To także zapowiedzi kina Łydynia
Wśród propozycji znajdzie się m.in. spotkanie środowisk twórczych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w
PCKiSz

Galeria im. Bolesława Biegasa - do 26 kwietnia - wystawa- Tkaniny „Preludium trzech zer” Marii Jełowickiej
Maria Jełowicka (80 lat) zajmuje się tkaniną artystyczną od 1974 r. Od 1998 r. zmodernizowała sposób układania osnowy, co
pozwala na wytkanie obrazu trójwymiarowo. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczyła w licznych
wystawach zbiorowych w tym: Triennale Miniatur Tkackich w CMW Łódź (2001, 2013). Zorganizowała 31 wystaw
indywidualnych. Ma na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia.
4 kwietnia (wtorek), godz. 10.00 - Edukacyjne zajęcia „Czytaj z nami” dla najmłodszych
Cykliczne spotkania, związane z czytaniem baśni i bajek przez artystów, animatorów oraz znanych autorów książek nie tylko z
terenu powiatu ciechanowskiego, ale również z kraju. W dzisiejszych czasach, zdominowanych przez telewizję i komputery,
chwile poświęcone na wspólne czytanie są najlepszą inwestycją w przyszłość dzieci, zwłaszcza jeśli dzieje się to dla
przyjemności. I właśnie PCKiSz pragnie taką przyjemność sprezentować nie tylko dzieciom, ale również nauczycielom i
opiekunom. Tym razem będziemy wspólnie czytać „Baśnie” H. Ch. Andersena. Prosimy o kontakt w sprawie wcześniejszych
zapisów, tel. 23 672 35 09.
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny
4 kwietnia (wtorek), godz. 10.30 - Ogłoszenie wyników XXXI Konkursu Plastycznego „Pisanki, Kraszanki, Palmy”
Konkurs dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów pow. ciechanowskiego. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie
będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii „Na Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskiego.
Hol PCKiSz, Galeria „Na Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskiego, wstęp wolny
5 kwietnia (środa), godz. 18.30 - Artystyczna Środa - Spektakl audiowizualny diaporama „Kalwaria Życia”
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy Państwa na wieczór refleksji nad przemijaniem, autorstwa artysty fotografika Mariana
Rynkiewicza – jednego z prekursorów diaporam w Polsce. Diaporama zabiera nas w podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w
czasie. Składają się na nią fotografie i kolaże m. in. z kalwarii i misterium w Wejherowie oraz z miejsc tragedii narodu polskiego (z
aresztów śledczych, więzienia dla matek z dziećmi, domów pogodnej starości, domów opieki społecznej, szpitali, ze Świętej Góry
Grabarki). Misteryjne wydarzenia na Wejherowskiej Golgocie - Świętych Górach Kalwarii – twórca wplata w Kalwarię Życia
człowieka współczesnego - Kalwaria każdego z nas trwa 365 dni w roku. Po skończonej diaporamie zapraszamy na spotkanie z
autorem - Marianem Rynkiewiczem. Będzie również możliwość zakupienia albumu o tym samym tytule „Kalwaria Życia”, który

