
Artystyczne Ferie z KDK 

    

Koniński Dom Kultury zaprasza na feryjne warsztaty artystyczne. Na najmłodszych 

mieszkańców Konina czekają zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne oraz filmowe. 

Codziennie zgramy także dla Was super filmy.  

Dla nieco starszych spieszymy z oferta udziału w próbach otwartych zespołów działających 

przy KDK. Kino Centrum zaprasza także przed duży ekran.   

 

17 stycznia (poniedziałek) 

10.00-10.45 - Keyboardowe ABC 

11.00-11.45 - Mikrofon dla każdego 

19.00-21.00 - Koniński Kameralny Zespół Smyczkowy Ad libitum - próba otwarta 

Instruktor: Mirosław  Grzanka 

 

10.00-11.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 6-9 lat 

12.00-13.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 10-14 lat 

Instruktor: Grzegorz  Ambroziak 

 

18 stycznia (wtorek) 

10.00-10.45 - Keyboardowe ABC  

11.00-11.45 - Mikrofon dla każdego 

Instruktor: Mirosław Grzanka 

 

10.00-11.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 6-9 lat 

12.00-13.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 10-14 lat 

Instruktor: Grzegorz  Ambroziak 

 

17.00-20.00 - Próba otwarta zespołu  AGHARTA - Amfiteatr 

Kierownik artystyczny: Ireneusz Ryś 

 

19 stycznia (środa) 

10.00-11.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 6-9 lat 

12.00-13.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 10-14 lat 

Instruktor: Grzegorz  Ambroziak 

 

11.00-13.00 - Próba otwarta zespołu wokalnego seniorów Fantazja - Strefa K 

Instruktor: Mirosław Grzanka 

 

11.30 Zajęcia otwarte w AKF „Muza” „Warsztaty filmowca dokumentalisty”  

zajęcia połączone z pokazem filmów dokumentalnych dotyczących historii  Konina i regionu,  

wiek uczestników od 16 lat - Kino Oczko 

Instruktor: Andrzej Moś 

 

 

 

 

 



20 stycznia (czwartek) 

10.00-10.45 - Keyboardowe ABC  

11.00-11.45 - Mikrofon dla każdego 

Instruktor: Mirosław Grzanka 

 

10.00-11.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 6-9 lat 

12.00-13.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 10-14 lat 

Instruktor: Grzegorz  Ambroziak 

 

21 stycznia (piątek) 

10.00-11.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 6-9 lat 

12.00-13.30 - Śliski Parkiet-Taniec Breaking, wiek 10-14 lat 

Instruktor: Grzegorz  Ambroziak 

 

11.30 Zajęcia otwarte w AKF „Muza” „Warsztaty filmowca dokumentalisty”  

zajęcia połączone z pokazem filmów dokumentalnych dotyczących historii  Konina i regionu, 

wiek uczestników od 16 lat - Kino Oczko 

Instruktor: Andrzej Moś 

 

24 stycznia (poniedziałek) 

11.30 Zajęcia otwarte w AKF „Muza” „Warsztaty filmowca dokumentalisty”  

zajęcia połączone z pokazem filmów dokumentalnych dotyczących historii  Konina i regionu, 

wiek uczestników od 16 lat - Kino Oczko 

Instruktor: Andrzej Moś 

 

14.00-15.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 13-18 lat 

16.00-17.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 6-8 lat 

18.00-19.45  - Zimowe disco dance Fuks, wiek 9-12 lat 

Instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

 

25 stycznia (wtorek) 

10.00-10.45 - Keyboardowe ABC  

11.00-11.45 - Mikrofon dla każdego 

Instruktor: Mirosław Grzanka 

 

14.00-15.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 13-18 lat 

16.00-17.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 6-8 lat 

18.00-19.45  - Zimowe disco dance Fuks, wiek 9-12 lat 

Instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

 

16.00-17.30 - KreDKa ZIMA, warsztaty plastyczne, wiek 8-11 lat 

18.00-19.30 - KreDKa ZIMA, warsztaty plastyczne, wiek 12-18 lat 

Instruktor:  Katarzyna Mijakowska 

 

17.00-20.00 - Próba otwarta zespołu  AGHARTA – Amfiteatr 

Kierownik artystyczny: Ireneusz Ryś 

 



26 stycznia (środa) 

11.00-13.00 - Próba otwarta zespołu wokalnego seniorów FANTAZJA - Strefa K 

Instruktor: Mirosław Grzanka 

 

