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Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont CSE – Roboty budowlane
Znak: NP.261.2.2018

SKRÓCONY PLAN PRACY CSE "ŚWIATOWID" W ELBLĄGU NA 2018 ROK

l.p.

nazwa przedsięwzięcia

termin realizacji miejsce realizacji

krótka charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana realizacja przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych (m.in. spektakle, pokazy filmowe, koncerty, wystawy,
* organizowane w siedzibie własnej
Filmowy Bal Karnawałowy w Kinie Światowid to
Duża sala Kina propozycja zabawy tanecznej z animatorem i konkursami
styczeń - luty
1.
Filmowy Bal Karnawałowy
Światowid, Scena utrzymana w klimacie filmowym (kostiumy i konkursy)
2018
na Piętrze
oraz seans filmowy w sobotnie karnawałowe
przedpołudnie. Zabawa i seans filmowy odpłatne.

2.

3.

4.

5.

Ferie w Kinie Światowid

"Legendy elbląskie"

styczeń - luty
2018

duża sala Kina
Światowid, sala
kameralna Kina
Światowid

Ferie w Kinie Światowid to oferta filmowa (pozycje z
bieżącego repertuaru) dla grup zorganizowanych i
półzimowisk z regionu. Oferujemy specjalne godziny
seansów i bilet zbiorowy.

Organizacja konkursu plastycznego promującego legendy
elbląskie, historię miasta i regionu elbląskiego. Konkurs
skierowany do dzieci i młodzieży. Podsumowanie konkursu
styczeń-maj 2018 CSE „Światowid”
połączone z wystawą pokonkursową oraz prezentacja
przedstawienia teatralnego nawiązującego do elbląskich
legend.

Spotkania z Promykiem

styczeń – maj,
październik –
listopad 2018

Metropolitan Opera Live in HD sezon
2017/2018 i 2018/2019

styczeń – maj,
październik grudzień 2018

Centrum
Tańca Promyk

Spotkania z Promykiem skierowane są do grup
przedszkolnych oraz dzieci z klas I-III. Mają one na celu
promocję Centrum Tańca Promyk oraz formy aktywności,
jaką jest taniec. Podczas spotkań dzieci biorą udział w 30minutowych warsztatach tanecznych, zwiedzają centrum
oraz oglądają materiał filmowy dotyczący tańca. W
2018 roku planowanych jest 7 takich spotkań.

duża sala Kina
Światowid

The Metropolitan Opera: Live in HD to cykl spotkań z
widowiskami transmitowanymi prosto z Nowego Jorku.
Wśród oper takie klasyczne dzieła jak: Tosca, Carmen,
Romeo i Julia i inne. Transmisje odbywają się w języku
oryginału z polskimi napisami. W przerwach zapewniamy
tłumaczenie symultaniczne.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Wystawy na dużym ekranie to cykl wirtualnych spotkań z
najsłynniejszą sztuką na świecie, z najbardziej znanymi
artystami (np. Leonardo da Vinci), malarzami,
rzeźbiarzami i ich dziełami w przestrzeni znakomitych
galerii świata. Spotkania dopołudniowe dla szkół i
popołudniowe dla widzów dorosłych.

Wystawy na ekranie sezon 2017/2018
i 2018/2019

styczeń - maj,
październik grudzień 2018

duża sala Kina
Światowid

Dyskusyjny Klub Filmowy im.
Andrzeja Munka w Kinie Światowid

styczeń czerwiec,
sierpień grudzień 2018

Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka w Kinie
Światowid to tradycyjnie organizowany w naszym kinie
sala kameralna cykl spotkań z wartościowym, ambitnym kinem. Spotkania
Kina Światowid organizowane są średnio dwa razy w miesiącu w czwartki o
godz. 19.00 i odbywają się według tradycyjnej triady:
prelekcja - projekcja - dyskusja.

Filmowe poranki dla dzieci w Kinie
Światowid

styczeń czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Filmowe poranki w Kinie Światowid to cykl spotkań z
kinem dla najmłodszych dzieci. Średnio raz na miesiąc w
sala kameralna sobotnie lub niedzielne poranki w sali kameralnej. Program
Kina Światowid filmowy skierowany już dla najmłodszych dzieci, często
będących w kinie po raz pierwszy. Dla dzieci i ich
rodziców przewidziane niespodzianki, nagrody i dyplomy.

Oko na sztukę

styczeń czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Zajęcia zorganizowane w formie warsztatów, wykładów,
prezentacji multimedialnych, prowadzone w cyklu 1 raz na
dwa miesiące. Każde spotkanie będzie dotyczyło innego
CSE „Światowid”
zagadnienia z zakresu sztuki/techniki plastycznej. Grupy
odbiorców będą dobierane w zależności od stopnia
trudności, poziomu zajęć.

Wtorkowe kino dla dorosłych

styczeń czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Wtorkowe kino dla dorosłych to spotkania z filmem
sala kameralna polskim, dubbingowanym bądź z lektorem średnio dwa
Kina Światowid razy w miesiącu we wtorki o godz. 12.00 Na rozpoczęcie
spotkania wstęp filmoznawczy.

Kino na życzenie

styczeń czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Kino na życzenie to cykl filmowy realizowany w ścisłej
współpracy z widzami. Filmy zgłaszają do programu za
sala kameralna pomocą mediów społecznościowych, mailowo bądź
Kina Światowid telefonicznie sami widzowie. Seanse odbywają się średnio
(oprócz wakacji) dwa razy w tygodniu w środy o godz.
18.00.

Dodatkowe, pozaszkolne zajęcia plastyczne dla dzieci i
młodzieży w pracowniach CSE „Światowid”. Uczestnicy
zajęć poznają procesy twórcze, rozwiną twórczy potencjał
CSE „Światowid”
i zdolności manualne w pracowni malarskiej, w
pracowniach ceramiki i szkła artystycznego, rzeźby i
płaskorzeźby w drewnie, pracowni grafiki i papieru.

Strefa Tworzenia / Lekcje plastyczne

styczeń czerwiec,
październik –
grudzień 2018

Spektakle live w Kinie Światowid

styczeń czerwiec,
październik grudzień 2018

duża sala Kina
Światowid

Spektakle live to organizowane kilka razy w roku (w
zależności od dostępnej oferty i możliwości repertuarowej
kina) transmisje spektakli z największych teatrów świata
(np. National Theatre w Londynie). W planach
przedstawienia szekspirowskie, klasyki sztuki teatralnej
oraz nowoczesne inscenizacje słynnych powieści.

14.

Elbląg na dużym ekranie

styczeń czerwiec,
październik grudzień 2018

duża sala Kina
Światowid

Elbląg na dużym ekranie to nieodpłatne pokazy filmów z
archiwum Truso Tv (dawna Telewizja Elbląska)
dotyczących przede wszystkim historii Elbląga i regionu.
Pokazy te opatrzone są komentarzem historycznym i
zakończone pytaniami i dyskusją widzów.

15.

