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Afganistan 
wczoraj i dziś

SPOTKANIE GLOBTROTERÓW. Anna 
Teresa Pietraszek – dokumentalistka, 
reżyserka i operatorka filmowa 
zaprasza na pokaz dwóch filmów: 
„Afganistan, moja miłość” (2002) 
oraz „Kobiety z gór Hindukuszu” 
(2003). Filmy opowiadają o stanie 
„zastanym” po latach wojny przeciwko 
wojskom radzieckim, po walkach 
przeciwko talibom jakie Afganistan 
przerwał po wejściu wojsk NATO.

WSTĘP WOLNY, REZERWACJA 
MIEJSC ONLINE LUB W DK KADR

1
WTOREK 

 GODZ. 18.00

Zajęcia 
umuzykalniające

FERIE W KADRZE. CZAROWANIE 
DŹWIĘKIEM I SŁOWEM (dzieci 1-3 lat):  
zabawy muzyczne z aktywizującymi 
książeczkami. KARNAWAŁ 
ZWIERZĄT (dzieci 4-6 lat): zajęcia 
taneczne, przeplatane elementami 
wywodzącymi się wprost z teatru. CO 
MI W DUSZY GRA (dzieci 7-10 lat): 
warsztaty teatralne - teatr ilustracji 
(Kamishibai), teatrzyk cieni, 
zabawa muzyką i tańcem.

WSTĘP: 60 ZŁ/( WTOREK, PIĄTEK),  
1 ZAJĘCIA: 30 ZŁ, 
ONLINE LUB W DK KADR

1, 4
WTOREK, PIĄTEK 

 GODZ. 10.00-10.45 
 (DZIECI 1-3 LAT),  

GODZ. 11.00-12.00 
(DZIECI 4-6 LAT), 
GODZ. 12.15-13.15 
(DZIECI 7-10 LAT)

LEGOwisko

FERIE W KADRZE. WARSZTATY 
dla dzieci (1,5r-4 lat): zajęcia z 
zestawami Lego Duplo Education, 
wzbogacone w ćwiczenia rozwijające 
umiejętności związane z sensoryką 
i percepcją. Dzieci (7-9 lat): praca 
z zestawami Lego w połączeniu 
z działaniami artystycznymi i 
ćwiczeniami mającymi na celu 
uatrakcyjnienie procesu zdobywania 
wiedzy i rozwijania umiejętności. 
Dzieci (10-13 lat): zadania jako 
trening umiejętności dokonywania 
wyborów, rozwiązywania problemów 
i opracowywania planów. Praca 
indywidualna i zespołowa.

WSTĘP: 30 ZŁ/ 1 ZAJĘCIA, 
ONLINE LUB W DK KADR

3
CZWARTEK 

 GODZ. 10.00-10.45  
(DZIECI 1,5R-4 LAT), 

GODZ. 11.00-12.00 
(DZIECI 7-9 LAT),  

GODZ. 12.30-13.30 
(DZIECI 10-13 LAT)

Nelly Rap – 
upiorna agentka

FERIE W KADRZE. FILM (6+). Nelly 
Rapp to zwyczajna dziewczynka, 
która ma spędzić wakacje ze swoim 
wujem Hannibalem. Cóż, może nie 
taka zwyczajna, bo zostanie Upiorną 
Agentką. Wiecie, taką agentką, która 
walczy z potworami i duchami. Tak, 
one istnieją i ukrywają się pośród 
nas, lecz możesz je zobaczyć 
dopiero gdy w nie uwierzysz...

WSTĘP WOLNY, REZERWACJA 
MIEJSC ONLINE LUB W DK KADR

3
CZWARTEK 

 GODZ. 11.00

Kobiece wieczory

WARSZTATY TANECZNO-RUCHOWE.  
Spotkania dla kobiet z elementami 
animacji tanecznych, tańca w kręgu  
i tańca liniowego.

WSTĘP WOLNY

3
CZWARTEK 

 GODZ. 19.00

O czym szumi las

FILMOWY PORANEK DLA DZIECI. 
Myszomędrek wraz z przyjaciółmi 
chcą wprowadzić ustawę o życiu 
wszystkich zwierząt w zgodzie i zaprze- 
staniu wzajemnego zjadania się. Prze- 
konanie drapieżników do nowego po- 
mysłu będzie prawdziwym wyzwaniem.  
Czas pokaże, czy mu podołają.

WSTĘP: 15 ZŁ, ONLINE LUB W DK KADR

6
NIEDZIELA 

 GODZ. 12.00

Jak zostać 
architektem?

FERIE W KADRZE. ZAJĘCIA ARCHITEKTO- 
NICZNE. Podczas zajęć rozwiążemy  
architektoniczne zagadki, skonstruujemy 
modele budynków, stworzymy różne 
prace konstruktorsko-plastyczne. Chce- 
my rozbudzać ciekawość otaczającego  
nas świata i zapoznawać z podstawowy-
mi pojęciami dot. architektury i otoczenia.  
Dodatkowo, poprzez praktyczne zadania,  
chcemy uczyć współpracy, ćwiczyć 
wyobraźnię i zdolności manualne.

