrum Edukacyjne im. św. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 5a
Retrospekcja - Teresa Pawłowska
Wystawa z okazji 40 lecia pracy twórczej. Teresa Pawłowska jest absolwentką Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uprawia malarstwo olejne, akryl, pastel oraz kolaż.
Kiedy: 24 października 2018, środa,18:00 Gdzie: COK Perełka, ul. Studzienna 6
João de Sousa
João jest wokalistą, gitarzystą i kompozytorem pochodzącym z Porto w Portugalii. Warto przyjść na ten koncert, żeby
dowiedzieć się jak to się stało, że João de Sousa śpiewa po polsku „Miłość ci wszystko wybaczy” do tekstu Juliana Tuwima z
muzyką Henryka Warsa. Marcina Kydryńskiego. Bilety 10 złotych - w cenie poczęstunek.
Kiedy: 25 października 2018, czwartek, 18:00 Gdzie: Klub Pracowników Politechniki Śląskiej, ul. Banacha 3
LAOS SOS - JESIEŃ INICJATYW
Ekipa ludzi z projektu LAOS SOS organizuje warsztaty artystyczne połączone z wyprzedażą garażową. Będzie kreatywnie i
aktywnie. Będą tworzyć cuda z drewna i tyveku, szyć, kleić, malować, rysować, po prostu dobrze się bawić, a przy okazji
pomagać! Będzie też pyszne azjatyckie jedzonko, serwowane przez wspierającego nasza inicjatywę – GASTROTESTER’a i
najlepsza kawa prosto z Laosu. Jeśli macie niepotrzebne rzeczy, ubrania, książki, płyty, filmy, kubki itp. To weźcie je ze sobą
w dniu warsztatów, przynieście do nich, na wyprzedaż garażową.
Kiedy: 27 października 2018, sobota, 16:00 - 18:30 Gdzie: Kawiarenka Zamkowa, ul. Bankowa 11
Jesienne teatro-branie w Żernikach
Przedstawienie Teatru A z Gliwic wystawiane w ramach cyklu „Jesienne Teatro-branie w Żernikach”: „Jonasz”
Kiedy: 28 października 2018, niedziela, 17:30 Gdzie: Klub Seniora, ul. Warmińska 8
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