11.30 Zajęcia otwarte w AKF „Muza” „Warsztaty filmowca dokumentalisty”  

zajęcia połączone z pokazem filmów dokumentalnych dotyczących historii  Konina i regionu, 

wiek uczestników od 16 lat - Kino Oczko 

Instruktor: Andrzej Moś  

 

16.00-17.30 - KreDKa ZIMA, warsztaty plastyczne, wiek 8-11 lat 

18.00-19.30 - KreDKa ZIMA, warsztaty plastyczne, wiek 12-18 lat 

Instruktor:  Katarzyna Mijakowska 

 

27.01.2022 (czwartek) 

10.00-10.45 - Keyboardowe ABC  

11.00-11.45 - Mikrofon dla każdego 

Instruktor: Mirosław Grzanka  

 

11.30 Zajęcia otwarte w AKF „Muza” „Warsztaty filmowca dokumentalisty”  

zajęcia połączone z pokazem filmów dokumentalnych dotyczących historii  Konina i regionu, 

wiek uczestników od 16 lat - Kino Oczko 

Instruktor: Andrzej Moś  

 

14.00-15.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 13-18 lat 

16.00-17.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 6-8 lat 

18.00-19.45  - Zimowe disco dance Fuks, wiek 9-12 lat 

Instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

 

 

16.00-17.30 - KreDKa ZIMA, warsztaty plastyczne, wiek 8-11 lat 

18.00-19.30 - KreDKa ZIMA, warsztaty plastyczne, wiek 12-18 lat 

Instruktor:  Katarzyna Mijakowska 

 

14.00-14.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 13-18 lat 

16.00-17.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 6-8 lat 

18.00-19.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 9-12 lat 

Instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

 

28 stycznia (piątek) 

14.00-15.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 13-18 lat 

16.00-17.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 6-8 lat 

18.00-19.45 - Zimowe disco dance Fuks, wiek 9-12 lat 

Instruktor: Jacek Szczepankiewicz 

 

 

 

 



Ferie w Kinie Centrum, godz. 12.00: bilety 13 zł  

 

17 stycznia 

Misiek i ekipa na wakacjach  

Zmęczony obowiązkami króla polarnego, Misiek postanawia zrobić sobie wolne i poświęcić 

więcej czasu rodzinie. Niestety ktoś wykorzystuje urlop władcy i kradnie mu koronę – symbol 

jego władzy. A bez niej Misiek nie może sprawować rządów i naraża poddanych na wielkie 

niebezpieczeństwo. Kiedy katastrofa wisi na włosku, pojawia się wskazówka mówiąca, że 

korona mogła zostać wywieziona do Chin. Aby ją odzyskać, Misiek, jego rodzina i przyjaciele 

– pod pozorem wspólnych wakacji – udają się do Azji. Na miejscu odkrywają, że zaginiony 

przedmiot został ukryty w największym parku rozrywki na świecie. Chcąc go odnaleźć, 

bohaterowie będą musieli skorzystać ze wszystkich niesamowitych atrakcji wesołego 

miasteczka. Pomogą im w tym nowi kumple – niezwykle dzielne, chińskie tygrysy. 

 

18 stycznia 

Mała Wielka Stopa 2. W rodzinie siła 

Pamiętacie Adama, który odkrył, że jego zaginiony ojciec jest potomkiem legendarnego Yeti? 

Okazało się, że Adam też odziedziczył po nim niesamowite zdolności, które teraz bardzo mu 

się przydadzą. Jego tata, który dzięki wielkiej popularności pomaga chronić przyrodę, wyrusza 

na ratunek mieszkańcom dalekiego rezerwatu. Tutejsze zwierzęta zagrożone są wyginięciem, 

bo bezduszne szefostwo wielkiej firmy paliwowej zamierza w samym środku puszczy 

zbudować wielką fabrykę. Od wyjazdu ojciec nie daje znaku życia, więc Adam zbiera swoją 

rodzinę i kosmatych przyjaciół z niedźwiedziem Burym i szopem Huncwotem na czele, by 

wyruszyć z misją ratunkową. To co odkryją w dalekiej puszczy, zjeży im włos na głowie i futro 

na grzbiecie. Będą musieli użyć wszystkich swych ludzkich i zwierzęcych talentów, by pokonać 

intruzów, odnaleźć zaginionego ojca i ocalić rezerwat. 

 

19 stycznia 

Lassie, wróć 

Historia najwierniejszego psa świata i jego niezwykłej podróży w poszukiwaniu domu i 

najlepszego kumpla. Dwunastolatek Flo i suczka Lassie są parą nierozłącznych przyjaciół. 

