
PROGRAM
XI OGÓLNOPOLSKICH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH KOLEJARZY:

POETÓW, PISARZY, MALARZY, RZEŹBIARZY i innych TWÓRCÓW

Kraków 09.10 – 11.10.2014 r. Dom Kultury Kolejarza, ul. św. Filipa 6

„11 rok twórczych spotkań na OPAK w
Krakowie i co dalej?”

09.10.2014 r. (czwartek) – od godzin rannych - przyjazd uczestników i zakwaterowanie
Przydzielone pokoje pozostają do dyspozycji uczestników chcących skorzystać z noclegu z soboty na niedzielę.
Przy zakwaterowaniu uczestnicy załatwiają formalności związane z opłatami, otrzymają materiały dot. Prezentacji.
Przyjeżdżający własnymi samochodami są uprawnieni do zniżki „wejściówka” na parking przy ul. św. Filipa 13.

9.00 - 14.00 - przygotowywanie wystawy przywiezionych prac
Dla chętnych jest możliwość indywidualnego – bezpłatnego - zwiedzenia w godzinach 10.00 - 13.00 muzeów:
Dom Matejki - ul. Floriańskiej, Muzeum Historyczne m. Krakowa - Rynek Gł., Muzeum Narodowe - Sukiennice.

13.00 - 14.00 - obiad (całość wyżywienia w stołówce KTK na parterze budynku - osobne wejście)
14.45 - W zaułkach historii –Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

specjalnie dla uczestników OPAK prezentacja Leszka Sibili, kustosza Muzeum

19.00 - indywidualne korzystanie z atrakcji pięknego Krakowa (dla chętnych wspólny spacer wieczorny)

10.10.2014r.(piątek)
7.30 - 8.30 - śniadanie
8.00 - 14.00 - dalszy ciąg przygotowywania wystawy i czas wolny
14.00 - 14.45 - obiad

15.00 - 16.30 - spotkanie Twórców uczestników Prezentacji - Panel Dyskusyjny
„ 11 rok twórczych spotkań na OPAK w Krakowie i co

dalej?”
moderator MichałWojtczak

15.30 - 16.30 - spotkanie Animatorów Kultury - posiedzenie Komisji Kultury Stow. Krzewienia Sportu,
Turystyki i Kultury „Kolejarz” z Warszawy – prowadząMaria Ogonowska i St. Bartniczak

17.00 -Oficjalne otwarcie wystawy, przywitanie uczestników i zaproszonych gości
 Część wspomnieniowa z poprzednich Prezentacji i wydarzeń w mieście Krakowie
 Wręczenie nagrody w Konkursie „Kolejowy Laur”
 Biesiada Artystyczna

- Autorskie prezentacje Twórców
(ze względu na ilość uczestników i ramy czasowe - prezentacja Twórcy nie może przekroczyć 3 minut).
Uwaga! Na zakończenie I części Prezentacji - wspólne zdjęcie pamiątkowe wszystkich uczestników.
W trakcie przerwy - poczęstunek przy gościnnym straganie z pełnym smakowitości jedzeniem.

-Na zakończenie kolejarskiej biesiady artystycznej - wspólne śpiewanie

11.10.2014 r. (sobota)
8.00 - 9.00 - śniadanie
od 8.30 - demontaż wystawy Prezentacji oraz przy kawie i herbacie - c.d. wspólnych rozmów

o warsztacie artystycznym i pasjach twórczych
13.00 -obiad



Dla strudzonych możliwość chwili oddechu w kawiarni DKK. Dla wytrwałych ostatnia szansa na indywidualne
„żegnanie się z Krakowem”. Potem trudne dla organizatorów XI Prezentacji (mamy nadzieję, że i dla uczestników)
rozstanie i wyjazdy.

Strona internetowa: www.ktkdkk.pl adres e-mail: ktk@ktkdkk.pl

http://www.ktkdkk.pl/

