Sprawozdanie z działalności kulturalnej Gminy Krapkowice
za 2011 rok
9.01.2011 – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
20.01.2011 – Dzień Babci – przedszkole nr 1 - współorganizacja
2.02.2011 - Poranek filmowy
7.02.2011 - Teatr Wrocław
10.02.2011 - Teatr Kielce
14.02.2011 - 18.02. 20111 - Ferie zimowe dla dzieci
14.02.2011 -Niespodzianka filmowa oraz konkurs plastyczny „Filmowy bohater”
15.02.2011- ”Dzieciaki -luzaki” - zabawy ruchowe z róŜnych stron świata
16.02.2011 – Wyjście na basen
17.02.2011 – „Wizyta Olbrzymów” - impreza plastyczna
18.02.2011- „ I ty moŜesz zostać gwiazdą” impreza muzyczno-rozrywkowa
II tydzień ferii był przygotowany wspólnie z ESB Columbus
21.02.2011 – „Woda i sport” poznawanie słów związanych ze sportami wodnymi – wyjście
na basen
22.02.2011 – Magia teatru” - przygotowanie mini spektakli w 2 językach i ich wzajemna
prezentacja
23.02.2011 –„Olimpis” - mini olimpiada językowa związana ze sportami zimowymi – gry
i zabawy sportowe
24.02.2011 „Super umysł”- techniki efektywnego uczenia się i zapamiętywania konkursy
z nagrodami
25.02.2011 – W jeden dzień dookoła świata” -pokaz filmów geograficzno- przyrodniczych
i konkurs plastyczny. W zajęciach brało udział około 30-40 osób dziennie. Wszystkie zajęcia
były bezpłatne.
23.02.2011 - Poranek filmowy
12.03.2011 –„Kabareciarnia - Laskowik i Fedorowicz „ - program rozrywkowy.
13.03.2011 – Eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
W konkursie wzięło udział 27 recytatorów ze szkół podstawowych, 7 recytatorów
z gimnazjów i 3 recytatorów ze szkół średnich.
23.03.2011 – Poranek filmowy
30.03.2011 - Teatr Kraków
10.04.2011 – Koncert Kapeli Góralskiej „Ogórki”
28.04.2011 – koncert zespołu „Manson Band”

30.04.-1.05.2011 – Festyn - Dni Krapkowic
30.04.2011 – koncert zespołu „PIN”
1.05.2011 -” Muzyczną galerię gwiazd”, zespół „ Mikron”, Kukiz i Piersi
3.05.2011 – Występ kwartetu wiolonczelowego „Kordo” i M. Gołąb - mezzosopran
12.05.2011 – Teatr Wrocław
20.05.2011 – Teatr Moich Marzeń -Chorzów
28.05.2011 – Premiera spektaklu „ Rodzina Cudackich” - teatru dziecięcego KDK
„Patrzydło” - spektakl obejrzało 100 osób.
29.05.2011 – „ Wczoraj i dziś” - spektakl muzyczny Gliwickiego Teatru Muzycznego
1.06.2011 – Turniej Artystyczny Przedszkoli – impreza przewidziana jako impreza
plenerowa/ rynek Krapkowice/ z powodu złej pogody przeniesiona do sali tanecznej KDK.
W Turnieju wzięło udział 6 przedszkoli oraz 2 filie przedszkolne, ogółem ok 500 dzieci.
3.06.2011- Krapkowickie Spotkania z Teatrem – do Spotkań zgłoszono 4 zespoły teatralne –
2 z Krapkowic, zespół z Tarnowa Opolskiego oraz Głogówka. Krapkowicki Dom Kultury
reprezentował teatr „Patrzydło” ze spektaklem „Rodzina Cudackich”.
5.06.2011 - „ Pieśni serca, pieśni buntu” - koncert Oleksandra Zemlyanychenko – piosenki
OkudŜawy, Wysockiego i innych,
7.06.2011 - Teatr Wrocław
18.06.2011 – Koncert MłodzieŜowej Orkiestry Dętej KDK
20.06. 2011 – Poranek filmowy
26.06.2011 - Koncert TSKN,
1 sierpnia

do 26 sierpnia

– Lato w mieście czyli Zajęcia wakacyjne dla dzieci od

godz.10.00 do godz.13.00.
Dzieci wykonywały pod okiem instruktora płaskorzeźby, figurki zwierząt oraz drobne
naczynia które zostały następnie wypalone w piecu ceramicznym, zapoznały się z legendami
o zakonie templariuszy w Krapkowicach. Wzięły takŜe udział w akcji poszukiwaniach
ukrytego wcześniej skarbu , posługując się wskazówkami które musiały odnaleźć w róŜnych
miejscach Krapkowic. Tydzień zakończył “Bal Piratów” na którym gościliśmy telewizję
Opole. Miały okazję stawić czoła róŜnym strachom w formie konkursów i zabaw oraz prac
plastycznych na temat własnych lęków. Tydzień zakończył maskowy “Bal Wampirów”. Pod
okiem fachowców od muzyki brały udział w zabawach muzyczno-rytmicznych, wspólnym
śpiewaniu oraz rysowaniu instrumentów i wyobraŜeń powstałych podczas słuchania muzyki.
Odbył się takŜe Wakacyjny Festiwal Piosenki.

