WRZESIEŃ

20. Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej
dla uczniów opolskich szkół podstawowych - koncert finałowy

17. Jarmark Franciszkański
rodzinna impreza plenerowa, organizowana wspólnie
z opolskim zgromadzeniem oo. Franciszkanów, połączona
z prezentacją oferty programowej MDK

Europejski Dzień Bez Samochodu
rodzinny festyn promujący ekologiczne sposoby poruszania się
po mieście

Kalendarz
imprez
2016 / 2017
Młodzieżowy
Dom Kultury w Opolu

Mały Opolanin
finał projektu edukacji regionalnej dla uczniów szkół
podstawowych

Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej
KLUBU ZAPALONEJ ŚWIECY
dla starszej młodzieży i osób dorosłych - finał

Opole kredką rysowane

Projekt kartki świątecznej

plener rysunkowy dla uczniów opolskich szkół podstawowych
i gimnazjów

wojewódzki konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Dzień Przedszkolaka

Hej kolęda, kolęda!

impreza integracyjna dla najmłodszych mieszkańców Opola

spotkanie kolędowe dla uczestników zajęć MDK

STYCZEŃ

PAŹDZIERNIK
Opole kredką rysowane

Orszak Trzech Króli

plener rysunkowy dla uczniów opolskich szkół podstawowych
i gimnazjów

przemarsz korowodu ulicami Opola i wspólne kolędowanie

Białe Wierszowanie
LISTOPAD

konkurs recytatorski dla opolskich przedszkolaków

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Tydzień Kultury Niebanalnej
Budynek główny
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1
tel./fax: (77) 454 27 14
e-mail: mdk@mdk.opole.pl

prezentacja twórczości artystycznej zespołów i pracowni
działających w placówce

LUTY
20. Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej
dla uczniów opolskich szkół podstawowych - eliminacje

Filia nr 1
45-286 Opole, ul. Skautów Opolskich 10
tel. (77) 456 84 54

Filia nr 2
45-067 Opole, ul. Targowa 12
tel. (77) 456 46 25

Filia nr 3
45-573 Opole, al. Przyjaźni 12
tel. (77) 454 44 24

www.mdk.opole.pl

kwesta uliczna i koncert plenerowy

Sam nie palę i innym odradzam
podsumowanie wojewódzkiego konkursu fotograficznego
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej
KLUBU ZAPALONEJ ŚWIECY
dla starszej młodzieży i osób dorosłych - elimin. wojewódzkie

GRUDZIEŃ
15. Konferencja Samorządów Uczniowskich
doroczne spotkanie szkolnych liderów - uczniów opolskich
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

14. Zimowe Spotkania Teatralne
przegląd twórczości młodzieżowych grup teatralnych

Biała Zima
zimowe półkolonie i zajęcia otwarte dla dzieci spędzających
ferie w Opolu

14. Integracyjny Bal Karnawałowy dla Dzieci
doroczna zabawa taneczna dla uczestników zajęć MDK
oraz podopiecznych opolskich placówek wychowawczych
i organizacji pozarządowych

MARZEC

MAJ

18. Ogólnopolskie Forum Teatrów Dziecięcych
MINIATURY

Sesja popularnonaukowa o Opolu

6. Majówka Kawaleryjska

dla uczniów opolskich szkół ponadgimnazjalnych

piknik artystyczny z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

20. Konkurs Recytatorski SŁOWO

5. Festiwal Artystyczny OPOLSKIE MŁODE TALENTY

konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

dla uczniów opolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych - gala finałowa

3. Ogólnopolskie Spotkania Artystyczne OPOLE ARTIS

12. Festiwal Filmów dla Dzieci ZERO NUDY

festiwal twórczości uczestników zajęć muzycznych i tanecznych
w placówkach wychowania pozaszkolnego

projekcje filmowe, konkursy plastyczne i spotkania ze znanymi
aktorami

21. Gala Opolskich Orłów

21. Przegląd Dziecięcych Inscenizacji Teatralnych

uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Opola
najzdolniejszym uczniom opolskich szkół

Giełda Piosenki
konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży, etap eliminacyjny
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE

KWIECIEŃ

dla opolskich grup przedszkolnych

Projekt kartki wielkanocnej
wojewódzki konkurs plastyczny dla przedszkolaków oraz
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Wojewódzki Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych
PISANKA
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
eliminacje rejonowe

Giełda Piosenki
konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży, etap eliminacyjny
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE

21. Festiwal Piosenki Przedszkolnej
eliminacje

17. Wojewódzki Festiwal Szkolnych Zespołów
Tanecznych FANTAN

Dni Opola
występy artystyczne zespołów MDK

Odkryj historię tego miejsca
konkurs fotograficzno-poznawczy dla uczniów opolskich
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Test wiedzy o Opolu
dla uczniów opolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

artystyczne podsumowanie roku szkolnego przez uczestników
zajęć Studia Instrumentów Klawiszowych

Świętojańska Noc Teatralna
doroczna prezentacja dorobku młodzieżowych grup teatralnych

LIPIEC - SIERPIEŃ

konkurs wokalny dla dzieci i młodzieży, etap eliminacyjny
Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki PIOSENKOBRANIE

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
eliminacje wojewódzkie

Kolonie letnie
dla dzieci w wieku 6-13 lat

Kolonie letnie

.

CZERWIEC
Rodzinne Opole

dla uczniów opolskich szkół podstawowych, objętych opieką
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Półkolonie letnie
dla dzieci w wieku 6-13 lat, spędzających wakacje w Opolu

festyn z okazji Dnia Dziecka

konkurs recytatorski w języku niemieckim - eliminacje miejskie

dla uczniów opolskich szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych - eliminacje

Koncert Muzyki Wakacyjnej

Giełda Piosenki

konkurs dla szkolnych zespołów wokalnych i instrumentalnych

5. Festiwal Artystyczny OPOLSKIE MŁODE TALENTY

25. Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE

.

7. Wojewódzkie Konfrontacje Muzyczne
Młodzież recytuje poezję

prezentacje spektakli, wspólne warsztaty i zabawy integracyjne

Mały Opolanin

Półkolonie letnie WAKACJE Z PRZYGODĄ
dla dzieci niepełnosprawnych

finał projektu edukacji regionalnej dla przedszkolaków

Wyjazdowe warsztaty artystyczne
dla uczestników zajęć MDK

Lato w teatrze
wakacyjny projekt edukacji teatralnej, organizowany wspólnie
z Opolskim Teatrem Lalki i Aktora

