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Pałac MłodzieŜy w grudniu
1.12. godz. 9.00 XII Konkurs Recytatorski pt. "Album Dziecięcych marzeń"- etap I.
Wybrani laureaci przygotują koncert finałowy - barwne widowisko z towarzyszeniem
zespołów tanecznych w specjalnie zrealizowanej scenografii. Światło, obraz, muzyka
i taniec, wśród których prezentują się recytatorzy - wszystko to tworzy niepowtarzalny
klimat i dostarcza widzom wielu wzruszeń i emocji, wynikających z pięknej recytacji
i płynącej z niej refleksji. Koncert Galowy, zaplanowany na 3 lutego 2007 roku, jest
zawsze waŜnym wydarzeniem artystycznym naszej placówki, dlatego miło nam, gdy na
widowni zasiadają uczestnicy wszystkich etapów konkursu i ich opiekunowie.
Mała artystka konkurs przeznaczony dla dziewczynek w wieku 5-10 lat. Dziewczynki będą
prezentować się w jednej z dwóch kategorii, piosence lub tańcu. Finał 12.01. połączony
będzie z pokazem dziecięcej mody, pokazem karate, prezentacjami grup tanecznych
i oczywiście z .... występami laureatek.
1.12. godz. 18.00 w holu na drugim piętrze Pałacu MłodzieŜy nastąpi otwarcie wystawy
efektów pracy uczestników interdyscyplinarnego pleneru w Tleniu. Film, Fotografia,
Instalacja, Malarstwo. Na wystawie zaprezentują swoje prace uczestnicy zajęć PM
w Bydgoszczy i Pracowni Działań Plastycznych "Akademia" w Świeciu.
4. 12. godz. 17.00 w ramach VI edycji Forum Edukacji Humanistycznej spotkanie
z historykiem sztuki ElŜbietą Kantorek, prezentacja multimedialna pt. "sztuki
klasycyzmu".
4.12. godz. 18.00w ramach VI edycji Forum Edukacji Humanistycznej wykład ks. Dr.
Rafała Grabowskiego (UAM Poznań, Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej
w Bydgoszczy) pt. "Filozofia oświecenia".
5.12. godz. 16.30 w ramach obchodów 30. urodzin Sekcji Historycznej Pałacu MłodzieŜy
spotkanie z historią najnowszą wykład pod patronatem IH UKW w Bydgoszczy.
Prowadzenie prof. UKW dr hab. Andrzej Zaćmiński.
5.12. godz. 9.00 Kino Szkolne Pałac zaprasza na film animowany pt. "Asterix
i Wikingowie", czas trwania 75 min.
6.12. godz. 9.00 Kino Szkolne Pałac zaprasza na film animowany pt. "Asterix
i Wikingowie", czas trwania 75 min.
6.12. godz. 12.00 Środowe Spotkania z Teatrzykami. Organizowane są od 1993 roku
przez Pałac MłodzieŜy. Stwarzają moŜliwość prezentacji amatorskim teatrzykom
działającym w szkołach, przedszkolach, domach kultury Bydgoszczy, województwa
i kraju. Biorący w nich udział mali aktorzy prezentują swoim rówieśnikom z przedszkoli
i szkół najnowsze przedsięwzięcia teatralne. Jest to dla nich niezwykłe wydarzenie,
bowiem występ na prawdziwej scenie, w świetle reflektorów, w sali wypełnionej
publicznością dostarcza ogromnych przeŜyć i emocji. Tego dnia zaprezentują się Teatr
Domu Kultury w Lubiewie w spektaklu pt. "Ale draka" oraz Teatru Szkoły Podstawowej
z Kąkowej Woli w "Czarownicach z Łysej Góry".
6.12. godz. 15.00 Mikołajkowy mecz w piłkę siatkową. Zagrają nauczyciele,
instruktorzy, obsługa administracyjna Pałacu, uczestnicy i ich rodzice. Zapraszamy do
wspólnej zabawy.

6.12. godz. 16.30Mikołajki, czyli spotkanie ze Św. Mikołajem, gry i zabawy dla
najmłodszych.
6.12. godz. 16.15- 17.15 Poradnia Języka Polskiego. W kaŜdą środę miesiąca dyŜur
pełnią językoznawcy z UKW w Bydgoszczy. Tego dnia zaprasza do skorzystania z porad
dotyczących poprawności językowej dr Maria Czaplicka-Jedlikowska. Patronat nad
Poradnią sprawuje Oddział Bydgoski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
6.12. godz. 16.30 w ramach Roku Języka Polskiego wykład połączony z prezentacją
multimedialną dr. Małgorzaty Jaracz ( UKW Bydgoszcz) pt. "Przemiany we współczesnej
polszczyźnie". Ponadto w p
7.12 godz. 18.00 Wystawa biŜuterii "Nakręconej i pogiętej". Autorka: Monika Sylwia
Skarwecka Urodzona 5 sierpnia 1976 roku, w Bydgoszczy. Nie posiada wykształcenia
artystycznego, jednak od zawsze sztuka była obecna w jej Ŝyciu. Od dziecka maluje,
rysuje, projektuje ubrania i biŜuterie. Ostatnio biŜuteria jest jej główną dziedziną sztuki,
którą się zajmuje. Do tej pory zajęcie to traktowała jako hobby, wykonując precjoza tylko
dla rodziny i przyjaciół. Jak sama mówi przywiązuje się do kaŜdej wykonanej przez siebie
pracy i cięŜko jej się z nią później rozstać. Inspiracje czerpie głównie z natury. Interesuje
ją łączenie róŜnych materiałów, np. kamienia z metalem, tasiemek z miedzią. Jednym
z waŜnych elementów składowych większości jej prac jest drut (róŜnej długości, grubości
i koloru). W pracach swoich posługuje się materiałami w kolorach naturalnych lub maluje
je ręcznie. Obecna wystawa jest jej pierwszą indywidualną.
12.12. godz. 16.30 w ramach obchodów 30. urodzin Sekcji Historycznej Pałacu
MłodzieŜy spotkanie z historią najnowszą wykład pod patronatem IH UKW w Bydgoszczy.
Prowadzenie prof. UKW dr hab. Andrzej Zaćmiński.
13 .12. godz. 16.15- 17.15 Poradnia Języka Polskiego. W kaŜdą środę miesiąca dyŜur
pełnią językoznawcy z UKW w Bydgoszczy. Tego dnia zaprasza do skorzystania z porad
dotyczących poprawności językowej dr Rafał Zimny. Patronat nad Poradnią sprawuje
Oddział Bydgoski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
14.12 godz. 17.00 Koncert BoŜonarodzeniowy Dziecięcej Akademii Sztuki.
18.12. godz. 14.00 rozwiązanie II Miejskiego Konkursu Historycznego "Dawniej i dziś.
Bydgoska Fontanna Potop".
18.12. godz. 18.00 Koncert Wigilijny Klubu Promyczek.
20.12. godz. 16.15- 17.15 Poradnia Języka Polskiego. W kaŜdą środę miesiąca dyŜur
pełnią językoznawcy z UKW w Bydgoszczy. Tego dnia zaprasza do skorzystania z porad
dotyczących poprawności językowej dr Małgorzata Jaracz. Patronat nad Poradnią
sprawuje Oddział Bydgoski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.
(HL)