Spotkania upowszechniające
dziedzictwo kulturowe "Digitalizacja.
A co to?"

styczeń –
czerwiec oraz
październik –
grudzień 2018

CSE „Światowid”
Regionalna
Pracownia
Digitalizacji

Realizacja spotkań dla grup zorganizowanych (dzieci,
młodzież i osoby dorosłe), podczas których prezentowane
są zdigitalizowane obiekty dziedzictwa kulturowego
regionu. Prezentacja możliwości poznawania kultury i
historii regionu poprzez korzystanie z zasobów cyfrowych
Regionalnej Pracowni Digitalizacji.

12.

13.

16.

17.

18.

Działalność wystawiennicza

Wystawy w Galerii Nobilis – organizacja wystaw
ogólnopolskich i międzynarodowych w oparciu o
współpracę z artystami, uczelniami / szkołami
plastycznymi.
Organizacja wystaw fotografii artystycznej oraz prac w
technikach grafiki warsztatowej, akwareli i rysunku - Hole
styczeń-grudzień
CSE „Światowid”
CSE "Światowid"
2018
Działania wystawiennicze CSE „Światowid” w terenie –
Prezentacja prac wykonanych podczas warsztatów i
plenerów prowadzonych przez Centrum Spotkań
Europejskich Światowid. wystawy artystów, twórców i
rękodzielników, w instytucjach kultury na terenie Warmii i
Mazur.
Częstotliwość: raz na kwartał.

Twarzą w twarz

styczeń –
grudzień 2018

Twarzą w twarz to spotkania z ciekawymi osobowościami z
województwa warmińsko–mazurskiego. To doskonała
okazja dla młodzieży uczestniczącej w spotkaniach by
CSE "Światowid"
utożsamiać się z bohaterem spotkania i uwierzyć w
możliwość odniesienia sukcesu w wybranej dziedzinie.
Spotkania będą odbywać się raz na pół roku.

Wirtualne muzeum mieszkańców
Warmii i Mazur

styczeń –
grudzień 2018

Prezentowanie w wirtualnej przestrzeni unikalnych
eksponatów z prywatnych kolekcji mieszkańców Warmii i
region Warmii i
Mazur. Najcenniejsze obiekty będą digitalizowane 2D lub
Mazur
3D i prezentowane na interaktywnej wystawie Regionalnej
Pracowni Digitalizacji oraz na stronie cyfrowewm.pl

19.

20.

Klub Aktywnego Seniora

Walentynki w Kinie Światowid

styczeń –
grudzień 2018

14.02.2018

21.

Spotkania z tańcem

luty 2018,
listopad 2018

22.

Dzień Kobiet w Kinie Światowid

8.03.2018

23.

24.

25.

26.

Pogrzeb żuru
i śledzia

Dzień
Kobiet w Promyku

Międzynarodowy
Dzień Tańca

Dzień Mamy w Kinie Światowid

18.03.2018

marzec 2018

kwiecień 2018

26.05.2018

Klub Aktywnego Seniora będzie ukierunkowany na
aktywizację seniorów. CSE „Światowid” stworzy
przestrzeń do rozwijania zainteresowań, pasji, wymiany
doświadczeń. Na działalność Klubu Aktywnego Seniora
złożą się cykliczne spotkania (ich częstotliwość
CSE „Światowid” uzależniona będzie od zaangażowania seniorów) podczas,
których uczestnicy będą dzielić się swoją wiedzą (uczyć
innych rękodzieła, dzielić się przepisami, przygotowywać
warsztaty z różnych dziedzin). Spotkania uzupełniać będą
pokazy firm oraz innych, zainteresowanych współpracą,
podmiotów (prezentacja oferty adresowanej do seniorów).

duża sala Kina
Światowid, sala
kameralna Kina
Światowid

Walentynki w kinie to tradycyjnie realizowany dzień
zakochanych w Kinie Światowid - specjalne seanse
utrzymane w stylistyce romantycznego wieczoru w kinie
(komedie romantyczne z bieżącego repertuaru) oraz
niespodzianki dla widzów: życzenia na ekranie, słodki
upominek, wyjątkowa scenografia, oferta od sponsorów.

W lutym i listopadzie odbędą się wieczory ze specjalnymi
pokazami i warsztatami tanecznymi. Planujemy spotkania z
Centrum Tańca tańcem irlandzkim oraz hawajskim. Oprócz pokazu
Promyk
tanecznego uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz
krótkiej prelekcji charakteryzującej dany kraj i jego
kulturę.
Dzień Kobiet w Kinie Światowid to zawsze święto
duża sala Kina wszystkich Pań. W tym wyjątkowym dniu kino stara się
Światowid, sala umilić im czas ciekawą propozycją filmową oraz kobiecą
kameralna Kina strefą: kosmetyka, moda, żywienie, fitness itp. Przed
Światowid
filmem konkurs z nagrodami (sponsorzy) oraz dietetyczny
poczęstunek (wymiana barterowa).
Pogrzeb żuru i śledzia to przede wszystkim prezentacja
CSE "Światowid" wystawców oferujących wyroby spożywcze oraz ozdoby
(sala widowiskowo wielkanocne. Jarmarkowi towarzyszą konkursy, występy
- sportowa)
wokalne oraz zajęcia plastyczne związane z obrzędami
wielkanocnymi.

Centrum Tańca
Promyk

Przedsięwzięcie dedykowane jest wszystkim kobietom, tym
dużym i tym trochę mniejszym. Z okazji ich święta
proponujemy im udział w wyjątkowym wieczorze. Oprócz
aktywnego relaksu – czyli warsztatów tanecznych, odbędą
się także spotkania ze specjalistami – od analizy
kolorystycznej, stylizacji paznokci. Będzie także można
skorzystać z usług fotografa.

Centrum Tańca
Promyk

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca w
Centrum Tańca Promyk odbędzie się Maraton Taneczny
dla dzieci. Do naszego Centrum zaprosimy 3 klasy
z różnych szkół podstawowych – uczniów edukacji
wczesnoszkolnej. W trakcie trzygodzinnej imprezy
tanecznej odbędą się warsztaty taneczne, konkursy z
nagrodami i bitwa taneczna, która wyłoni najbardziej
roztańczoną klasę. Impreza ma promować aktywność, jaką
jest taniec, oraz nasze Centrum.

Dzień Mamy w Kinie Światowid to specjalny dzień
duża sala Kina
zniżkowy dla wszystkich mam. W tym dniu seanse
Światowid, sala
popołudniowe (około 5) z repertuaru Kina Światowid dla
kameralna Kina
wszystkich mam na hasło: MAMA W KINIE są w
Światowid
promocyjnej cenie.

27.

28.

29.

30.

Dzień dziecka w Kinie Światowid

Gra miejska „Z dala od klawiatury, a
bliżej literatury”

Dzień Dziecka w Promyku

Letnie
Maratony Taneczne

33.

34.

