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PROGRAM
XIII OGÓLNOPOLSKICH PREZENTACJI ARTYSTYCZNYCH KOLEJARZY:
POETÓW, PISARZY, MALARZY, RZEŹBIARZY i innych TWÓRCÓW
pod hasłem „Moje dzieło – zawarte w nim pytanie i odpowiedź”
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Kraków 06.10 – 08.10.2016 r. Dom Kultury Kolejarza, ul. św. Filipa 6
06.10.2016 r. (czwartek) – od godzin rannych (wg zgłoszeń) - przyjazd uczestników i zakwaterowanie
Przy zakwaterowaniu uczestnicy załatwiają formalności związane z opłatami, otrzymają materiały dot. Prezentacji.
Przydzielone pokoje pozostają do dyspozycji uczestników chcących skorzystać z noclegu z soboty na niedzielę .
Przyjeżdżający własnymi samochodami są uprawnieni do zniżki -„wejściówka” na parking przy ul. św. Filipa 13.

9.00 - 14.00 - przygotowywanie wystawy przywiezionych prac – sala widowiskowa na I piętrze
Dla chętnych jest możliwość indywidualnego bezpłatnego zwiedzania Muzeum Bursztynu ul. św. Jana 2 w godzinach 9-21
oraz Katedry na Wawelu w godzinach 9-16 .

13.00 - 14.00 - obiad (całość wyżywienia w Jadłodajni KTK na parterze budynku)
16.00 - 17. 00 Spotkanie z profesjonalnymi krakowskimi twórcami (malarz, rzeźbiarz i poeta)
18.00 – 18.30 - kolacja
19.00 - indywidualne korzystanie z atrakcji pięknego Krakowa (dla chętnych wspólny spacer ulicami miasta)
07.10.2015r.(piątek)
7.30 - 8.30 - śniadanie
10.00 – „Miasto bez murów” – wystawa w 650 rocznicę lokacji Kleparza 1366-2016 – dawniej samodzielnego
miasta, na terenie którego (od lat 20-tych XX w.) mieści się Dom Kultury Kolejarza w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa /oprowadza Kustosz Leszek Sibila/

13.30 - 14.00 - dalszy ciąg przygotowywania wystawy
14.00 - 14.45 - obiad
15.30 - 16.30 - spotkanie Animatorów Kolejowej Kultury - posiedzenie Komisji Kultury Stowarzyszenia Krzewienia
Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” z Warszawy – prowadzą Maria Ogonowska i Stanisław Bartniczak

17.00 - Oficjalne otwarcie wystawy XIII OPAK, przywitanie uczestników i zaproszonych gości



Część wspomnieniowa z poprzednich Prezentacji i wydarzeń w mieście Krakowie
Część artystyczna –pokazy taneczne w wykonaniu członków najmłodszej Sekcji Artystycznej KTK
- Sekcji Kultury, Muzyki i Tańców Swingowych „KMiTa Swing”
Finał i wręczenie nagrody w Konkursie „Kolejowy Złoty Laur”

18.00 - Autorskie prezentacje Twórców, którzy w tym roku mówiąc o swojej twórczości starają się uwypuklić aspekt




ideowy tworzenia, a w konkretnym dziele spróbują odnieść się zawartych w nim pytań i uzyskanych odpowiedzi.
(ze względu na ilość uczestników i ograniczone ramy czasowe - prezentacja Twórcy nie może przekroczyć 5 minut).
w przerwie Prezentacji - wspólne zdjęcie pamiątkowe oraz poczęstunek przy gościnnym krakowskim straganie
Biesiada Artystyczna
na zakończenie kolejarskiej biesiady artystycznej – Tradycyjne wspólne śpiewanie

08.10.2015 r. (sobota)
8.00 - 9.00 - śniadanie
od 8.30 - przy kawie i herbacie wspólne rozmowy o warsztacie artystycznym i pasjach twórczych
oraz demontaż wystawy XIII Prezentacji
13.00
- obiad (prosimy o zgłoszenie po przyjeździe potrzeby suchego prowiantu zamiast obiadu).
Dla strudzonych możliwość chwili oddechu w kawiarni DKK. Dla wytrwałych ostatnia szansa na indywidualne „żegnanie się z Krakowem”.
Potem trudne dla organizatorów XIII Prezentacji (mamy nadzieję, że i dla uczestników) rozstanie i wyjazdy.
Strona internetowa: www.ktkdkk.pl adres e-mail: ktk@ktkdkk.pl

