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Szanowni Państwo, 

pragniemy zaprosić Państwa 

do zapoznania się z ofertą różnych zajęć

prowadzonych przez Dom Kultury w Kętach. 

Działalność sekcji pozwala dzieciom i dorosłym 

wyrazić siebie poprzez sztukę oraz daje możliwość

 rozwijania talentów artystycznych i ruchowych. 

Podczas zajęć można odreagować stres 

codziennego życia i poznać interesujących

 ludzi. Zajęcia pomagają rozwinąć twórczą 

aktywność, a tym samym 

przyczyniają się do rozwoju 

wielu talentów.



TANIEC 
Rytmika to oferta skierowana do najmłodszych dzieci, w wieku 3-4 lat. 

Są to zajęcia rytmizujące i wspomagające prawidłowy rozwój zyczny 

dzieci, pozytywnie wpływające na rozwój motoryczny, koordynację 

wzrokowo-ruchową oraz wyrabiające poczucie rytmu i muzykalność. 

Na zajęciach dzieci uczą się prostych sekwencji ruchowych i zabaw 

tanecznych, opartych na naturalnej potrzebie ruchu. Zajęcia 

prowadzone są na bazie wielorakich technik tanecznych, tj. balet czy 

jazz. 

RYTMIKA dzieci

Zajęcia 1 x w tygodniu po 45 min.
Koszt: 45 zł/miesiąc
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LATINO 
Program obejmuje naukę krótkich dynamicznych choreograi 
bazujących na tańcach latynoamerykańskich oraz elementach zumby, 
jazzu i disco. Każde zajęcia poprzedzone są krótką rozgrzewką, której 
podstawą są ćwiczenia zaczerpnięte z tańca klasycznego (techniki barre 
au sol) oraz ćwiczeń Pilatesu. Kolejnym stałym punktem zajęć są ćwiczenia 
rozciągające i relaksacyjne, które wraz z nauką różnych technik 
tanecznych, gwarantują poprawę sprawności zycznej oraz zwiększenie 
elastyczności ciała i harmonii ruchów. 

Podczas kursu uczestnik wyrabia w sobie poczucie rytmu, swobodę 
ruchów i koordynację, a także pewność siebie. 

Doskonała muzyka,energetyzujące układy sprawią, że taniec stanie się 
świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu !

dzieci i młodzież

LATINO SOLO dorośli

Instruktor: Karolina Niedziela

Czas trwania: 1 x w tygodniu po 60 min./Koszt: 85 zł/mies./os

WAŻNE: Na tych zajęciach nie musisz mieć partnera!

Latino solo dla Pań to zajęcia stworzone dla wszystkich kobiet, 

niezależnie od wieku. Na każdym spotkaniu prezentowane są 

krótkie choreograe bazujące na podstawowych krokach popularnych 

tańców latino (salsa, samba, cha cha cha, rumba) oraz zumbie, disco 

i elementach jazzu. 

 

grupa  Wymiar czasowy zajęć koszt

 początkująca 5 - 6 l. - latino

 początkująca 7 - 9 l. - latino 2   
1 x w tygodniu po 45 min.
1 x w tygodniu po 60 min.

55 zł/mies.

 

 

 

 

65 zł/mies.

formacja taneczna IMPACT 

taniec w parach dla dzieci 

 

 
(dzieci kontynuujące) 1 x w tygodniu po 90 min.

1 x w tygodniu po 60 min.

70 zł/mies.

65 zł/mies.

Zajęcia są zróżnicowane w zależności od wieku, stopnia zaawansowania 
i czasu treningu:

 

dorośliTANIEC W PARACH 
Kurs przeznaczony dla osób, które chcą opanować sztukę swobodnego 

tańca z partnerem, dla narzeczonych chcących podszlifować swoje 

umiejętności przed ślubem, jak również dla wszystkich tych, których cieszy 

taniec we dwoje. 
Instruktor: Karolina Niedziela/Zajęcia 1 x w tygodniu po 60 min.  
Koszt: 140 zł/mies./para



Sekcja została założona w 2016 roku. W swych szeregach ma ok. 30 
tancerek w wieku od 5-9 lat i podzielona jest na dwie grupy. Uczestniczki 
spotykają się raz w tygodniu na zajęciach, podczas których poszerzają 
swoją wiedzę na temat tańca z pałeczką mażoretkową, tzw. batonem. 
Dodatkowo dzieci na zajęciach poznają różne techniki tańca - począwszy 
od postaw klasyki (baletu) po taniec współczesny. Pokazem swoich 
układów taneczno-marszowych uświetniają okoliczne eventy i wydarzenia 
kulturalne.

dzieci

HIP-HOP dzieci, młodzież, dorośli

Hip-hop to propozycja dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży a 

także dorosłych. Najważniejszymi cechami tej techniki są luz, 

spontaniczność oraz żywiołowość. Oferta obejmuje zajęcia dla dzieci o 

różnych stopniach zaawansowania. Tancerze mający za sobą kilka lat 

treningów wchodzą w skład formacji tanecznych, które oprócz 

cotygodniowych zajęć, uczestniczą w licznych konkursach i festiwalach 

tanecznych, niejednokrotnie zdobywając w nich czołowe miejsca. 