19.06.2018

Gra miejska cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno
ze strony odbiorców, jak i instytucji elbląskich, które
chętnie włączają się w jej organizację. Wobec tego już po
raz czwarty postanowiliśmy zorganizować to wydarzenie.
Gra skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i
CSE "Światowid" gimnazjalnych. Rozgrywa się w przestrzeni miejskiej, a jej
celem jest umożliwienie młodzieży nowoczesnej formy
zdobywania i poszerzania wiedzy na temat własnego miasta
– atrakcyjnych miejsc, wydarzeń kulturalnych,
uzdolnionych mieszkańców, ale również historii i dorobku
kulturowego miasta.

czerwiec 2018

czerwiec sierpień 2018

Centrum Tańca
Promyk

Przedsięwzięcie zaplanowane jest z myślą o dzieciach i ich
rodzicach. Dzień Dziecka to święto, które obchodzi się
rodzinnie, dlatego nasza propozycja skierowana jest do
całych rodzin. W trakcie trzygodzinnego spotkania dzieci i
ich rodzice wezmą udział w zajęciach tanecznych,
warsztatach teatralnych oraz plastycznych. Wszystkie
formy mają na celu zacieśnienie więzi rodzinnych oraz
znalezienie wspólnych zainteresowań.

Centrum Tańca
Promyk

Trzygodzinny Maraton taneczno–fitnessowy dla fanów
energetycznych i żywiołowych zajęć. Dodatkową atrakcją
będą konkursy, podczas których wygrać będzie można
darmowy karnet na kolejny miesiąc zajęć w naszym
Centrum. Na 2018 rok planujemy 2 Letnie maratony.
Przedsięwzięcie ma na celu promowanie zajęć
realizowanych w Centrum Tańca PROMYK.

czerwiecgrudzień 2018

Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny Ceramiony jest
prezentacją dorobku dzieci i młodzieży oraz osób
dorosłych w dziedzinie ceramiki. Konkurs jest skierowany
do uczestników pracowni ceramicznych z całej Polski,
również do osób niepełnosprawnych. Konkursowe prace
CSE "Światowid"
ocenia jury złożone z artystów plastyków. Konkursowi
towarzyszą otwarte warsztaty lepienia w glinie, pokaz
technik ceramicznych, dla szkół i placówek edukacyjnych
oraz uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i rozdanie
nagród.

Letnia Szkoła Edukacji Artystycznej

16-21.07.2018

Celem LSEA jest promowanie aktywnego uczestnictwa
młodzieży niepełnosprawnej w różnorodnych formach
twórczości - pełniejsze uczestnictwo w szeroko
rozumianym życiu społecznym - przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Grupa w sposób aktywny i twórczy spędza czas,
CSE "Światowid" uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach artystycznych.
Program warsztatów obejmuje zajęcia plastyczne,
ceramiczne, muzyczne, fotograficzne, taneczne, filmowe i
krajoznawcze. Szczególną wagę przywiązujemy do zajęć z
historii i kultury naszego miasta i regionu. Zajęcia
prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską
oraz elbląskich artystów.

Wakacyjne zabawy ze sztuką

lipiec - sierpień
2018

Warsztaty plastyczne realizowane w okresie wakacji
skierowane do dzieci w wieku 6-11 lat. Dwa niezależne, 5CSE "Światowid"
dniowe autorskie warsztaty rozwijające wyobraźnię i
kreatywność dzieci.

5.09.2018

Impreza zlecona. Piknik rekreacyjny dla emerytowanych
Park Bażantarnia pracowników GE Power. W programie występ zespołu
muzycznego, konkursy i zabawy. Realizacja uzależniona od
w Elblągu
otrzymania zlecenia.

31. Ogólnopolski Konkurs CERAMIONY

32.

maj - czerwiec
2018

Dzień dziecka w Kinie Światowid to oferta filmowa
duża sala Kina
skierowana dla dzieci i młodzieży szkolnej w okolicach
Światowid, sala
Dnia Dziecka. W ramach święta dzieci projekcje
kameralna Kina
najnowszych filmów animowanych i familijnych i konkursy
Światowid
z nagrodami (sponsorzy).

Rekreacja dla emerytowanych
pracowników GE Power

35.

36.

37.

38.

Silna i niezależna. Kobieta na swoim.

Repliki Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni

wrzesień 2018

Repliki Festiwalu Kino Dzieci w Kinie
wrzesień 2018
Światowid

Zaduszki w Kinie Światowid

39. Europejski Dzień Kina Artystycznego

40.

22-23.09.2018

Zrób to sam

31.10.2018

październik –
listopad 2018

październik grudzień 2018

„Silna i niezależna - kobieta na swoim" to cykl paneli,
wykładów, spotkań i warsztatów mających na celu
podniesienie poczucia wartości u kobiet, pobudzenia ich
CSE „Światowid” ukrytych pasji, zmotywowania do działania. Poprowadzą je
specjaliści z zakresu biznesu, zdrowia, urody i duchowości.
Eventowi towarzyszyć będą targi z ofertą skierowaną dla
kobiet (pokazy makijażu, diety, pokazy fryzjerskie itp.).

duża sala Kina
Światowid

Repliki Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
to tradycyjne spotkania z filmami z konkursu głównego
gdyńskiego festiwalu. To najważniejsze święto kina
polskiego w Polsce. Oprócz filmów planujemy spotkania z
gośćmi - aktorami, reżyserami, twórcami pokazywanych
filmów oraz wydanie codziennika festiwalowego - newsów
i ciekawostek z Festiwalu w Gdyni.

Repliki Festiwalu Filmowego Kino Dzieci 2018 w Kinie
Światowid to spotkania filmowe z różnorodnymi filmami z
sala kameralna całego świata skierowanymi dla dzieci i młodzieży. Są to
Kina Światowid starannie wybrane, najlepsze filmy festiwalowe, które
stanowią niezwykle ważne źródło wiedzy o otaczającym
nas świecie, mają charakter edukacyjny i wychowawcze.

duża sala Kina
Światowid

Zaduszki w Kinie Światowid to tradycyjnie organizowany
wieczór w stylu Haloween. Specjalny seans filmowy,
niespodzianki dla widzów, mroczna, przerażająca
scenografia to tylko niektóre z niespodzianek dla naszych
widzów przygotowanych dla naszych widzów.

Europejski Dzień Kina Artystycznego to promocja filmu
duża sala, sala
europejskiego, nienarodowego, kina niekomercyjnego,
kameralna Kina
filmów studyjnych o mniejszej promocji, ale ogromnym
Światowid
potencjale artystycznym, edukacyjnym i kulturowym.

Warsztaty tworzenia bardzo popularnych obecnie
przedmiotów DIY (Do It Yourself – zrób to sam). W
okresie październik – grudzień odbędą się 3 spotkania
warsztatowe, podczas których uczestnicy zapoznają się z
CSE „Światowid” zagadnieniem designu oraz wykonają przedmioty o
charakterze użytkowym i dekoracyjnym do wnętrz
mieszkalnych. Zajęcia warsztatowe dla różnych grup
wiekowych w tym też o charakterze międzypokoleniowym,
rodzinnym.

41.