Niestety tata chłopca traci pracę i cała rodzina musi przenieść się do małego mieszkania, gdzie 

psy nie są akceptowane. Zrozpaczony Flo, chcąc nie chcąc, musi rozstać się z Lassie. Pies 

zostaje oddany w ręce rozpieszczonej dziewczynki – Priscilli, która zawozi go do swojego 

domu nad morzem. Jednak gdy tylko nadarza się okazja, Lassie wykorzystuje szansę i ucieka. 

Dając popis niezwykłego sprytu i mądrości, przemierza cały kraj, by odnaleźć Flo. Ale nie tylko 

ona wpada na podobny pomysł. Również Flo, nie mogąc znieść samotności, zaczyna szukać 

suczki. Chociaż dwójkę przyjaciół dzielą setki kilometrów, chłopiec i zwierzę zrobią wszystko, 

żeby znów być razem. 

 

20 stycznia 

Wyrolowani 

Ola i Olo od zawsze mają w życiu pod górkę i pod …dziurkę. Co z tego, że należą do uroczego 

gatunku Flumaków, którym zachwycił się sam Karol Darwin, skoro jest to gatunek na wylot 

zagrożony. Flumaki to takie okrągłe istoty z prześwitem w środku, co upodabnia je bardzo do 

donatów. Są zresztą nie mniej słodkie. Niestety los rzadko uśmiecha się do Oli i Ola, którzy 

nawet przez własnych ziomali uważani są za nieogarniętych i fajtłapowatych. Ale fortuna 



kołem się toczy! Tuż przed katastrofą, która na zawsze ma zmieść z powierzchni Ziemi całe 

plemię Flumaków, Ola i Olo wyruszają w podróż w czasie, dzięki której być może uda im się 

odwrócić bieg historii. Przyszłość, do której trafią okaże się jeszcze bardziej zakręcona niż ich 

ojczysty rok 1885, ale powrót do przeszłości to na razie mission impossible. W towarzystwie 

nieletniego dinozaura, szczeniaka Czarusia i kilku innych oryginałów, Ola i Olo muszą rzucić 

się w wir przygody, by odnaleźć zaginionego naukowca, który podobno wie jak to wszystko 

odkręcić. 

 

21 stycznia 

Wilk na 100% 

Freddy Lupin ma prawie trzynaście lat i jest dziedzicem znamienitego rodu wilkołaków. Tak, 

tak, wilkołaki żyją wśród nas! Za dnia wyglądają jak ludzie, ale nocami zmieniają się w wilki. 

Freddy właśnie w dniu swoich trzynastych urodzin po raz pierwszy ma przejść przemianę i 

stanąć na czele swojej watahy. Jego ojciec też był kiedyś wodzem, ale poległ w obronie 

słabszych. Magiczna przemiana nie dokonuje się tak, jak to sobie Freddy wymarzył. Zamiast 

przybrać postać potężnego, budzącego respekt wilka, chłopak zmienia się w uroczego białego 

pudelka o różowej grzywce. W tej sytuacji, zamiast wodzem staje się pośmiewiskiem, a zaraz 

potem bezdomnym psem ściganym przez łowców bezpańskich zwierząt i pewnego szalonego 

mściciela. Freddy wciąż ma jednak serce wilka i nie zamierza się poddać. Z pomocą swojej 

nowej przyjaciółki, suczki Batty i całej czworonożnej ulicznej ferajny, Freddy Lupin udowodni, 

że nawet mały biały pudelek może być stuprocentowym wilkiem, jeśli tylko ma odwagę, rozum 

i krąg zaufanych przyjaciół. 

 

24 stycznia 

Skąd się biorą sny 

Spokojne życie Minny komplikuje się, kiedy poznaje swoją przyrodnią siostrę Jenny a ich 

ojciec postanawia, że zamieszkają wszyscy w jednym domu. Nieznośna dziewczynka daje się 

we znaki, ale Minna nie zamierza jednak dawać za wygraną i próbuje zrobić wszystko, aby 

pozbyć się małej intruzki. Przypadkowo pewnej magicznej nocy odkrywa niesamowitą krainę, 

w której powstają sny. Poznaje tam zwariowanych konstruktorów, którzy stają się jej 

przyjaciółmi i uczą ją tajników swojej pracy. Dzięki nim Minna wpada na genialny pomysł. 

Planuje stworzyć dla siostry sen, który wystraszy niesforną dziewczynkę raz na zawsze. 

Niestety sytuacja wymyka się spod kontroli. Minna wpada w panikę i decyduje się wkroczyć 

do zaprojektowanego przez siebie świata snów, aby ruszyć Jenny na ratunek. Ta przygoda 

przejdzie wszystkie najśmielsze wyobrażenia! 

