NAJWAŻNIEJSZE IMPREZY KULTURALNE
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W ROKU 2020

STYCZEŃ
DK w Hałcnowie
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „ŚWIAT BAJKOWYCH CUDÓW”
7 stycznia 2020r.
Zasięg międzynarodowy.
Międzynarodowy Festiwal Artystyczny z udziałem zespołów z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Słowacji. Festiwal
adresowany jest do zespołów tanecznych, folklorystycznych, wokalnych, teatrów, solistów-wokalistów. Do
udziału zapraszamy dziecięce i młodzieżowe zespoły różnych form artystycznych.

DK w Komorowicach
XII KOMOROWICKI PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK „KOLĘDA 2020”
8 stycznia 2020r.
Zasięg ogólnopolski.
Impreza otwarta, bez ograniczeń wiekowych. Celem przeglądu jest propagowanie pięknej polskiej tradycji
Świąt Bożego Narodzenia, jaką jest śpiewanie kolęd i pastorałek oraz prezentacja własnych interpretacji
i umiejętności artystycznych.
DK w Lipniku
LIPNICKIE KOLĘDOWANIE
12 stycznia 2020r.
DK w Lipniku
NOWOROCZNY KONCERT ORKIESTRY DĘTEJ
18 stycznia 2020r. godz. 19.oo

DK Włókniarzy
JUBILEUSZ 100-LECIA CHÓRU ‘ECHO’’
25 stycznia godz. 18.oo

LUTY

DK w Komorowicach
II KONKURS PLASTYCZNY „KOTYLIONY”
4 lutego 2020r.
Zasięg miejski
Celem konkursu jest kształtowanie umiejętności manualnych dzieci i zachęcenie do kultywowania tradycji
naszych rodziców i dziadków. Nadsyłanie prac do 29 stycznia 2020r.

DK w Olszówce
VIII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „MASKI KARNAWAŁOWE”
5 lutego 2020r.
Zasięg rejonowy.
Głównym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do sięgania po nowe techniki plastyczne, swobodne
łączenie i przetwarzanie ich tworzące niepowtarzalne prace przestrzenne. Techniki: maski, rysunki,
projekty, formy przestrzenne, kolaż (techniki kombinowane).

DK w Hałcnowie
XVI ZIMOWE IMPRESJE TANECZNE
15 lutego 2020r.
Zasięg wojewódzki.
Ideą festiwalu jest spotkanie dzieci, nauczycieli i instruktorów kochających taniec i muzykę. Festiwal
obejmuje prezentacje w różnych kategoriach tanecznych, które ocenia profesjonalne jury, a także
wymianę doświadczeń artystycznych.

DK w Kamienicy
XXII KONKURS RECYTATORSKI pod hasłem „Słońce, słońce i życie…”
17 lutego 2020r.
Zasięg miejski.
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Bielska-Białej.

DK im. Wiktorii Kubisz
KONKURS POEZJI WISŁAWY SZYMBORSKIEJ „NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”
28 lutego 2020r.
Zasięg miejski.
Konkurs poezji wybitnej Noblistki Wisławy Szymborskiej. Skierowany do uczniów klas 6-8 szkół
podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

DK w Komorowicach
VI EDYCJA KONKURSU TANECZNEGO „KARNAWAŁOWE DUETY”
22 lutego 2020r.
Zasięg ogólnopolski.
Celem konkursu jest popularyzacja tańca dla młodzieży i dorosłych. Profesjonalne, niezależne jury
w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz tamecznych – ocenia technikę tańca i wrażenia
artystyczne.

MARZEC
DK w Lipniku
VII FESTIWAL SŁOWA : „Mistrz pięknego czytania”, Konkurs recytatorski i „Wywiedzione ze słowa”,
Piosenka Artystyczna
3-4-5 marca 2020r.
Zasięg wojewódzki.
Impreza o charakterze integracyjnym skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
i osób w tym wieku z placówek kultury, Formacji Artystycznych, uczestników warsztatów terapii
zajęciowej, Domów Samopomocy. W ciągu trzech dni odbędą się turnieje: Mistrz pięknego czytania,
recytatorski oraz piosenki artystycznej.

DK w Kamienicy
XX WIELKI OTWARTY TURNIEJ SZACHOWY
7 marca 2020r. godz. 9.oo
Zasięg ogólnopolski
Rozgrywki odbywają się systemem „szwajcarskim” na dystansie VII rund. Impreza jest wpisana
w Ogólnopolski Ranking Turniejów Szachowych. W skład konkursu wchodzi turniej szachowy dla
początkujących dzieci.