WSTĘP: 250 ZŁ/CYKL 5  
ZAJĘĆ, ONLINE LUB W DK KADR

7-11
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 

 GODZ. 10.30-12.00 
(DZIECI 7-13 LAT)

Robotyka

FERIE W KADRZE. Zajęcia odbywają 
się w formie warsztatów, na które 
składają się cztery zasadnicze 
części – prezentacja multimedialna, 
konstruowanie, programowanie i 
zabawa. Oprócz doskonałej zabawy 
oferujemy dużą dawkę wiedzy, 
nowe znajomości, naukę współpracy 
i abstrakcyjnego myślenia.

WSTĘP: 250 ZŁ/CYKL 5 ZAJĘĆ, 
ONLINE LUB W DK KADR

7-11
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 

 GODZ. 12.15-13.45 
(DZIECI 7-13 LAT)

Art Studio Turbo

FERIE W KADRZE. 5 dni twórczych  
działań – ćwiczymy warsztat i uzupeł- 
niamy wiedzę pod czujnym okiem  
Agnieszki Glasenapp. Potrzebujesz 
wnikliwej i konstruktywnej korekty? Art  
Studio Turbo jest właśnie dla Ciebie!

WSTĘP: 380 ZŁ/CYKL 5 ZAJĘĆ, 1 ZAJĘCIA: 
120 ZŁ, ONLINE LUB W DK KADR

7-11
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 

 GODZ. 12.00-15.00 
(MŁODZIEŻ 13+, DOROŚLI)

Plastyka 
sensoryczna

FERIE W KADRZE. WARSZTATY dla 
dzieci (1-3 lat): autorskie warsztaty 
edukacyjne, dzieci poznają różne 
struktury i faktury, rozbudzając w ten 
sposób swoje zmysły i małą motorykę. 
Dzieci (4-6 lat): praca z masami 
plastycznymi, pozwala na ćwiczenie 
nacisku i koordynacji palców oraz siły 
chwytu, niezbędnych przy późniejszej 
nauce pisania. Zajęcia rozwijające 
sferę społeczno- emocjonalną.

WSTĘP: 30 ZŁ/ 1 ZAJĘCIA, 
ONLINE LUB W DK KADR

8
WTOREK 

 GODZ. 10.00-10.45 
(DZIECI 1-3 LAT), 

GODZ. 11.15-12.15 
(DZIECI 4-6 LAT)

Oman

SPOTKANIE GLOBTROTERÓW. Graży- 
na Trautsolt zabierze nas w podróż 
po Półwyspie Arabskim. Poznamy nie 
tylko historię, ale i teraźniejszość Azji 
i Afryki. Zwiedzimy forty, poznamy 
klimat kraju i potęgę Orientu.

WSTĘP WOLNY, REZERWACJA 
MIEJSC ONLINE LUB W DK KADR

8
WTOREK 

 GODZ. 18.00

LEGOwisko

FERIE W KADRZE. WARSZTATY dla dzieci  
(1,5r-3 lat): zajęcia z zestawami Lego 
Duplo Education, wzbogacone w ćwi- 
czenia rozwijające umiejętności związa- 
ne z sensoryką i percepcją. Dzieci (4-6 lat):  
praca z zestawami Lego Duplo Educa- 
tion w połączeniu z plastyką sensorycz- 
ną. Krótkie i przystępne ćwiczenia zwią- 
zane z rozwojem kompetencji języko- 
wych i motoryką małą.

WSTĘP: 30 ZŁ/ 1 ZAJĘCIA, 
ONLINE LUB W DK KADR

10
CZWARTEK 

 GODZ. 10.00-10.45 
(DZIECI 1-3 LAT),  

GODZ. 11.15-12.15 
(DZIECI 4-6 LAT)

Moja żyrafa

FERIE W KADRZE. FILM (4+). Od uro- 
dzenia Rafał przyjaźni się z Rafem - ży- 
rafą. Gdy zdaje sobie sprawę, że zwie- 
rzę nie może iść do szkoły, chłopiec 
wymyśla plan, jak zabrać je ze sobą.

WSTĘP WOLNY, REZERWACJA 
MIEJSC ONLINE LUB W DK KADR

10
CZWARTEK 

 GODZ. 11.00

Pim i Pom

FILMOWY PORANEK DLA DZIECI. 
Przebojowy Pim i ostrożny Pom 
mieszkają ze swoją panią. Ich kocia 
przyjaźń zostaje wystawiona na 
próbę, gdy po pikniku w parku 
muszą odnaleźć drogę do domu.

WSTĘP: 15 ZŁ, ONLINE LUB W DK KADR

13
NIEDZIELA 

 GODZ. 12.00

Tunezja

SPOTKANIE GLOBTROTERÓW. Wystar- 
czą tylko trzy godziny lotu samolotem,  
aby przenieść się w świat arabskiej 
baśni z tysiąca i jednej nocy. Podczas  
pokazu wyruszymy do położonych w  
górach palmowych oaz, odwiedzimy 
stolicę kraju – Tunis, zobaczymy wysch- 
nięte solne jeziora. Naszą podróż za-
kończymy na wyspie Dżerbie, znanej 
z pięknych plaż i żydowskiej historii.