TERAZ MY - Targi Seniora

listopad 2018

Będą to targi poświęcone prezentacji i promocji instytucji,
firm i działań kierowanych do seniorów w woj. warm-maz.
Targi zostaną podzielone na dwie strefy: #kreatywnego
seniora i #aktywnego seniora. Dla zwiedzających (seniorów
CSE „Światowid” i ich rodzin) będzie to możliwość poznania oferty
produktów i usług stworzonych na miarę ich potrzeb
poprawiających jakość i komfort życia, w dziedzinie
kultury, aktywności społecznej, edukacji, turystyki i
wypoczynku czy zagospodarowania czasu wolnego.

listopad grudzień 2018

Mikołajki w Kinie Światowid to specjalna oferta filmowa
duża sala Kina
dla przedszkoli i szkół podstawowych z Elbląga i okolic w
Światowid, sala
okresie przedświątecznym. W ramach spotkań filmowych
kameralna Kina
nagrody i konkursy dla dzieci, świąteczna scenografia oraz
Światowid
słodkie niespodzianki.

42.

Mikołajki w Kinie Światowid

43.

Zabawa Mikołajkowa dla dzieci
pracowników GE Power

02.12.2018

Impreza zlecona. W programie konkursy dla dzieci,
CSE „Światowid” animacje, spotkanie ze Świętym Mikołajem. Realizacja
uzależniona od otrzymania zlecenia.

44.

Warmińsko – Mazurski Jarmark
Wyrobów Artystycznych SztukaTerria.

9.12.2018

Sztukaterria to targi wyrobów artystycznych twórców z
CSE „Światowid” Warmii i Mazur. Naszym celem jest promocja lokalnych
wyrobów kulinarnych, rękodzieła oraz ich twórców.

45.

Wystawy mutlimedialne

2018

Realizacja cyklicznych wystaw multimedialnych
prezentujących dziedzictwo kulturowe oraz potencjał
CSE „Światowid”, turystyki kulturowej regionu. Tematyka wystaw związana z
Regionalna
historią i zabytkami Warmii i Mazur wykorzystująca
Pracownia
cyfrowe zasoby Regionalnej Pracowni Digitalizacji.
Digitalizacji
Uzależniony od możliwości technicznych (ukończenie prac
adaptacyjnych pomieszczenia przeznaczonego na realizację
zadania)

* organizowane poza siedzibą własną

1.

1.

2.

Kolej na kino 2018

Współpraca z organizacjami
pozarządowymi WiM

Przegląd Zespołów Seniorskich "Co
nam w duszy gra"

Kolej na kino to cykl wakacyjnych spotkań z kinem
miejscowości plenerowym w miejscowościach regionu lub w Elblągu.
sierpień regionu lub miasto Seanse kina na otwartej przestrzeni są bezpłatne.
październik 2018
Elbląg
Dodatkowo przewidujemy promocję kina i konkursy dla
widzów.
Współpraca z partnerami
* współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współorganizacja zadań w ramach „Programu współpracy
CSE Światowid z organizacjami pozarządowymi na lata
styczeń- grudzień CSE"Światowid" i 2015-2018”.
2018
region
W roku 2018 priorytetowo wspierane będą działania o
zasięgu ponadlokalnym, realizowane na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego.

marzec /
kwiecień 2018

Podczas Przeglądu na scenie prezentują się zespoły
artystyczne działające przy Uniwersytetach Trzeciego
Wieku, w klubach osiedlowych oraz domach i ośrodkach
CSE "Światowid" wsparcia dla osób starszych. Celem Przeglądu jest wspólne
spotkanie i muzykowanie, integracja i prezentacja swoich
umiejętności przez seniorów z terenu województwa
warmińsko-mazurskiego.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ogólnopolski
Turniej Tańca Sportowego JANTAR

Pokazowy
Turniej Tańca BAŻANT

Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne

Ogolnopolski Turniej Tańca
Sportowego Pomosty

Plener artystyczny "Kadyny - wioska
sztuki"

Półkolonie Summer Art Camp

Maraton Naborowy

28.04.2018

Turniej Tańca Sportowego JANTAR jest wpisany na stałe
w ogólnopolski kalendarz imprez tanecznych. Ma stałe
grono odbiorców ale ściąga co roku nowych uczestników i
CSE "Światowid" sympatyków tańca. Zawody te skierowane są do par tańca
(sala widowiskowo towarzyskiego, które reprezentują szkoły tańca i kluby
- sportowa)
sportowe z całej Polski. Tancerze rywalizują ze sobą w
różnych kategoriach wiekowych, stylach i klasach
tanecznych, walcząc o miejsca na podium i punkty w
ogólnej klasyfikacji

Turniej Tańca „Bażant” to impreza, podczas której rodzice
i najbliżsi mogą zobaczyć efekty kilkumiesięcznej pracy
swoich dzieci. W turnieju udział biorą dzieci, które dopiero
CSE "Światowid"
rozpoczęły swoją przygodę z tańcem, uczęszczając na
kwiecień 2018 (sala widowiskowo
zajęcia w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w
- sportowa)
Centrum Tańca „Promyk”. Zaprezentują się w tańcu
towarzyskim, nowoczesnym, gimnastyce artystycznej.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat tancerza i medal.

maj

Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne to turniej tańca
nowoczesnego, na który przyjeżdżają do Elbląga młodzi i
uzdolnieni tancerze z całej Polski. Do konfrontacji
CSE "Światowid"
zgłaszają się indywidualni tancerze, duety, miniformacje i
(sala widowiskowo
formacje. Zawody charakteryzują się dużą energią i
- sportowa)
żywiołowością. Jako organizatorzy stawiamy na
różnorodność, na scenie może się pojawić każdy styl, z
wyłączeniem towarzyskiego i ludowego.

2-3.06.2018

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego POMOSTY to
turniej z wieloletnią tradycją, który odbywa się w Elblągu
od kilkunastu lat. Co roku impreza ściąga do naszego
CSE "Światowid" miasta liczne grono tancerzy i publiczności. Na turnieju
(sala widowiskowo prezentują się dzieci, młodzież oraz pary seniorskie,
- sportowa)
posiadające różne doświadczenie taneczne. W zawodach
biorą udział pary tańca towarzyskiego z Polski i tancerze z
zaprzyjaźnionych klubów tańca z Rosji. Pary rywalizują o
miejsca na podium i punkty w ogólnej klasyfikacji.

lipiec 2018

Kadyny, CSE
„Światowid”

Plener w Kadynach jest przedsięwzięciem
interdyscyplinarnym, bazującym na wybranym motywie
charakterystycznym dla historii regionu – kadyńskiej
ceramice-majolice. Zaplanowane działania mają
popularyzować dziedzictwo kulturowe Kadyn,
wykorzystując potencjał i zaangażowanie społeczności
lokalnych. Podczas pleneru powstaną prace inspirowane
dziedzictwem kulturowym Kadyn (ceramika, malarstwo,
grafika), które następnie zostaną zaprezentowane na
wystawie poplenerowej w CSE Światowid.

lipiec- sierpień
2018

Z roku na rok ze względu na duże zainteresowanie
zwiększamy ilość turnusów na naszych Półkoloniach. W
2018 roku planujemy trzy 5-dniowe turnusy. W każdym
weźmie udział 30 dzieci w wieku 6-11 lat z Elbląga i
okolic. W programie półkolonii znajdą się zajęcia
tematyczne, które realizowane są w pracowniach i
pomieszczeniach CSE (warsztaty plastyczne, zajęcia
CSE "Światowid"
ceramiczne, zajęcia z digitalizacji, lekcje angielskiego na
wesoło, oglądanie kina od zaplecza, sale sportowe –
również w Centrum Tańca Promyk) oraz wycieczki i
korzystanie z miejskich atrakcji.
Organizatorem jest Stowarzyszenie „Jantar”, a
współorganizatorem Centrum Spotkań Europejskich
„Światowid”.

