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KoÅ‚a zainteresowaÅ„.
Na terenie Miejskiego Domu Kultury prowadzone sÄ… zajÄ™cia artystyczne dla dzieci i mÅ‚odzieÅźy.
MajÄ… one na celu poszerzanie zainteresowaÅ„ mÅ‚odych mieszkaÅ„cÃłw gminy PrzedbÃłrz oraz
zagospodarowanie wolnego czasu.
W poniedziaÅ‚ki w godzinach popoÅ‚udniowych odbywajÄ… siÄ™ zajÄ™cia muzyczne. SÄ… one
prowadzone przez pana Marcina Bieleckiego. W kilku grupach odbywa siÄ™ nauka gry na gitarze oraz
organach elektronicznych. Ci ktÃłrzy wykazujÄ… zainteresowanie i talent wokalny uczÄ™szczajÄ… na
zajÄ™cia Å›piewu.

Oferta programowa MDK w Przedborzu.
W ofercie programowej Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu znajdujÄ… siÄ™ imprezy i wydarzenia
kulturalne adresowane do rÃłÅźnych grup wiekowych. Dla uatrakcyjnienia oferty - obok imprez
cyklicznych, na staÅ‚e goszczÄ…cych od wielu lat w kalendarzu imprez kulturalnych wprowadzone
zostaÅ‚y trzy nowe pozycje.

SÄ… nimi:
Dyktando &ndash; jest to konkurs ortograficzny, majÄ…cy na celu utrwalanie
wÅ›rÃłd dzieci i
mÅ‚odzieÅźy zasad poprawnej pisowni w jÄ™zyku ojczystym oraz zachÄ™cenie mÅ‚odych ludzi do
wiÄ™kszej dbaÅ‚oÅ›ci jÄ™zykowej.
Festiwal Piosenki Angielskiej &ndash; jest to konkurs wokalny o zasiÄ™gu wojewÃłdzkim majÄ…cy na
celu zachÄ™cenie dzieci i mÅ‚odzieÅźy do aktywnej nauki jÄ™zyka angielskiego. Impreza ma na celu
popularyzacjÄ™ kultury i historii Wielkiej Brytanii. Imprezie towarzyszÄ… wystawy spotkania i koncerty z
osobami zwiÄ…zanymi z kulturÄ… brytyjskÄ…. PomysÅ‚odawcÄ… i inicjatorem imprezy byÅ‚
miejscowy nauczyciel jÄ™zyka angielskiego.
PrzeglÄ…d Piosenki Polskiej &bdquo;ZÅ‚ote Przeboje&rdquo; - jest to konkurs wokalny adresowany do
dzieci i mÅ‚odzieÅźy z gminy PrzedbÃłrz i gmin sÄ…siednich. Konkurs ma za zadanie zwrÃłcenie uwagi
na bogaty repertuar artystÃłw polskich scen. Pierwsza edycja festiwalu zachÄ™caÅ‚a dzieci i
mÅ‚odzieÅź do zapoznania siÄ™ z utworami muzycznymi, ktÃłre powstaÅ‚y w latach 60. minionego
stulecia. Imprezie towarzyszyÅ‚a wystawa, przenoszÄ…ca w klimat minionych lat.
Do imprez na staÅ‚e wpisanych w kalendarz imprez naleÅźÄ…:
OgÃłlnopolski Festiwal Piosenki Turystyczno-Przyrodniczej poÅ‚Ä…czony ze Zlotem MÅ‚odzieÅźy
SzkÃłÅ‚ im. M. Konopnickiej &ndash; konkurs adresowany jest do dzieci i mÅ‚odzieÅźy w wieku
szkolnym. Celem przeglÄ…du jest popularyzacja piosenek zwiÄ…zanych z turystykÄ…, przyrodÄ…,
ekologiÄ…. Wykonawcy mogÄ… prezentowaÄ‡ utwory znane oraz wÅ‚asne napisane i skomponowane
na konkurs. Impreza organizowane wraz z dziaÅ‚ajÄ…cym na terenie gminy PrzedbÃłrz Towarzystwem
im. Marii Konopnickiej.
OgÃłlnopolskie Spotkania z PoezjÄ… M. Konopnickiej &ndash; Konkurs o zasiÄ™gu ogÃłlnopolskim
adresowany gÅ‚Ãłwnie do szkÃłÅ‚ im. Marii Konopnickiej. NadrzÄ™dnym celem imprezy jest
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popularyzacja dorobku artystycznego Marii Konopnickiej. Konkurs ma formÄ™ dwÃłch turniejÃłw:
recytatorskiego i poezji Å›piewanej, przez co pozwala uczestnikom nie tylko zaprezentowaÄ‡
umiejÄ™tnoÅ›ci recytatorskie ale rÃłwnieÅź wokalne i aktorskie. Rokrocznie goÅ›ciem honorowym
imprezy jest prawnuczek poetki pan Jan Bielecki.
OgÃłlnopolski PrzeglÄ…d Piosenki i PrzyÅ›piewki Ludowej &ndash; PrzeglÄ…d stanowi jednÄ… z form
realizacji programu inspirowania i kultywowania amatorskiej twÃłrczoÅ›ci artystycznej oraz tradycji
regionalnych. PrzeglÄ…d jest miejscem spotkania wykonawcÃłw z terenu caÅ‚ego kraju w celu
nawiÄ…zania kontaktÃłw, wymiany repertuaru oraz zaprezentowania starych, zapomnianych piosenek i
przyÅ›piewek ludowych.
Åšwiatowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej &ndash; kilkudniowa impreza skierowana do oÅ›rodkÃłw
polonijnych na caÅ‚ym Å›wiecie. Celem imprezy jest popularyzacja poezji Marii Konopnickiej wÅ›rÃłd
PolakÃłw mieszkajÄ…cych poza granicami kraju. Konkurs jest rÃłwnieÅź formÄ… promocji jÄ™zyka
polskiego i kultury ojczystej. Dotychczas w Festiwalu brali udziaÅ‚ przedstawiciele Polonii m. in. z:
Ukrainy, Rosji, Litwy, Å•otwy, Czech, SÅ‚owacji, MoÅ‚dawii, Szwecji, Anglii, Kazachstanu, WÄ™gier,
Kamerunu, Palestyny, Chorwacji, Izraela, BuÅ‚garii, Wietnamu, Norwegii i Estonii, Albanii, USA, Danii,
Francji, Chin, Maroko, Australii i Niemiec, Kamerunu i innych paÅ„stw. Uczestnicy wywodzÄ… siÄ™ z
polskich szkÃłÅ‚, stowarzyszeÅ„ kulturalno-oÅ›wiatowych, uczelni wykÅ‚adajÄ…cych filologiÄ™
polskÄ…, a takÅźe innych organizacji polonijnych. Imprezie towarzyszÄ… koncerty polskich artystÃłw
/SÅ‚awa Przybylska, Violetta Villas, Halina Kunicka, Halina FrÄ…ckowiak, Danuta BÅ‚aÅźejczyk, Bohdan
Å•azuka, Lidia StanisÅ‚awska, Janusz Tylman, CzesÅ‚aw Majewski, Dariusz Kordek/, wystawy,
warsztaty artystyczne prowadzone przez znanych i cenionych aktorÃłw czy muzykÃłw /Wojciech Siemion,
Barbara KrafftÃłwna, StanisÅ‚aw Mikulski/.
OgÃłlnopolski Konkurs Poetycki o Mojej OjczyÅºnie &ndash; konkurs o tematyce patriotycznej
adresowany do poetÃłw amatorÃłw. Warunkiem uczestnictwa jest przysÅ‚anie niepublikowanych dotÄ…d
prac poetyckich. Celem konkursu jest wyÅ‚onienie mÅ‚odych talentÃłw oraz uwraÅźliwienie na piÄ™kno
sÅ‚owa poetyckiego.
OgÃłlnopolski Rajd &bdquo;Szlakiem Kazimierza Wielkiego&rdquo; jest imprezÄ… kulturalno
turystycznÄ…, ktÃłrej celem jest promocja walorÃłw krajobrazowych regionu z podkreÅ›leniem
wartoÅ›ci historycznych ziemi radomszczaÅ„skiej. Adresowana jest ona do mÅ‚odzieÅźy szkolnej z
terenu kraju.
OgÃłlnopolski Festiwal Piosenki i PieÅ›ni o Mojej OjczyÅºnie &ndash; Konkurs ma za zadanie obudziÄ‡
uczucia patriotyczne wÅ›rÃłd mÅ‚odzieÅźy szkolnej oraz zaszczepiÄ‡ poczucie przynaleÅźnoÅ›ci
narodowej. Zadaniem uczestnikÃłw przeglÄ…du jest zaprezentowanie utworÃłw o tematyce patriotycznej.
Imprezie towarzyszÄ… wystÄ™py zespoÅ‚Ãłw i chÃłrÃłw z kraju i zagranicy. Konkurs organizowany jest
wspÃłlnie z Towarzystwem im. M. Konopnickiej.
OgÃłlnopolski Konkurs PamiÄ™tnikarski &bdquo;Moje strony rodzinne dawniej, a dziÅ›&rdquo; &ndash;
konkurs adresowany jest do amatorÃłw sztuki pamiÄ™tnikarskiej pochodzÄ…cych z obszarÃłw wiejskich
lub niewielkich miasteczek. Ma na celu wyÅ‚onienie mistrzÃłw piÃłra oraz promocjÄ™ regionu.