Ponadto dzieci brały udział w zabawach i grach ruchowych, umysłowych, konkursach
oraz obejrzały dwa seanse filmowe. Przygotowano dla nich takŜe cotygodniowe wyjścia na
krytą pływalnię “Delfin”.
W Krapkowickim Domu Kultury codziennie spotykało się około 50 dzieci w wieku
od 6 - 15 lat.
Wszystkie zajęcia dla dzieci prowadzone były nieodpłatnie.
4.09.2011 – doŜynki Gminne

w Gwoździcach – święto połączone z obrzędami

dziękczynnymi za ukończenie Ŝniw i prac polowych osób pracujących na roli
Gminy Krapkowice.
18.09.2011 – koncert operetkowy „Wczoraj i dziś” – przeznaczony dla tych, którzy
na pierwszym miejscu stawiają klasykę i elegancję, ale równieŜ młodzieńczy
charakter, nowatorstwo, temperament i oryginalność wykonania. Koncert odbył
się w sali kinowej KDK o godz.18.00 i uczestniczyło w nim 113 osób.
29.09.2011 – koncert Kamila Bednarka (charytatywny) – współorganizacja.
16.10.2011 – koncert muzyczny w wykonaniu sióstr Wawrzynek „To, co mam...”
prezentujący muzykę filmową. Koncert odbył się w KDK o godzinie 16.00 –
bezpłatnie i frekwencja wyniosła 147 osób.
28.10.2011 - Krapkowicki Klub Filmowy – Prezentowane filmy to:

„Grek Zorba” reŜ:

Mihalisa Kakogiannisa oraz „Flamenco Flamenco”reŜ: Carlosa Saury. Poczatek
projekcji – godz. 19.00.
29.10.2011 – Jarocińskie formacje rockowe w KDK– koncert zespołów: Artefuckt i New
Made Age – Rozpoczęcie koncertu o godzinie 18.00.
10.11.2011 – prezentacje artystyczne szkół Gminy Krapkowice z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości – Rozpoczęcie o godz. 13.00. W prezentacji brały udział szkoły
podstawowe oraz gimnazjalne Gminy Krapkowice – współorganizacja.
11.11.2011 – ZłoŜenie kwiatów Pod Pomnikiem Ofiar Wojen i Przemocy z okazji Dnia
Święta Niepodległości.
20.11.2011 – Konkurs Piosenki Niemieckiej Super Star 2011r. W imprezie uczestniczyła
młodzieŜ oraz dzieci, które prezentowały swoje umiejętności wokalne w
języku niemieckim. Impreza rozpoczęła się o godz.15.00 a zakończyła o 19.30
– współorganizacja.
25.11.2011 – Krapkowicki Klub Filmowy – Prezentowane filmy to: „Jestem miłością” reŜ.
Luca Guadagnino oraz „Skóra, w której Ŝyję” reŜ. Pedro Almodovara.
Rozpoczęcie projekcji – godz. 19.00.

27.11.2011– koncert „Józef Kotyś i Daria”, odbył się w sali kinowej KDK o godzinie 15.00.
Wstęp na koncert był bezpłatny. W koncercie wzięło udział ok. 90 osób.
4.12.2011 – Mikołaje na motocyklach – godz. 13.00 – Krapkowicki Rynek –
współorganizacja.
4.12.2011 – Jarmark Świąteczny - Koncert kolęd i piosenek świątecznych – godz. 14.30 –
Krapkowice – ulica Wolności – współorganizacja.
4.12.2011 – Występ kabaretowy Andrzeja Grabowskiego zorganizowany w sali kinowej
KDK - godz. 20.00. – współorganizacja.
6 i 7.12.2011 – Mikołajkowy poranek filmowy - projekcja bajki „Mysi Agenci” dla
przedszkolaków i dzieci ze szkół podstawowych – wstęp bezpłatny.
9-31.12.2011 – Wystawa prac fotografów-amatorów Fotoklubu Krapkowice.
Na otwarcie wystawy w dniu 9 grudnia przybyło około 70 osób.
18.12.2011 – Koncert kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu sióstr Wawrzynek.
Koncert w KDK o godzinie 16.00 – wstęp bezpłatny.
31.12.2011 – Pokaz fajerwerków.