WSTĘP WOLNY, REZERWACJA 
MIEJSC ONLINE LUB W DK KADR

15
WTOREK 

 GODZ. 18.00

Kobiece wieczory

WARSZTATY TANECZNO-RUCHOWE.  
Spotkania dla kobiet z elementami 
animacji tanecznych, tańca w kręgu  
i tańca liniowego.

WSTĘP WOLNY

17
CZWARTEK 

 GODZ. 19.00

Kod M

FILMOWY PORANEK DLA DZIECI.  
Uparta i ambitna Isabel rozpoczyna 
poszukiwania legendarnego miecza  
słynnego D'Artagnan. Jedyną wskazów- 
ką jest tajny kod, który doprowadzi do 
skarbu. Rozszyfrowanie go nie jest  
jednak proste. Wyprawa dostarczy nie  
tylko przygód, ale również pozwoli prze- 
konać się, ile warci są prawdziwi przyjaciele.

WSTĘP: 15 ZŁ, ONLINE LUB W DK KADR

20
NIEDZIELA 

 GODZ. 12.00

Meksyk  
i Gwatemala

SPOTKANIE GLOBTOTERÓW. Wdra-
piemy się na starożytne piramidy Ma- 
jów. Damy uwieść się atmosferze i uro- 
kowi starych kolonialnych miasteczek.  
Będziemy obserwować, jak mieszają 
się karnawałowe oryginalne prekolum- 
bijskie tradycje z katolickimi. Na koniec  
zanurkujemy w cenotach - podziemnym  
systemie studni i jaskiń krasowych  
na Jukatanie.

WSTĘP WOLNY, REZERWACJA 
MIEJSC ONLINE LUB W DK KADR

22
WTOREK 

 GODZ. 18.00

Warsaw Short 
Framing

FILM. Przegląd najciekawszych filmów  
krótkometrażowych z Polski i ze świata.  
Zapraszamy na zestaw czterech zaska- 
kujących historii miłosnych. Odwiedzimy  
kanadyjską rzeźnię i jej beznadziejnie 
zakochanego pracownika, w Brazylii 
wraz z dwojgiem kochanków przeży- 
jemy szaloną noc, a w polskim motelu  
spróbujemy pokonać kulturowe  
ograniczenia.

WSTĘP WOLNY, REZERWACJA 
MIEJSC ONLINE LUB W DK KADR

24
CZWARTEK 

 GODZ. 19.00

Viggo  
i gadająca gęś

FILMOWY PORANEK DLA DZIECI. 
Viggo jest nastoletnim chłopcem, 
który całe dnie spędza grając w 
ulubioną grę. Pewnego dnia na jego 
balkonie ląduje gęś, która potrafi 
mówić ludzkim językiem. Razem 
wyruszają w cudowną, kolorową i 
fantastyczną podróż. Przepiękny 
film o sile przyjaźni i magii natury.

WSTĘP: 15 ZŁ, ONLINE LUB W DK KADR

27
NIEDZIELA 

 GODZ. 12.00

1-11

FERIE  
W KADRZE

Dom Kultury Kadr zaprasza dzieci do 13. 
roku życia do udziału w urozmaiconym, 
multidyscyplinarnym programie zajęć. 
Pod okiem doświadczonych, inspirujących 
do kreatywnych poszukiwań instruktorów 
przerwa między semestrami minie 
jak w okamgnieniu i pozostawi po 
sobie emocje równie intensywne jak 
wspomnienia egzotycznej podróży.

Szczegóły i zapisy na dkkadr.waw.pl/repertuar

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK

20

20

KONTRABAS. 
BANITA 4.0 
BASSTARDS

KONCERT. KLASYCZNIE NIEPOWAŻNI. 
Kwartet kontrabasowy, niespotykana 
w naturze jednostka muzyczna 
przedstawi nowe oblicza największego 
instrumentu smyczkowego orkiestry. 
Różne natury kontrabasu zadziwią nawet 
najbardziej wytrawnych słuchaczy.

wstęp: 20 zł, online lub w DK Kadr

NIEDZIELA 
GODZ. 19.00

HISZPAŃSKI 
ROMANS
KINO KADR. Pełen humoru film Woody’ego 
Allena. Opowieść bogata w niespodzianki, 
romanse i sercowe kłopoty. Najnowsze 
dzieło reżysera to pełen miłości hołd 
dla kina, które potrafi przyczynić się do 
wielkich zmian w życiu każdego z nas.

wstęp: 15/20 zł, online lub w DK Kadr

CZWARTEK 
GODZ. 19.00

C’MON C’MON
FILMOWA PREMIERA MIESIĄCA. Poruszający film Mike'a Millsa jest najlepszą 
możliwą odpowiedzią na niepokój i niepewność naszych czasów. Uważny, ciepły, 
skupiony wokół najważniejszych relacji „C'mon C'mon" działa terapeutycznie: 
uczy wzajemnej troski, okazywania emocji, zszywania naderwanych więzi.

wstęp: 15/20 zł, online lub w DK Kadr

CZWARTEK 
GODZ. 19.00

17

10