wrzesień 2018

Maraton Naborowy to impreza promująca nowy sezon
taneczny w Centrum Tańca Promyk. W ramach Maratonu
odbędą się pokazy i bezpłatne warsztaty z różnych form
tańca i aktywności fizycznej, skierowane do elblążan.
Poprzez organizację maratonu chcemy dotrzeć do jak
CSE "Światowid" największej liczby społeczności lokalnej w celu
rozpowszechniania tańca i fitnessu jako aktywnych
sposobów spędzania wolnego czasu. W trakcie maratonu
zaprezentowana będzie cała oferta – wszystkie formy tańca
i aktywności fizycznej jakie proponowane będą w nowym
sezonie

* współpraca z partnerami zagranicznymi

1.

2.

„Zorientuj się i podaj dalej” (projekt)

FilmNet - South Baltic Film and
Culture Network

3.

Międzynarodowy Festiwal Tańca
Baltic Cup

4.

12. Międzynarodowe Spotkania
Artystyczne

1.

"Szkoła młodych geniuszy" (projekt)

1.11.201731.12.2018

Projekt "Zorientuj się i podaj dalej" jest skierowany do
osób zatrudnionych w Centrum Spotkań Europejskich
"Światowid" w Elblągu. Jego efekty będą miały wpływ na
wszystkich odbiorców działań kulturalnych realizowanych
przez naszą instytucję, w tym przede wszystkim na osoby
dorosłe i osoby marginalizowane (m.in. osoby ubogie,
bezrobotne, uchodźcy, migranci). Celem Projektu jest
poszerzenie oferty kulturalnej naszej instytucji o nowe
działania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
CSE „Światowid” Chcemy stać się nowoczesną i pełną ciekawych pomysłów
w Elblągu,
instytucją kultury, dzięki której zarówno młodzi
Islandia, Włochy mieszkańcy, jak i osoby dojrzałe oraz osoby
defaworyzowane będą mogły spełniać swoje marzenia,
rozwijać talenty, doskonalić umiejętności. Dzięki
zwiększeniu kompetencji i umiejętności, a także
poszerzeniu horyzontów i zwiększeniu motywacji naszych
pracowników wprowadzimy nowe innowacyjne pomysły,
które przyciągną nowych odbiorców. Uczestnicy wezmą
udział w szkoleniu doskonalącym znajomość języka
angielskiego, szkoleniach przygotowawczych oraz wizytach
w zagranicznych instytucjach kultury

01.02 31.12.2018

Projekt ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji
działających głównie w obszarze filmu i edukacji filmowej
w zakresie zwiększenia zdolności partnerów do współpracy
transgranicznej. Punktem wyjścia projektu jest stworzenie
sieci FilmNet, w skład której (w okresie realizacji projektu)
wejdą instytucje z Polski, Niemiec, Szwecji i Litwy, a w
CSE „Światowid”,
dalszej fazie również m.in. z Danii. Sieć FilmNet nie tylko
Niemcy, Litwa,
umożliwi rozwój współpracy w obszarze transgranicznym,
Szwecja
ale również zwiększy liczbę wydarzeń zorganizowanych
wspólnie – m.in. warsztaty, konferencje, seminaria, job
shadowing etc. Powstała w ten sposób struktura pozwoli
nam na wymianę know-how, podniesienie kompetencji
pracowników instytucji, a przez to samych instytucji oraz
wzmocnienie identyfikacji bałtyckiej.

Festiwal zgromadzi najlepszych tancerzy z rożnych państw
regionu Morza Bałtyckiego, którzy będą rywalizować ze
sobą podczas trzech turniejowych dni.
CSE „Światowid”,
W ramach imprezy przeprowadzone zostaną rankingowe
Hala Sportowo19-21.10.2018
turnieje WDSF Standard i Latin. Oprócz tego rozegrane
Widowiskowa w
zostaną turnieje w różnych klasach tanecznych i
Elblągu
kategoriach wiekowych towarzyszące festiwalowi. Program
festiwalu co roku uświetniają pokazy artystyczne w
wykonaniu gwiazd tańca.
Prezentacja twórczości artystów sprawnych i
niepełnosprawnych z różnych krajów europejskich.
listopad
CSE „Światowid” Program obejmuje: koncerty, spektakle, pokazy taneczne,
pokazy filmowe, warsztaty artystyczne, panel dla
instruktorów i terapeutów i wystawy.
* współpraca z innymi instytucjami i podmiotami

01.01.201730.09.2018

Celem projektu jest podniesienie umiejętności kluczowych
uczniów oraz ich kreatywności, innowacyjności i pracy w
zespole, a także doskonalenie umiejętności zawodowych
nauczycieli. W czasie roku szkolnego uczestnicy projektu
wezmą udział w zajęciach pozalekcyjnych kształcących
umiejętności matematyczne, językowe, ICT oraz w
zajęciach pozaszkolnych z kreatywności, innowacyjności.
Elbląg, Gmina
Efektem działań będzie zorganizowany przez uczestników
Rychliki, Gmina
"Festiwal kreatywności". W projekcie przewidziano
Markusy, Gmina
również wyjazdy edukacyjne do Warszawy, Katowic i
Pasłęk, Gmina
Gdyni. W projekt zaangażujemy również nauczycieli ze
Gronowo Elbląskie
szkół partnerskich. Zorganizujemy dla nich szkolenia
doskonalące z zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym
wykorzystania technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u
uczniów właściwe postawy (kreatywność, innowacyjność,
pracę w zespole). Działania Projektu będą również
skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy
„Akademię dla rodziców”.

2.

3.

"Akademia nauki i kreatywości"
(projekt)

"Łączymy historie"

01.07.201830.09.2019

Projekt „Akademia nauki i kreatywności” ma za zadanie
podniesienie umiejętności kluczowych uczniów oraz ich
kreatywności, innowacyjności i pracy w zespole.
Dokonamy tego poprzez realizację zajęć kształcących
umiejętności matematyczne, językowe, ICT oraz
kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole.
Dodatkowo dzięki projektowi będziemy również
CSE „Światowid”
doskonalić umiejętności zawodowe nauczycieli.
Zorganizujemy dla nich 45-godzinny kurs doskonalący z
zakresu nowoczesnych metod pracy, w tym wykorzystania
technologii ICT oraz zajęcia kształtujące u uczniów
właściwe postawy. Działania Projektu będą również
skierowane do rodziców, dla których zorganizujemy
„Akademię dla rodziców”.