 

25 stycznia 

Wilk, lew i ja 

Alma postanawia wrócić do krainy swojego dzieciństwa – jest to otoczony pięknym lasem stary 

dom położony na malowniczej wyspie pośrodku jeziora w dzikich ostępach Kanady. Kiedy 

była mała, wychowywała się tu ze swoim dziadkiem, który uczył ją o przyrodzie i życiu w 

zgodzie z naturą. Wkrótce dziewczyna natrafia na dwójkę niezwykłych nieznajomych – małego 

wilczka i urocze lwiątko. Pierwszy ze zwierzaków to szczeniak zaprzyjaźnionej z dziadkiem 

Almy wilczycy, a drugi to cudem uratowane z katastrofy lotniczej zwierzątko przeznaczone na 

cyrkową arenę. Stworzenia stają się nierozłączne i zachowują jak rodzeństwo. Alma zabiera je 

do domu i zostaje ich opiekunką, patrząc jak z każdym dniem się oswajają i coraz lepiej sobie 

radzą z otaczającym światem. Okazuje się jednak, że zwierzaki są poszukiwane i na trop Almy 



wpadają leśni strażnicy. Czy dziewczyna będzie mogła liczyć na pomoc swoich najbliższych? 

Czu uda się ocalić niezwykłą przyjaźń i nie dopuścić do rozłąki troskliwej opiekunki i jej 

podopiecznych? To początek największej przygody ich życia! 

 

26 stycznia  

Ainbo – strażniczka Amazonii 

Ainbo dorasta w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli. Pewnego dnia 

ze zdumieniem odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej plemię to bynajmniej nie 

jedyni ludzie na świecie. Wkrótce Ainbo będzie musiała bronić swego ludu przed chciwością, 

zniszczeniem i sługami podstępnego władcy ciemności. Kierowana przez ducha  zmarłej mamy, 

mająca za towarzyszy oswojone zwierzęta - pancernika i tapira-obżartucha, Ainbo zrobi 

wszystko, żeby uratować swych ludzi i ocalić dziewiczą przyrodę Amazonii. Nieoceniona 

okaże się szczypta magii, pomoc oddanych przyjaciół oraz wsparcie przedwiecznego żółwia 

Motelo Mama. 

 

27 stycznia 

Kraina smoków 

Zaciszna Smocza Dolina, czyli spokojna przystań wszystkich smoków jest zagrożona najazdem 

ludzi. Wiele wskazuje na to, że zażegnany przed wiekami konflikt między ludźmi i smokami 

może rozgorzeć na nowo. W tej sytuacji dzielny srebrny smok Lung, wiedziony wiarą w 

legendę o smoczym raju, postanawia wyruszyć na jego poszukiwanie. Jest przekonany, że to 

właśnie tam wszystkie smoki będą już na zawsze bezpieczne. Bez zgody Smoczych Mędrców 

wymyka się z Doliny w towarzystwie zaprzyjaźnionego leśnego skrzata. Po drodze dołącza do 

nich pewien chłopiec, który uważa się za „smoczego jeźdźca”, choć do tej pory smoki oglądał 

tylko na obrazkach. Tropem tej niezwykłej trójki podąża pewna niebezpieczna istota, która na 

rozkaz ludzi o mrocznych sercach, ma pokrzyżować ich plany. Smok, chłopiec i skrzat to 

jednak niezwykłe trio, a ich odwaga, spryt i poczucie humoru, okażą się bardzo skuteczną 

bronią. 

 

28 stycznia 

Pszczółka Maja: Mały wielki skarb 

Wiosna nie zdążyła się jeszcze na dobre rozpocząć, a Maja i Gucio już wyruszają z ula w 

poszukiwaniu przygody. Napotkany na łące tajemniczy wędrowiec powierza im opiekę nad 

magiczną złotą pestką, którą mają dostarczyć do pałacu na Sekretnym Wzgórzu. W tak 

niebezpieczną misję najlepiej zabrać zaufanych kompanów. Maja i Gucio proszą więc o pomoc 

nieustraszonych mrówczych wojowników Zenka i Gienka. Dzielna drużyna rusza w drogę, nie 

mając pojęcia, że ich tropem podąża cały wachlarz typów spod ciemnej gwiazdy: chciwi łowcy 

nagród, tajni wysłannicy obcych łąk i zwykłe skrzydlate opryszki. Na dodatek wkrótce okaże 

się, że pestka tak naprawdę jest jajkiem, z którego wykluje się mała sympatyczna, ale nieco 

nieogarnięta mrówka 

 

 

 


