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Inauguracja roku koncertowego już 27 stycznia

Ostatni w roku 2018 koncert Archetti Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna to swoiste
podsumowanie działalności kameralistów w całym roku. Wielkie sławy muzyczne wraz
z jaworznickim zespołem zapewniły trudną, ale wyjątkowo wartościową dawkę muzyki.
Wśród zaprezentowanych utworów był „Koncert podwójny na wiolonczelę, gita-
rę i orkiestrę smyczkową” autorstwa Mauro Godoy Villalobos. Kompozycja została
stworzona na specjalne zamówienie i swoją światową premierę miała właśnie u nas
w Jaworznie, a po raz drugi była zagrana w sali koncertowej NOSPRwKatowicach.

Wraz z Archetti wystąpiły zespoły: Todo Art Trio oraz Duo Vitare, czyli polsko-fiński
duet wiolonczelowo gitarowy, który tworzą Agnieszka Kotulska-Rahunen oraz Kimmo
Rahunen. Tym razem Archetti wystąpiła pod batutąWojciechaWantuloka.

Koncert wieńczący rok 2018

Zapraszamy na koncert pełen muzycznych
fajerwerków, efektownych tanecznych rytmów, ozdo-
bionych delikatnym współbrzmieniem harf.

Całość pod batutą znakomitego dyrygenta
Szymona Bywalca. Koncert organizowany w ramach
programu Tutti.pl, którego Archetti Orkiestra Kame-
ralna Miasta Jaworzna jest beneficjentem, odbędzie się
27 stycznia o godzinie 17.00 w sali koncertowej przy
ulicy Wiosny Ludów 1.

Bilety w cenie 25zł do nabycia w siedzibie Orkiestry,
na stronie www.archetti.pl w zakładce „Kup bilet”
oraz na godzinę przed rozpoczęciem koncertu.

Święto Trzech Króli
W ramach Orszaku Trzech

Króli u wejścia do siedziby
Archetti rozegrała się scena
kiedy to Herod kazał znaleźć
i zabić wszystkie narodzone
dzieci.
Stację Heroda przygotowały
dzieci z Archetti, a muzycznie
scenę uświetnił zespół Jawor.

Zajęcia dla dorosłych

Poniedziałek
- próby zespołu Jawor - zespół śpiewa
piosenki popularne oraz o szeroko-
rozumianej tematyce folklorystycznej

Poniedziałek, środa
- aerobik dla pań
- Klub Fotograficzny - poznawanie zasad
dobrego fotografowania i obróbki
komputerowej zdjęć

Wtorek, czwartek
- gimnastyka dla pań 50+

Środa
- Klub Muzyczny - śpiewamy razem -
spotkania z piosenką popularną, poezją
śpiewaną, balladą, piosenką żeglarską
i turystyczną

Próby nowego musicalu
To kolejny musical przy-

gotowywany przez kadrę naszej
instytucji.

Akcja Musicalu odbywa się
w ponurym nowojorskim siero-
cińcu, gdzie opiekunką jest
okrutna służbistka. Główną bo-
haterką jest mała dziewczynka,
której dana zostaje wielka szansa.
Ale o tym dowiemy się ze sceny
już wkrótce.

Zajęcia dla dzieci
Poniedziałek, środa
- zajęcia grupymusicalowej
- zajęcia indywidualne z tańca
nowoczesnego
- plastyka sensoryczna dla dzieci 7 - 12 lat
- próby zespołu wokalnego
- zajęcia grupy tanecznej Aplauz I i II
- nauka gry na keybordzie
- indywidualne lekcje śpiewu i emisji głosu
- zajęcia teatralne 7-12 lat

Wtorek, czwartek
- Klub Bajki 4-6 lat
- zajęcia taneczne 4 - 6 lat
- gry i zabawy dydaktyczne
- plastyka 4 - 5 lat
- rytmika, śpiew 4-6 lat
- Klub Ekologa 4-6 lat
- próby zespołu Jaworowe Ludki

Osoby zainteresowne zajęciami prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.

Kontakt i media - Tel. 32 762 91 44, 602 701 238
www.archetti.pl, www.centrumkultury.jaworzno.pl
facebook.com/orkiestra.kameralna.archetti,
facebook.com/centrumkulturyarchetti

Folder będzie ukazywać się początkiem trzeciej
dekady każdego miesiąca. Tu znajdą państwo
informacje o wydarzeniach planowanych i minio-
nych, z naszym udziałem. Folder będzie można
pobrać w Urzędzie Miejskim, Bibliotece, Teatrze
Sztuk oraz w siedzibie Archetti.
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11.02. poniedziałek
godz. 10.00 Jak to leciało? - muzyczne zgadywanki
godz. 12.00 Bajkowe stwory, a nawet potwory – zabawy plastyczne
12.02. wtorek
godz. 09.00 Wyjazd do Parku Trampolin w Jaworznie
13.02. środa
godz. 10.00 Co podpowie wyobraźnia? – warsztaty twórcze
godz. 12.00 Ruch to zdrowie. Zajęcia rekreacyjno - sportowe
14.02. czwartek
godz. 09.00 Wyjazd do Multikina
15.02. piątek
godz. 10.00 Co nam wduszy gra - warsztaty teatralne
godz. 12.00 Zabawy i ćwiczenia muzyczno - taneczne dla dzieci
18.02. poniedziałek
godz. 10.00 Zabawy przymuzyce – mini playback show
godz. 12.00 Eko plastyka dla małych i dużych – zajęcia twórcze
19.02. wtorek
godz. 09.00 Wyjazd do Parku Trampolin w Jaworznie
20.02. środa
godz. 10.00 Zima także może być kolorowa – zajęcia plastyczne
godz. 12.00 Warsztaty cheerleaders dla dzieci
21.02. czwartek
godz. 09.00 Wyjazd do Multikina
22.02. piątek
godz. 10.00 Wesoły autoportret- zajęcia plastyczne
godz. 12.00 Klub Przyjaciół Zwierząt

Zespół Jawor dwukrotnie spotka się
z mieszkańcami, aby razem zaśpiewać
najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Będzie to
w siedzibie Archetti 28 stycznia i w nie-
dzielę 27 stycznia w Kościele św. Krzyża
w Jeleniu po mszy św. o godz 15.00.

11, 18 lutego, poniedziałki godz. 14.30 Aerobik dla Seniora

Audycje muzyczne dla dzieci

Podczas audycji muzycy prezentują znane
utworyklasyczne. Audycja to spektakl, podczas
którego dzieci poznają muzykę oraz piękno
dźwięków. Konferansjerami są muzycy albo
sam dyrygent. Biletyw cenie 7 zł.

Wspólne śpiewanie z zespołem Jawor

Akcja "Zima wMieście 2019"

Nasza minigaleria - Jak dzieci spędzają czas podczas zajęć w Archetti?

W Festiwalu Przedszkolnym mogą brać
udział zarówno dzieci uczęszczające do pla-
cówek przedszkolnych i edukacyjnych, jak
i zgłoszone indywidualnie przez rodziców.

Pracujemy przy nowych stolikach Zajęcia taneczne z Panią Dominiką

Kalendarzyki na nowy rok gotowe Dla Babć i Dziadków obrazki na płótnie