1.10.201730.05.2018

Głównym celem projektu "Łączymy historie" jest
stworzenie płaszczyzny do dzielenia się wiedzą i
doświadczeniem, a także wzmacnianie poczucia
przynależności mieszkańców do Elbląga. Cel zostanie
zrealizowany poprzez organizację cyklu warsztatów
CSE „Światowid”
genealogicznych (3 spotkania), plastycznych i
digitalizacyjnych (3 spotkania) i wystawę adresowaną do
mieszkańców Elbląga pt. "Odnalezione korzenie",
ukazującą drzewa genealogiczne elblążan i ich albumy
rodzinne.

Działania związane ze sprawowaniem opieki nad twórczością amatorską oraz społecznym ruchem kulturalnym

1.

2.

Ogólnopolski
Festiwal Sztuki Słowa …czy to jest
kochanie?

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS RECYTATORSKI

17-18.03.2017

OFSS …Czy to jest kochanie? to miejsce, w którym mogą
zaprezentować się utalentowani wykonawcy amatorzy,
ceniący słowo. W dobie wszechogarniającej popkultury
przestrzeń, w którym słowo i wartościowa muzyka będą
CSE "Światowid" miały okazję zaistnieć, jest niezmiernie ważna. Festiwal ma
charakter konkursowy. Jury wybiera spośród
utalentowanych osób najlepszych i nagradza ich nagrodami
finansowymi. Prezentacjom konkursowym towarzyszą
wydarzenia artystyczne.

kwiecień 2018

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ma na celu organizację
i promocję amatorskiego ruchu artystycznego. CSE
Światowid organizuje eliminacje miejskie i rejonowe dla
CSE "Światowid"
miejscowości wskazanych przez Zarząd TKT. Najbardziej
wartościowi uczestnicy zapraszani są do kolejnego etapu
konkursu.

Działalność promocyjna i informacyjna (np. prowadzenie portali)

1.

2.

3.

Prowadzenie portalu
społecznościowego eKulturalni.pl

styczeń grudzień 2018

Dokumentacja życia kulturalnego i
społecznego regionu – prowadzenie Portalu styczeń - grudzień
Kulturalnego Warmii i Mazur
2018
eSwiatowid.pl

Prowadzenie portalu promującego
dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur
cyfrowewm.pl

styczeń - grudzień
2018

internet

internet

internet

Działalność w Internecie – animowanie użytkowników
sieci do zakładania kont na portalu i zamieszczania tam
treści dot. kultury i rozbudzanie zainteresowań członków
społeczności.

Przygotowywanie i zamieszczanie publikacji związanych z
szeroko pojętą kulturą, turystyką i życiem społecznym
regionu - artykułów prasowych, materiałów telewizyjnych i
radiowych dotyczących wydarzeń, miejsc, ludzi, historii.

Prezentacja zdigitalizowanych obiektów dziedzictwa
kulturowego regionu, upowszechnianie dziedzictwa i
turystyki kulturalnej.

Organizacja konferencji, seminariów, szkoleń oraz innych form kształcenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej w
Kinie Światowid

Edukacja
taneczna – Rytmika

Edukacja taneczna – Sumba Kids

Edukacja
taneczna – Dziecięca Akademia Tańca

Edukacja
taneczna – zajęcia taneczne
prowadzone w sekcji tańca
towarzyskiego dla dzieci i młodzieży.

Edukacja taneczna – zajęcia w sekcji
tańca nowoczesnego dla dzieci i
młodzieży

styczeń kwiecień,
październik grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to realizowane przez
siedem miesięcy w ciągu roku szkolnego zajęcia edukacji
duża sala Kina w kinie dla przedszkoli, klas gimnazjalnych i
Światowid, sala ponadgimnazjalnych. Spotkania poświęcone są cyklom
kameralna Kina tematycznym (np. zawody filmowe) i zaczynają się
Światowid
prezentacją multimedialną, potem jest pokaz filmowy, a
kończą na pytaniach i dyskusji. Nauczyciele każdorazowo
otrzymują materiały dydaktyczne.

Centrum Tańca
Promyk

Rytmika to zajęcia skierowane do dzieci w wieku 2,5 - 6
lat, czyli najmłodszej grupy naszych odbiorców. Podzielone
są na dwie grupy, młodsza 2,5- 4 lata oraz starsza 4-6 lat.
Podczas zajęć dzieci uczą się poczucia rytmu, koordynacji
ruchowej, rozwijają wrażliwość i muzykalność. Na rytmice
uczymy kroków i krótkich układów w polce, sambie, chacha, tańcu disco. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Centrum Tańca
Promyk

Zajęcia stworzone, aby dostarczyć dzieciom niezbędną
dawkę ruchu i zabawy. Podczas zajęć uczymy krótkich
choreografii do hitów muzyki popularnej i muzyki
latynoamerykańskiej. Zajęcia wzmacniają koncentrację i
pamięć oraz rozwijają wyobraźnię. Prowadzone są w grupie
otwartej i skierowane są do dzieci w wieku 5-12 lat,
odbywają się raz w tygodniu.

Centrum Tańca
Promyk

Dziecięca Akademia Tańca podzielona będzie na dwie
grupy ze względu na wiek, a co się z tym wiąże
koordynację i predyspozycje ruchowe. Są to zajęcia, na
których dzieci uczą się kroków i krótkich choreografii w
łatwiejszych tańcach zaliczanych do tańców towarzyskich.
W grupie młodszej (3-4 lata) są to walc angielski i cha-cha,
natomiast w starszej (5-7 lat) są to: walc angielski, walc
wiedeński, quickstep, samba, cha-cha, jive. Dzieci uczą się
także kliku układów w tańcu nowoczesnym oraz polki.
Dzięki udziałowi w zajęciach dzieci ćwiczą pamięć,
rozwijają wyobraźnię i poczucie rytmu, pracują nad
koordynacją ruchową, poprawną postawą ciała, pokonują
nieśmiałość. Zajęcia dla młodszej grupy odbywają się raz w
tygodniu, grupa starsza spotyka się dwa razy w tygodniu.

Centrum Tańca
Promyk, CSE
„Światowid”

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat
podczas, których dzieci uczą się podstawowych figur i
kroków w tańcach towarzyskich (walc angielskiego, walc
wiedeński, samba, cha-cha, jive). Na zajęciach dzieci
poznają zasady wzajemnej współpracy (taniec w parach),
pokonują swoje słabości i nieśmiałość, stają się pewniejsze
siebie i doskonalą pamięć, dzięki czemu lepiej się uczą.
Taniec doskonale wpływa na rozwój ruchowy, a także
gwarantuje prawidłową postawę i szczupłą sylwetkę.
Zajęcia odbywają się w jednej grupie, dwa razy w
tygodniu. Po skończonym rocznym kursie tańca można
kontynuować edukację w Elbląskim Klubie Tańca "Jantar".

Centrum Tańca
Promyk

Taniec nowoczesny, a dokładnie hip-hop, funkcjonuje w
naszym Centrum od kilku lat. Z dzieci starszych,
znajdujących się na wyższym poziomie zaawansowania
utworzony został zespół tańca nowoczesnego "Blefik".
Skupia on dzieci w wieku 9-13 lat, które startują w różnego
rodzaju przeglądach i festiwalach tanecznych. Druga grupa
to dzieci młodsze /5-8 lat/, które uczą się kroków i
krótkich, dynamicznych układów hip-hopowych. Zajęcia
rozwijają w dzieciach kreatywność, poprawiają kondycję
oraz stymulują
rozwój psychoruchowy i koordynację ciała. Zajęcia dla obu
grup odbywają się dwa razy w tygodniu.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Zajęcia edukacyjne – Gimnastyka
artystyczna

Edukacja taneczna – zajęcia tańca
towarzyskiego dla dorosłych.