DK w Komorowicach
X JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD POLSKIEJ PIOSENKI RETRO „PIOSENKA PRZYPOMNI CI…”
14 marca 2020r.
Zasięg ogólnopolski
Impreza otwarta, bez ograniczeń wiekowych. Celem przeglądu jest prezentacja i promocja młodych
artystów oraz popularyzacja polskich piosenek retro. W tym roku uczestnicy zaprezentują repertuar
zespołu „Czerwone Gitary”

DK w Olszówce
VIII TURNIEJ SZACHOWY
21 marca 2020r.
Zasięg rejonowy.
Turniej rozgrywany systemem „szwajcarskim” na dystansie 5 rund, tempo gry: 20 minut na partię, zawody
dla wszystkich chętnych.

DK im. Wiktorii Kubisz
IV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRALNY „TEATR POZA SŁOWAMI”
21 marca 2020r.
Zasięg wojewódzki.
Ideą festiwalu jest zachęcanie twórców spektakli amatorskich do wykorzystywania, poza słowem, także
innych środków artystycznego wyrazu. Festiwal Teatr poza słowami ma za zadanie zwrócić uwagę
instruktorów i członków zespołów na potencjał, jaki tkwi w innych tworzywach teatralnych, takich jak
ruch sceniczny, praca z rekwizytem, mimika, pantomimika, scenografia, muzyka, taniec.
Przegląd jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
- teatrów ruchu,
- teatrów tańca,
- spektakli, które wykorzystują bogactwo ekspresji niewerbalnej, w których słowo występuje, ale nie jest
dominującym środkiem wyrazu.
DK w KAMIENICY
26 marca 2020r. godz. 17.oo - KONCERT pt.: Tańcząca Wiosna”
Koncert odbywa się w Bielskim Centrum Kultury.
DK w WAPIENICY
27 marca godz. 18.30
Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi. Spotkanie z podróżnikiem GRZEGORZEM GAWLIKIEM.

DK Włókniarzy
XXVI OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSTWA NIEPROFESJONALNEGO im. Ignacego Bieńka
31 marca 2020r.
Zasięg międzynarodowy
Konkurs adresowany do malarzy amatorów z różnych środowisk twórczych, mający na celu wymianę
osiągnięć artystycznych oraz integrację twórców nieprofesjonalnych. Adresowany do osób dorosłych.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Woda-Czyste Arterie Ziemi”. Dopuszczalna jest również
tematyka dowolna.

KWIECIEŃ

DK w Hałcnowie
V PREZENTACJE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW
3 kwietnia 2020r.
Zasięg powiatowy.
Prezentacje obejmują działalność artystyczną w zakresie tańca, teatru i piosenki, rękodzieła
artystycznego, prac plastycznych, fotografii i wyrobów kulinarnych. Celem prezentacji jest pobudzenie
seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

DK im. Wiktorii Kubisz
XXII REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI „SŁOŃCE, SŁOŃCE I ŻYCIE”
3 kwietnia 2020r.
Zasięg rejonowy.
Celem konkursu jest:
- prezentowanie najcenniejszych dzieł literatury polskiej i powszechnej;
- popularyzacja piękna i kultury języka polskiego.
Konkurs jest imprezą otwartą, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz placówek wychowania pozaszkolnego.

DK w Kamienicy
VII KONKURS PALM WIELKANOCNYCH
4 kwietnia 2020r.
Zasięg wojewódzki.
Konkurs propagujący tradycję i folklor związany ze świętami wielkanocnymi. Zadaniem jest wykonanie
Palmy Wielkanocnej z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych materiałów.

DK im. Wiktorii Kubisz
„MAMO,TATO, ZRÓBMY PALMĘ”
4 kwietnia 2020r.
Zasięg miejski.
Dom kultury zaprasza na coroczne wykonywanie palm wielkanocnych.

DK w Olszówce
VII WIOSENNE WARSZTATY GOSPEL W OLSZÓWCE
25 kwietnia 2020r.
Zasięg rejonowy.
W warsztatach może wziąć udział każdy, bez względu na wiek, nie jest wymagane doświadczenie
muzyczne, ani w śpiewie, ani w czytaniu z nut. Warsztaty kończą się finałowym koncertem w tym samym
dniu.

DK im. Wiktorii Kubisz
XVII KONKURS PLASTYCZNY „CO SŁONKO WIDZIAŁO”
23 kwietnia 2020r.
Zasięg miejski.
Konkurs plastyczny ma na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci, kształtowanie
świadomości ekologicznej, szacunku do przyrody i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
W konkursie mogą brać udział wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych oraz
wychowankowie placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych z Bielska-Białej.

