LUBELSKI UNIWERSYTET DRUGIEGO WIEKU
przy DOMU KULTURY LSM
ZAJĘCIA w roku 2018/2019

EDUKACJA
• warsztaty językowe/język angielski,język włoski/
• warsztaty z psychologii pozytywnej
• warsztaty komputerowe
• warsztaty z fotografii cyfrowej
• cykl „Drogi do zdrowia”
• cykl „Mądry Polak przed szkodą..”
• cykl „Wirtualne podróże”
• wieczory literackie
INTEGRACJA
• spotkania klubowe
• imprezy okolicznościowe
• wizyty w instytucjach kultury
• wspólne wyprawy na spektakle,koncert,wernisaże
REKREACJA

• Gimnastyka w latynoskich rytmach
• Gimnastyka umysłu przy brydżowym stoliku
• Spacery po zdrowie
kontakt:
tel. 534 804 123 lub 667 959 060

Lubelski Uniwersytet Drugiego Wieku
zaprasza na

Noworoczny KONCERT
TANECZNY
w wykonaniuMłodych Tancerzy

SPOŁECZNEGO OGNISKA BALETOWEGO w LUBLINIE

Społeczne Ognisko Baletowe

od 1956 roku zajmuje się promocją
tańca artystycznego wśród dzieci i mło
dzieży Lublina. Jest jedną z niewielu
tego typu placówek na terenie nasze
go kraju, która nieprzerwanie prowa
dzi zajęcia baletowe dla dzieci i mło
dzieży.
Przez 9 lat nauki uczniowie Ogni
ska poznają tajniki różnych technik
tanecznych od klasyki po taniec współ
czesny, różne formy i rodzaje tańca , zagadnienia z zakresu rytmiki i audy
cji muzycznych oraz historię tańca.
Społeczne Ognisko Baletowe współpracuje z profesjonalnymi pedago
gami tańca z Polski, Belgii, Białorusi i Ukrainy.
Efektem działalności Ogniska są widowiska baletowe przygotowywane
na zakończenie roku szkolnego. Razem u uczniami gościnnie występują pro
fesjonalni tancerze scen baletowych z Polski i zagranicy m.in. z Teatru Wiel
kiego Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie. Ostatnie wido
wiska poświęcone były ważnym wydarzeniom historycznym np.” Poemat
o mieście Lublinie”(2017) przygotowane z okazji 700 – lecia Lublina i w 2018
roku widowisko „ Niepodległa” przygotowane z okazji 100 lecia odzyska
nia niepodległości.
Organizowane przez Społeczne Ognisko Baletowe koncerty są ważnym
wydarzeniem artystycznym w Lublinie i cieszą się dużym zainteresowa
niem publiczności naszego miasta.
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Uczniowie Ogniska wielokrotnie reprezentowali Polskę i Lublin na sce
nach Europy m.in. kilkakrotnie w Belgii, Danii, Niemczech i kilkakrotnie
na Ukrainie na scenie Teatru Wielkiego Opery i Baletu im. S. Kruszelnic
kiej we Lwowie ostatni występ w grudniu 2012 roku i w „International Bal
let Gala” występując na scenie Teatru
Wielkiego im. J. K. Tyla w czeskim
Pilznie ostatni występ w listopadzie
2018.
Od 1995 roku Społeczne Ognisko
Baletowe jest organizatorem Między
narodowych Spotkań Baletowych
z udziałem młodych tancerzy z Europy.

Koncert odbędzie się
w środę 16 stycznia 2019 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
W s t ę p w ol n y