Edukacja
taneczna - Zajęcia Lady Latino

Zajęcia edukacyjne - Zumba

Zajęcia edukacyjne - Stay fit trening
funkcjonalny

Zajęcia
edukacyjne - Pilates

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Centrum Tańca
Promyk

Zajęcia dla dziewczynek od 5. roku życia, które łączą w
sobie elementy gimnastyki, baletu i tańca. Dyscyplina ta
kształtuje zwinność, gibkość, wdzięk, poczucie równowagi
oraz uczy samodyscypliny i samodzielności.
Wszechstronnie rozwija wytrzymałość, zręczność oraz
orientację przestrzenną. Zajęcia prowadzone są w dwóch
grupach – początkującej i zaawansowanej. W grupie
początkującej stawiamy na rozciągniecie ciała, naukę
równowagi, w grupie zaawansowanej dziewczynki mają
wprowadzane elementy akrobatyki i uczą się układów z
przyborem /skakanka, obręcz, piłka/. Zajęcia odbywają się
raz w tygodniu.

Centrum Tańca
Promyk

Podczas zajęć uczestnicy poznają wszystkie tańce
przydatne w życiu codziennym, które zaprezentować
można na dowolnej imprezie. Nauką objęte są tańce
standardowe – walc angielski, tango, walc wiedeński,
quickstep, na wyższych poziomach foxtrot i tańce
latynoamerykańskie – samba, rumba, cha cha, jive i
dodatkowo paso doble. Zajęcia uczą umiejętności tańca w
parze oraz dysponowania własnym ciałem. Zajęcia
odbywają się w jednej grupie, raz w tygodniu. Po
skończonym rocznym kursie tańca można kontynuować
edukację w Elbląskim Klubie Tańca "Jantar".

Centrum Tańca
Promyk

Lady Latino to forma tańca skierowana do pań w każdym
wieku, które chcą tańczyć, ale nie mają chętnego do tego
partnera. Podczas zajęć panie poznają kroki i figury tańców
latynoamerykańskich, takich jak salsa, cha-cha, samba,
rumba, marenga. W tym roku do Lady Latino
wprowadzonych zostanie dużo elementów bachaty. Udział
w zajęciach pozwoli paniom poczuć się kobieco, zmysłowo
oraz pomoże poprawić kondycję i zadbać o smukłą
sylwetkę. Umiejętności wyniesione z zajęć dadzą im
swobodę płynnego, lekkiego poruszania się po parkiecie na
każdej imprezie czy uroczystości rodzinnej. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu.

Centrum Tańca
Promyk

Podczas zajęć uczestniczki uczą się choreografii opartych
na różnych tańcach latynoamerykańskich połączonych z
elementami aerobiku oraz doskonalą swoją kondycję.
Proste kroki taneczne, ciekawe kombinacje ruchów i
motywująca muzyka stwarzą atmosferę dobrej zabawy,
dzięki czemu zajęcia wprowadzą uczestniczki w doskonały
nastrój i dodadzą optymizmu.

Centrum Tańca
Promyk

Zajęcia Stay fit trening funkcjonalny skierowane są do
młodzieży i osób dorosłych, głównie kobiet. Jest to system
ćwiczeń, dzięki którym można zapobiec i opanować
nierównomierne rozkładanie się komórek tłuszczowych i
wzmocnić te miejsca, w których cellulit się pojawia. Jest to
intensywny trening z podziałem na poszczególne etapy od
dynamicznego po ćwiczenia rozciągające i relaksacyjne.
Zajęcia te promują aktywność, jeden ze składników
zdrowego stylu życia. Odbywają się trzy razy w tygodniu.

Centrum Tańca
Promyk

Pilates to forma ćwiczeń, która aktywizuje i modeluje całe
ciało. Dzięki niemu wszystkie mięśnie poddają się
rozciąganiu i uelastycznianiu. Ćwiczenia wykonywane są
przy dźwiękach spokojnej, relaksacyjnej muzyki, przez co
wprowadzają w dobry nastrój i poprawiają wygląd ciała.
Zajęcia te skierowane są do osób w każdym wieku,
odbywają się dwa razy w tygodniu.

13.

14.

15.

16.

17.

Zajęcia edukacyjne - Fit Ball

Zajęcia edukacyjne
– Stepy

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Zajęcia edukacyjne - Fitness 60+

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Zajęcia edukacyjne - Pilates 60+

styczeń –
czerwiec,
wrzesień grudzień 2018

Sekcja plastyczna dla młodzieży

styczeńczerwiec,
wrzesieńgrudzień 2018

18.

Sekcja wokalna

19.

Warsztaty plastyczne dla dzieci
"W lesie twórczych rąk"

Centrum Tańca
Promyk

Zajęcia Fit Ball to ćwiczenia ogólnorozwojowe z
wykorzystaniem piłek. Uczestnicy doskonalą prawidłową
motorykę ciała i wzmacniają wszystkie partie mięśni. W
trakcie zajęć wykonują ćwiczenia rozluźniające i
rozciągające, a wykonując je zmniejszają napięcie okolic
karku i łopatek, odciążają stawy, kręgosłup i kolana.
Zajęcia skierowane do osób w każdym wieku, głównie do
kobiet. Odbywają się dwa razy w tygodniu. Mają na celu
promocję aktywności, dbania o ciało i zdrowy styl życia.

Centrum Tańca
Promyk

Zajęcia na stepach to trening choreograficzny z
wykorzystaniem platformy zwanej stepem. Instruktor
pokazuje kroki, które powtarzają po nim uczestnicy.
Jednocześnie zwraca uwagę na technikę ćwiczeń i narzuca
odpowiednie tempo. Choreografia może różnić się w
zależności od poziomu osób ćwiczących. Towarzysząca
zajęciom muzyka jest bardziej dynamiczna, stąd nadążanie
za kolejnymi konfiguracjami wymaga dobrej kondycji i
koordynacji ruchowej uczestników. Z tego względu zajęcia
skierowane są do osób aktywnych, jednak bez ograniczenia
wiekowego; prowadzone są dwa razy w tygodniu.

Centrum Tańca
Promyk

Zajęcia skierowane do osób powyżej 60. roku życia, które
chcą aktywnie spędzać wolny czas, dobrze się przy tym
bawiąc. Podczas zajęć uczestnicy pracują nad
zachowaniem i poprawą sprawności fizycznej.
Systematyczne ćwiczenia przyczyniają się do poprawy
jakości i stylu życia seniorów. Program spotkań
przygotowany jest specjalnie dla tej grupy wiekowej ze
wskazaniem na kobiety. Zajęcia odbywają się raz w
tygodniu.

