KLUB MAŁEJ PRZYGODY
imprezy turystyczne, edukacyjne, muzyczne i teatralne dla dzieci od lat 7, młodzieży i dorosłych

terminarz imprez wrzesień-grudzień 2014
Termin Opis wydarzenia
20-21.09 Carmen Georges Bizet- Teatr Wielki w Poznaniu. Impreza z noclegiem w Poznaniu.
Premiera 24 V 2014. Oryginalna francuska wersja językowa z polskimi nadpisami.
Opera w czterech aktach. W roli Carmen Małgorzata Walewska
Wyjazd w sobotę o 9:30 spod Ratusza. Powrót w niedzielę o 13:00.

Koszt/os
160 zł

27.09

Wyjazd na rolki – trasa Gościno-Rymań-Gościno. 38 km.
W połowie trasy przerwa na pizzę w Restauracji Polonez (każdy płaci za siebie).
Wyjazd spod Kopernika o godz. 10:30. Powrót o 16:00.

0 zł

28.09

Karnawał zwierząt Camill Saint-Saëns –Filharmonia Koszalińska. Koncert dla dzieci
Dzieci zostaną poproszone o naśladowanie odgłosów zwierząt, do których odwołuje się
muzyka. Po części opisowo-analitycznej zostaną wykonane jeszcze raz większe fragmenty
dzieła. Podczas ich wykonywania dzieci zostaną zachęcone do narysowania swoich skojarzeń
ze słuchaną muzyką.
Wyjazd o 10:00 spod Ratusza. Powrót o 16:00. Po spektaklu lunch w McDonaldzie.

30 zł

04.10

Zwiedzanie platformy wiertniczej gazu łupkowego.
Oprowadzać nas będzie zaprzyjaźniony górnik.
Wyjazd spod Ratusza o godz. 10:30. Powrót o 13:30.

10 zł

05.10

Pippi pończoszanka. Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. Spektakl dla dzieci.
Premiera : 2011-01-29. Reżyseria : Wojciech Rogowski. Autor : Astrid Lindgren
Historia dziewięcioletniej dziewczynki o marchewkowych włosach splecionych w dwa
odstające warkocze z mnóstwem piegów na twarzy. Jej zachowanie i wypowiedzi często
obnażają hipokryzję dorosłych, dbających bardziej o zewnętrzne pozory niż wyższe wartości.
Wyjazd o 10:00 spod Ratusza. Powrót o 16:00. Po spektaklu lunch w McDonaldzie.

35 zł

14.10

Wyjazd na koncert Kazika. Kazik zaśpiewa piosenki swojego taty z płyt Tata Kazika 1 i 2.
Impreza dla dorosłych.
Wyjazd spod Ratusza o godz. 16:00. Powrót około północy.

85 zł

19.10

Kanon D-dur J. Pachelbel. Filharmonia Koszalińska. Koncert dla dzieci
Koncert zostanie zwieńczony wspólnym nauczeniem, a następnie odśpiewaniem z podziałem
całej sali koncertowej na głosy najbardziej znanego kanonu - Panie Janie.
Wyjazd o 10:00 spod Ratusza. Powrót o 16:00. Po spektaklu lunch w McDonaldzie.

30 zł

25-26.10 Chłopi Teatr Muzyczny w Gdyni. Wyjazd dla licealistów (mogą być z rodzicami)

160 zł

Premiera: 6.09.2013.
2. miejsce w kategorii Teatr w rankingu tygodnika "Polityka" podsumowującego 2013 rok.
CHŁOPI to pierwsza próba opowiedzenia w musicalowy sposób tej słynnej lektury. Musical
będzie nawiązywał do polskiej tradycji i zachowa swoją wartość literacką. Łowickie, barwne i
niezwykle plastyczne kostiumy będą stanowiły piękną oprawę tego niezwykłego widowiska.
Wyjazd w sobotę o 9:30 spod Ratusza. Powrót w niedzielę o 13:00.