KaÅźdego roku Miejski Dom Kultury jest wspÃłÅ‚organizatorem imprez okolicznoÅ›ciowych, tj.:
walentynki, dzieÅ„ kobiet, dzieÅ„ matki, dzieÅ„ dziecka, mikoÅ‚ajki. Wydarzenia te organizowane sÄ…
w formie spektakli teatralnych, widowisk czy konkursÃłw.Rokrocznie uroczyÅ›cie obchodzone sÄ…
Å›wiÄ™ta narodowe takie jak ÅšwiÄ™to Odzyskania NiepodlegÅ‚oÅ›ci, 3 Maja. Rokrocznie w Miejskim
Domu Kultury organizowane jest spotkanie opÅ‚atkowe wspÃłlnie ze ZwiÄ…zkiem KombatantÃłw w
Przedborzu. TradycjÄ… staÅ‚y siÄ™ juÅź JaseÅ‚ka wystawiane przez szkoÅ‚y i przedszkole na scenie
Miejskiego Domu Kultury dla mieszkaÅ„cÃłw miasta. Dla urozmaicenia programu kilka razy w roku
zapraszane sÄ… do Miejskiego Domu Kultury grupy teatralne z rÃłÅźnych czÄ™Å›ci Polski. Wystawiane
przez nie spektakle teatralne adresowane sÄ… do dzieci i mÅ‚odzieÅźy, najczÄ™Å›ciej zwiÄ…zane z
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kanonem lektur szkolnych. Terminarz imprez koÅ„czy zabawa sylwestrowa organizowana rokrocznie na
Przedborskim Rynku.

Informacje pochodzÄ… ze strony internetowej MDK w Przedborzu: http://www.mdkprzedborz.cba.pl/
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