Centrum Tańca
Promyk

Zajęcia skierowane do osób powyżej 60. roku życia, które
mają problemy z kręgosłupem. Jest to najbezpieczniejsza
forma aktywności ruchowej. Systematyczne ćwiczenia
przyczyniają się do poprawy jakości i stylu życia. Program
spotkań przygotowany jest specjalnie dla seniorów,
niezależnie od płci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Zajęcia sekcyjne z zakresu plastyki dla młodzieży w wieku
gimnazjalnym i licealnym. Zajęcia łączące teorię i
CSE "Światowid" praktykę, zapoznające młodzież z technikami plastycznymi,
inspiracja historią sztuki. Zajęcia w cyklu tygodniowym - 1
x tyg.

Dzieci podczas zajęć będą pracowały nad warsztatem
wokalnym, świadomością głosu, emisją, dykcją i
styczeń-czerwiec,
kształtowaniem słuchu w śpiewie. Podczas
wrzesieńCSE "Światowid"
śpiewania, muzycznych zabaw i wspólnego słuchania
grudzień 2018
muzyki dzieci będą pobudzać i rozwijać swoją
kreatywność i muzyczną wyobraźnię.
Dzieci w ramach zajęć warsztatowych poznają wiele
technik tradycyjnych i współczesnych, takich jak: tkactwo,
czerpanie papieru, scrapbooking, mozaika czy kolaż.
styczeń-czerwiec, CSE "Światowid"
Warsztaty rozwijają umiejętności artystyczne i wyobraźnię.
wrzesień(pracownia
Kształtują twórczą osobowość i pomagają w wyrażaniu
grudzień 2018
plastyczna)
własnej kreatywności. Warsztaty będą odbywały się w
dwóch grupach wiekowych: 6-8 lat i 9-12 lat. Zajęcia
odbywają się raz w tygodniu.

20.

Mała Akademia Filmowa w Kinie
Światowid

21.

Sekcja plastyczna dla dorosłych

22.

Zbuntowane kino

23.

24.

Sekcja ceramiki

FILMOWE KLASY

styczeń czerwiec 2018,
wrzesień grudzień 2018

Mała Akademia Filmowa to cykl zajęć filmowych dla szkół
duża sala Kina
z Elbląga i okolic. Spotkania odbywają się przed
Światowid, sala
wybranymi filmami na zasadzie lekcji w kinie. Zajęcia
kameralna Kina
odbywają się na zamówienie szkół na podstawie bieżącego
Światowid
repertuaru.

Zajęcia zorganizowane w formie warsztatów / wykładów.
Zajęcia prowadzone w cyklu - 4 zajęcia w miesiącu. Grupę
odbiorczą stanowią osoby dorosłe pracujące oraz emeryci.
styczeń-czerwiec,
W program warsztatów plastycznych wpisują się techniki
październikCSE „Światowid”
malarskie akrylowe i olejne na podłożach płótna i drewna,
grudzień 2018
oraz metoda temperowa z użyciem naturalnych pigmentów.
Propagowanie starych rzemiosł, snycerstwa i figuralnej
rzeźby w drewnie, tworzenie miniatur kapliczek w drewnie.

styczeń czerwiec 2018,
październik grudzień 2018

Zbuntowane kino to cykl warsztatów popołudniowych dla
sala kameralna młodzieży szkolnej i studentów (15-25 lat). Będą to
Kina Światowid zajęcia z animacji filmowej i tajników realizacyjnych oraz
podstawowe zajęcia i hasła z zakresu wiedzy o filmie.

Zajęcia ceramiczne zorganizowane w formie warsztatów /
wykładów. Zajęcia prowadzone w cyklu - 4 zajęcia w
miesiącu, skierowane do dzieci, młodzieży oraz osób
styczeń-czerwiec,
dorosłych. Uczestnicy warsztatów uczą się tworzenia prac
październikCSE „Światowid”
w glinach ceramicznych czerwonych i białych. Program
grudzień 2018
zajęć wraz z tematyką jest zaplanowany na cały rok pracy
twórczej i skupia się na tworzeniu kompozycji płaskich i
przestrzennych.

maj – czerwiec
2018

Filmowe Klasy to konkurs wiedzy o filmie na
podsumowanie zajęć edukacji filmowej w Kinie Światowid
planowany na czerwiec. Do konkursu zgłaszać się będą
sala kameralna dwuosobowe reprezentacje szkół podstawowych z regionu
Kina Światowid województwa warmińsko - mazurskiego. Pytania
przygotowane we współpracy z wydziałem filmoznawstwa
UG w Gdańsku, a dla uczestników ciekawe nagrody od
sponsorów.

25.

26.

Letnia Mała Akademia Filmowa

Poznajemy kino

czerwiec sierpień 2018

Letnia Mała Akademia Filmowa to cykl zajęć filmowych
dla dzieci w wieku 7-12 lat z Elbląga i okolic (decyduje
sala kameralna
kolejność zgłoszeń). W ramach LMAF odbywają się
Kina Światowid +
warsztaty plastyczne, filmowe, językowe, medialne,
sale warsztatowe
kulturowe i inne. Po warsztatach i zdrowym poczęstunku
CSE „Światowid”
dla dzieci odbywa się seans filmowy z bieżącego repertuaru
Kina Światowid.

październik grudzień 2018

Poznajemy kino to cykliczne spotkania dla uczniów szkół
w regionie. Program warsztatów obejmie wszystkie stopnie
duża sala Kina edukacji filmowej: szkoły podstawowe, gimnazjalne i
Światowid, sala ponadgimnazjalne i ma na celu ukazanie działalności kina.
kameralna Kina Uczniowie poznają pracę w kinie od strony technicznej
Światowid
(kino kiedys - kino dziś) oraz organizacyjnej
(przygotowanie repertuaru, promocja itp.). Każde spotkanie
zakończone projekcją filmową.

Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym publikacja materiałów
Planowane inwestycje, remonty
Inne (m.in. digitalizacja)

1.

2.

Digitalizacja 2D i 3D obiektów
ruchomych ze zbiorów Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w
Gdańsku znajdujących się na terenie
Kanału Elbląskiego i w Izbie Historii
Kanału Elbląskiego.

Wykonanie wirtualnych spacerów na
terenie Krainy Kanału Elbląskiego

Digitalizacja wybranych elementów tworzących unikatowy
zabytek hydrotechniki – system pięciu pochylni na Kanale
Elbląskim. Wybór obiektów zostanie dokonany w
kontekście pełnego ukazania zasad funkcjonowania
pochylni, często niewidocznych części, aby w przystępny
sposób zaprezentować cały mechanizm transportowy.

styczeń grudzień 2018

Kraina Kanału
Elbląskiego, Izba
Historii KE w
Buczyńcu, CSE
„Światowid”

styczeń grudzień 2018

Opracowanie materiałów ukazujących dziedzictwo
kulturowe regionu w formie wirtualnych spacerów po
Region – Kraina
Krainie Kanału Elbląskiego. Materiały cyfrowe
Kanału
wykorzystane zostaną do prezentacji multimedialnych,
Elbląskiego
udostępnione w internecie (m.in. na stronie cyfrowewm.pl
oraz na stronach partnerów współpracujących).