DK w Komorowicach
II EDYCJA PRZEGLĄDU WOKALNEGO ‘’ Z PIOSENKĄ PRZEZ ŚWIAT’’. Temat roku : PIOSENIKA WŁOSKA
18 kwietnia 2020r.
Zasięg ogólnopolski.
Impreza otwarta, bez ograniczeń wiekowych. Celem Przeglądu jest prezentacja i promocja artystów,
rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych. Co roku uczestnicy prezentują utwory pochodzące z
różnych krajów świata.

DK Włókniarzy
X SPOTKANIA FRANCUSKIE „POUR LES PASSIONNES”
24 kwietnia 2020r.
Zasięg wojewódzki.
Celem spotkań jest ukazanie w drodze konkursowych prezentacji osób posługujących się językiem
francuskim, a także zintegrowanie pasjonatów tego języka. Część konkursowa obejmuje prezentację
piosenki lub tekstu mówionego; część dydaktyczna : warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

MAJ

DK w WAPIENICY
9 maja 2020r. godz. 17.oo - KONCERT pt.: Artystyczna Majówka z Domem Kultury w Wapienicy”.
Koncert odbywa się w Bielskim Centrum Kultury.

DK w Hałcnowie
XIX FESTIWAL KULTURY PRZEDSZKOLNEJ
14-15 maja 2020r.
Zasięg powiatowy.
Przegląd obejmuje wszystkie działania artystyczne, jak również próby łączenia różnych rodzajów ekspresji
słownej, ruchowej, muzycznej i plastycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

DK w Kamienicy
XXX BIELSKIE SPOTKANIA TEATRALNE
16 maja 2020r.
Zasięg ogólnopolski.
W Spotkaniach mogą uczestniczyć teatry amatorskie ze wszystkich środowisk uprawiających różnorodne
formy teatralne z wyłączeniem monodramów.
Impreza składa się z dwóch części:
1. Szkolne Igraszki Teatralne – dla grup ze szkół podstawowych;
2. Złota Kurtyna – dla młodzieży starszej i dorosłych

DK im. Wiktorii Kubisz
VIII KONKURS CHOREOGRAFICZNY „STREFA TAŃCA”
23 maja 2020r.
Zasięg ogólnopolski.
Konkurs skierowany jest do instruktorów grup tańca współczesnego oraz do młodych uczestników zajęć
tanecznych układających własne choreografie.
Ideą przedsięwzięcia jest promowanie kreatywności i wyobraźni młodych
tancerzy, będących autorami własnych układów tanecznych.

DK Włókniarzy
XXII OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE PLASTYCZNE MŁODYCH TWÓRCÓW
21 maja 2020r.
Zasięg ogólnopolski.
Konkurs plastyczny skierowany do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat. Ma na celu konfrontację
wypowiedzi i dokonań twórczych w różnych dziedzinach sztuki: malarstwo, grafika, rysunek, fotografia,
techniki różne skierowany do młodzieży ze szkół i ośrodków kultury oraz do osób indywidualnych.

DK w Lipniku
OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY FESTIWAL TEATRALNY „AGRAFKA”
21 maja 2020 r.
Zasięg ogólnopolski.
Cele konkursu: Popularyzacja wartościowych dzieł literatury, rozwój twórczej ekspresji, promowanie
aktywnych form spędzania wolnego czasu, integracja uczestników, doskonalenie sztuki żywego słowa,
zachęcanie do poszukiwań różnorodnych rozwiązań artystycznych, pobudzanie aktywności twórczej.
Adresowany do młodzieży od 12 do 19 roku życia.

DK w Olszówce
VIII EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „POCZTÓWKA Z BIELSKA-BIAŁEJ”
27 maja 2020r.
Zasięg rejonowy.
Głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży technikami plastycznymi oraz danie im szansy na
wyrażenie siebie poprzez działania artystyczne. Tematyką konkursu jest miasto Bielsko-Biała. Techniki:
fotografia artystyczna, grafika warsztatowa i komputerowa, kolaż (techniki kombinowane).
Impreza w ramach Dni Bielska-Białej.

CZERWIEC
MIEJSKI DOM KULTURY
DZIEŃ DZIECKA
6 czerwca 2020r.
Zasięg miejski.
Impreza zorganizowana dla mieszkańców Bielska-Białej. Odbędzie się w Parku Słowackiego. Wystąpią
zespoły artystyczne z wszystkich placówek Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.

DK w Komorowicach
KONCERT WIOSENNY
12 czerwca 2020r.
Coroczne podsumowanie pracy merytorycznej placówki.
DK w Lipniku
II FESTIWAL DZIECIĘCEJ TWÓRCZOSCI „DZIELNICE DLA BIELSKA-BIAŁEJ”
18 czerwca 2020r.