11.11

Na Świętego Marcina najlepsza pomorska Gęsina. Impreza dla dzieci wraz z rodzicami.
Wyjazd do Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie.
W programie targ produktów wiejskich, degustacja potraw z gęsiny, pokazy kowala, zabawy
ruchowe dla dzieci, pokazy tkackie, występ Orkiestry Dętej z Darłowa, rwanie pierza z gęsi.
Wyjazd o 9:00 spod Ratusza. Powrót o 19:00. W cenie wyjazdu lunch na festynie.

50 zł

16.11

Straszny koncert. Filharmonia Koszalińska. Koncert dla dzieci.
Uczestnicy proszeni są o ucharakteryzowanie się na okoliczność spotkania się z czarami i
strachami. Tłem będzie muzyka do filmu Harry Potter i Taniec szkieletów Camila SaintSaënsa. Każdy „młody czarodziej” pozna 7 najstraszniejszych zaklęć. Jeśli wypowiadane
zaklęcie będzie prawidłowe, na dużym ekranie będą pojawiać się wyczarowywane rzeczy.
Wyjazd o 10:00 spod Ratusza. Powrót o 16:00. Po spektaklu lunch w McDonaldzie.

30 zł

22-23.11 Skrzypek na dachu Teatr Wielki w Poznaniu. Wyjazd dla licealistów (mogą być z rodzicami). 160 zł
Premiera 26 VI 2009. Musical w dwóch aktach na podstawie opowiadań Szolema Aleichema
za specjalnym zezwoleniem Arnolda Perla. Polska wersja językowa.
Wyjazd w sobotę o 9:30 spod Ratusza. Powrót w niedzielę o 13:00.

30.11

Bolero M. Ravel. Filharmonia Koszalińska. Koncert dla dzieci
30 zł
Muzycy pojawią się nie tylko na estradzie, ale także wśród publiczności, tak aby dzieci mogły
zobaczyć instrumenty z bliska.
Wyjazd o 10:00 spod Ratusza. Powrót o 16:00. Po spektaklu lunch w McDonaldzie.

6-7.12

Shrek Teatr Muzyczny w Gdyni. Wyjazd dla dzieci z noclegiem.
160 zł
Prapremiera: 8.10.2011. Największa produkcja w historii gdyńskiego Teatru. SHREK to
spektakl wyjątkowy, imponujący rozmachem, znakomicie zaśpiewany, z niezapomnianymi
tekstami, które tak szybko rozpoznajemy. SHREKA będzie można obejrzeć w
najnowocześniejszej technice teatralnej, z najlepszym w Polsce oświetleniem i nagłośnieniem.
Dzieciaki z wypiekami na twarzy i uśmiechem na ustach będą śledzić losy dwójki wiernych
przyjaciół.
Wyjazd w sobotę o 9:30 spod Ratusza. Powrót w niedzielę o 13:00.

14.12

Dziadek do orzechów P. Czajkowski. Filharmonia Koszalińska. Koncert dla dzieci
Oprócz orkiestry wystąpi prawdziwy dziecięcy balet. W trakcie koncertu zostanie stworzony
układ rytmiczno-ruchowy pn. tańczące czapki Mikołajki. Na zakończenie wszyscy
odśpiewają wspólnie kolędę Wśród nocnej ciszy.
Wyjazd o 10:00 spod Ratusza. Powrót o 16:00. Po spektaklu lunch w McDonaldzie.

30 zł

Klub Małej Przygody nie jest formą działalności gospodarczej. Udział w imprezach na własną odpowiedzialność. Opłaty za imprezy
pokrywają koszty biletów wstępu, paliwa (wg stawek urzędowych za delegacje) oraz noclegów. Wyżywienie we własnym zakresie na większości
wyjazdów. Kontakt za pomocą Facebooka (wystarczy wpisać Klub Małej Przygody) lub przez www.RoweroweWakacje.pl
W razie pytań proszę pisać.
Pozdrawiam i zapraszam. Maciej Mężyński