otrzymał Główną Nagrodę w edycji książki pomorskiej COSTERINA 2014 oraz nominację do nagrody Feniksa.
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny
8 kwietnia (sobota), godz. 17.00 - Projekcja filmu „Wściekłość” oraz spotkanie z reżyserem, odtwórcą głównej roli i
kamerzystą
Adam, młody prezenter telewizyjny, po spotkaniu z kochanką wraca do żony i dzieci. Biegnąc kilkanaście kilometrów,
jednocześnie prowadzi ważne wrozmowy telefoniczne. Ten bieg może odmienić jego życie…Po filmie odbędzie się dyskusja z
reżyserem – Michałem Węgrzynem, aktorem – Jakubem Świderskim oraz operatorem kamery – Wojciechem Węgrzynem.
Małe Kino Łydynia, wstęp – według cennika Kina
9 kwietnia (Niedziela Palmowa), godz. 12.00 - Spotkanie Wielkanocne
Spotkanie środowisk twórczych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających w PCKiSz. W programie:
wernisaż wystawy poplenerowej XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Ciechanów 2016 Stowarzyszenia Pracy
Twórczej
koncert instrumentalny wiosennej muzyki jazzowej w wykonaniu Trio:
Wojciecha Jarosza (gitara), Andrzeja Kaluszkiewicza (fortepian) i Macieja Ostromeckiego (perkusja)
wielkanocny poczęstunek
Kawiarnia Artystyczna, wstęp - zaproszenia
10 kwietnia (poniedziałek), godz. 18.00 - Dyskusyjny Klub Filmowy
„Mr. Gaga” (2015), reż. Tomer Heymann
Biograficzny film ukazujący historię izraelskiego choreografa Ohada Naharina, który stworzył własny język tańca GaGa. Technika ta nazywana jest „językiem ruchu” i ma odkrywać nowe sposoby komunikowania się ciałem. Film pokazuje
również jak terapeutyczne może być już samo obserwowanie tańczących, którzy na naszych oczach odkrywają nowe,
niecodzienne możliwości ciała.
Sala widowiskowa, wstęp – 10 zł
11 kwietnia (wtorek), godz. 10.00- 14.00 - IX Subregionalne Targi Edukacji i Pracy Ciechanów 2017
Pomoc organizacyjna PCKiSz dla Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Urzędem Pracy w Ciechanowie. Zapraszamy też
do stoiska PCKiSz!
Hala Sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, wstęp wolny
12 kwietnia (środa), godz. 18.30 - Artystyczna Środa - Koncert Wielkopostny „Pieśń o miłości Umiłowanego”
W okresie Wielkiego Tygodnia zapraszamy na koncert pieśni w wykonaniu Bogumiły Nasierowskiej – muzykologa, organistki z
Parafii św. Tekli w Ciechanowie. Wystąpi ona wraz z Andrzejem Kaluszkiewiczem – ciechanowskim muzykiem, kompozytorem,
pedagogiem, autorem publikacji „Zaczęło się w Ciechanowie”. Zapraszamy serdecznie na ten wyjątkowy koncert!
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny
WYSTAWY
Galeria im. Bolesława Biegasa Czynna: wtorek – sobota, godz. 10.00 – 18.00
Galeria na Pięterku im. Z. Szczepankowskiego i hol PCKiSz
1 kwietnia – 4 maja - Wystawa pokonkursowa XXXI Konkursu Plastycznego „Pisanki, Kraszanki, Palmy”.
Kawiarnia Artystyczna
9 - 30 kwietnia - Wystawy poplenerowa XI Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Ciechanów 2016 Stowarzyszenia Pracy
Twórczej.
KINO „ŁYDYNIA” ZAPRASZA:
4 - 6. IV - film animowany, prod. Niemcy - ZAJĄC MAX RATUJE WIELKANOC 2D/3D
4 - 6. IV - komedia romantyczna, prod. Czechy, Polska - WSZYSTKO ALBO NIC
4 - 9, 11 - 13. IV - film fantasy, akcja, prod. USA - POWER RANGERS
4 - 6. IV- thriller, akcja, prod. USA - JOHN WICK 2
7 - 9, 11 - 13, 17 - 20. IV - film fantasy, musical prod. USA - PIĘKNA I BESTIA (2D i 3D)
7 - 9, 11 - 13. IV - thriller, prod. USA - PAKT KRWI
MAŁE KINO „ŁYDYNIA” ZAPRASZA:
4, 6, 8 - 9. IV - Thriller, prod. Francja - PERSONAL SHOPPER
7 - 9, 11, 13. IV - Dramat, prod. Polska - WŚCIEKŁOŚĆ
FILMOWE PORANKI DLA DZIECI:
8 - 9. IV - DZIECI Z BULLERBYN

Pracownia Komputerowa działa w ramach projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie
Ciechanowskim”. Czynna wt. – czw., godz. 9.00 – 17.00 (parter dolny/Kawiarnia Artystyczna). Dostęp do komputera i internetu
bezpłatny dla mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego.
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