DK w Kamienicy
V ŚWIĘTO DZIELNICY
20 czerwca 2020r.
Zasięg miejski.
Plenerowa impreza dla mieszkańców miasta połączona z występami artystycznymi zespołów oraz
zabawami i konkursami.

DK Włókniarzy
IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH „O SERCE BESKIDÓW”
20-21 czerwca 2020r.
Zasięg ogólnopolski.
Celem turnieju jest ochrona dziedzictwa narodowego poprzez popularyzację narodowych tańców polskich
w formie towarzyskiej. Adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych. Przekrój wiekowy od 6 lat … wiek
nieograniczony.

WRZESIEŃ

DOM KULTURY w STARYM BIELSKU
XX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KABARETOWY ”FERMENTY”
25-26-27 września 2020r.
Zasięg ogólnopolski.
Główne założenie Spotkań Kabaretowych to popularyzacja tego gatunku scenicznego, a także możliwość
zaistnienia na scenie młodzieżowych grup amatorskich z różnych środowisk: czy to szkół średnich,
wyższych czy ośrodków kultury z całej Polski.

DK Włókniarzy
IX BIELSKI KONKURS SATYRYCZNY WRZUĆ NA LUZ
25-26-27 września 2020
Zasięg ogólnopolski.
Konkurs rysunku satyrycznego przeznaczony dla profesjonalnych rysowników i utalentowanych amatorów
z poczuciem humoru. 9 września – ostateczny termin wpłynięcia prac konkursowych do siedziby
organizatora.

PAŹDZIERNIK
DK w Komorowicach
XI edycja Spotkania Kulinarnego POZNAJEMY KUCHNIE EUROPY – KUCHNIA BAWARSKA
09 października 2020r.
Zasięg miejski.
Impreza otwarta, której głównym celem jest poznawanie zwyczajów, obrzędów i „smaków” kuchni
europejskich, szerzenie tolerancji i odnajdowanie przyjemności w poznawaniu innych kultur i tradycji
kulinarnych oraz zachęcenie do odwiedzania państw europejskich.
DK w Lipniku
Uroczyste odsłonięcie tablicy „DOM POLSKI w LIPNIKU”
17 października 2020r.

LISTOPAD
DK Włókniarzy
XXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „BOHUNOVA PALETA”
19 listopada 2020r.
Zasięg międzynarodowy
Założeniem konkursu jest popularyzacja i szerokie rozpowszechnienie twórczości M.P. Bohuna. Celem
konkursu są subiektywne wypowiedzi artystyczne uczniów na podstawie obserwacji rzeczywistości
i budowanie głębszych relacji z otoczeniem. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 4-20 roku
życia.

DK w Hałcnowie
XVI MIĘDZYNARODOWE JESIENNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE „KALEJDOSKOP”
19-20-21 listopada 2020r.
Zasięg międzynarodowy.

Festiwal dla dziecięcych i młodzieżowych zespołów i solistów różnych form artystycznych działających
w domach kultury, szkołach lub innych placówkach w kraju i za granicą. Wielkie święto radości i przyjaźni
adresowane do utalentowanych młodych wykonawców, którzy kochają taniec, śpiew i teatr.

DK Włókniarzy
XII INTEGRACYJNE SPOTKANIA MUZYCZNE
27 listopada 2020r.
Zasięg wojewódzki.
Konkurs adresowany do solistów i zespołów amatorskich (bez ograniczeń wiekowych), również ze szkół
specjalnych i ośrodków terapeutycznych, mający na celu integrację różnych środowisk.

GRUDZIEŃ
DK w Olszówce
VII KONKURS PLASTYCZNY „ANIOŁEK NA ŚWIĘTA”
2 grudnia 2020r.
Zasięg miejski.
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie
zainteresowań mniej znanymi technikami plastycznymi. Tematem konkursu jest własna wizja Anioła.
Techniki: rysunek, malarstwo, elementy dekoracyjne, masy plastyczne, formy przestrzenne.

JUBILEUSZE :
25 stycznia godz. 18.oo

Jubileusz 100-lecia Chóru „Echo”
W Bielskim Centrum Kultury

27 kwietnia

25-lecie Chórku „Pinokio”

16 maja godz. 10.oo

XXX-lecie Bielskich Spotkań Teatralnych

Wrzesień

Uroczyste odsłonięcie tablicy (Jacek Lech)
Świetlica Mikuszowice Krakowskie

Trzeci tydzień września

Jubileusz XX-lecia Kapeli „Beskidek”

25-27 września

Jubileusz XX-lecia Ogólnopolskiego Festiwalu
Kabaretowego „Fermenty”

17 października

„Dom Kultury na 102” – 102 urodziny Domu
Polskiego w Lipniku

16 grudnia

30-lecie Dziecięcego Teatru „Ptak”