MAŻORETKI WDZIĘK

 
 

   
   

    
 

 
grupa

 

Wymiar czasowy zajęć koszt

formacja taneczne 

Junior Beat 

formacja taneczne 

Fresh Beat 

formacja taneczne 
Sweet Beat 

formacja taneczna 

formacja taneczna 
Kids Beat

Cookie Beat

grupa dorosłych 30+

2 x w tygodniu po 60 min.

2 x w tygodniu po 60 min.

2 x w tygodniu po 75 min.

1 x w tygodniu po 60 min.

1 x w tygodniu po 45 min.

1 x w tygodniu po 75 min.

105 zł/mies., 84 zł/mies. KDR

55 zł/mies., 44 zł/mies. KDR

60 zł/mies., 48 zł/mies. KDR

50 zł/mies., 40 zł/mies. KDR

120 zł/mies.

130 zł/mies., 104 zł/mies. KDR

Never 2 late

Instruktor: Kinga Biba
Zajęcia:1 x w tygodniu po 90 min. / Koszt: 40 zł/miesiąc, 32 zł/KDR 



ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 

MAŁE KĘTY

To propozycja dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Do zespołu dołączyć 
mogą zarówno dzieci zainteresowane tańcem i śpiewem, jak również 
instrumentaliści, którzy chcą  zasilić  szeregi kapeli ludowej. 
Zespół „Małe Kęty” działa w środowisku lokalnym od 7 lat i jest 
najmłodszą w gminie tańczącą i śpiewającą grupą folklorystyczną, 
skupiającą obecnie 25 osób. Kultywuje bogate tradycje zainicjowane 
ponad 35 lat temu w Kętach, przez ZPiT „Kęty”. W swoim repertuarze 
posiada: suitę krakowską, suitę lubelską, pieśni i tańce górali żywieckich 
oraz bogaty program kolędniczy. 
Zespół ma na swoim koncie wiele koncertów w kraju i za granicą, a także 
wiele znaczących nagród i wyróżnień w festiwalach i przeglądach 
folklorystycznych. 
 
Instruktor: Małgorzata Waluś – folklorysta, muzyk, choreograf
Kierownik muzyczny – Jakub Waluś – muzyk, pedagog

Zajęcia 1 x w tygodniu po 90 min. / Koszt: 10 zł/mies.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA 

dorośli

dzieci

KĘTY

Kierownik i choreograf zespołu: Barbara Gacek

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 120 min. / Koszt: 15 zł/mies.

Wielopokoleniowy zespół o ponad 35-letniej historii, wpisany w tradycję 

i kulturę Kęt, kultywujący folklor swojego regionu i regionów ościennych. 

Jest laureatem międzynarodowych i krajowych festiwali. 



TEATR 
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GRUPA TEATRALNA 

GRUPA TEATRALNA 

dorośli ANTRAKT

dzieci
BAJDURKI

Instruktor: Maria Karaim, Marta Koczur

Zajęcia – średnio 2 x w tygodniu po 60 min. 

(harmonogram zajęć ustalany jest na bieżąco w zależności od terminów 

realizowanych spektakli)

Koszt: 10 zł/mies.

To propozycja zrzeszająca aktorów-amatorów pow. 18 r.ż., którzy 
podczas zajęć rozwijają swoje teatralne pasje. W swoim dorobku grupa 
ma trzy świetne komedie oraz etiudę teatralną, które cieszyły się 
ogromną popularnością wśród widzów. 

Zajęcia: 2 x w tygodniu po 120 min.  
Zajęcia bezpłatne

Teatrzyk skupia dzieci w wieku od 6 do16 l. W trakcie pracy nad 

przedstawieniem dzieci mogą poznać teatr „od podszewki” ucząc się 

dykcji, tańca, śpiewu i ruchu scenicznego. Dzięki przygotowanym 

przedstawieniom oraz scenkom okazjonalnym, teatr przynosi radość

najmłodszym widzom, zwłaszcza podczas corocznych imprez 

mikołajkowych. Swoimi etiudami teatralnymi dzieci ubogacają wiele 

wydarzeń kulturalnych Domu Kultury. Niektórzy mali aktorzy uczestniczą 

w konkursach teatralnych i recytatorskich o zasięgu regionalnym, 

wojewódzkim a także ogólnopolskim, często zdobywając nałowe 

lokaty. „Bajdurki” mają na swym koncie głównie inscenizacje bajek, 

które wielokrotnie nominowane były do gali nałowej Festiwalu

Teatrów Dzieci i Młodzieży „Bajdurek” w Nowym Sączu. Oprócz 

cotygodniowych spotkań z instruktorem, dzieci mogą poszerzać swoje 

umiejętności na dodatkowych warsztatach prowadzonych przez 

aktorów bielskich teatrów.



TEATR RUCHU

młodzieżPANTOMIMA

NOWOŚĆ !

Teatr Ruchu – PANTOMIMA  to innowacyjna propozycja dla młodzieży 
bazująca na  ruchu i teatrze. Podstawowymi założeniami projektu są: 
wprowadzanie uczestnika w świat sztuki performatywnej, zaznajomienie 
ich z tajnikami pracy scenicznej oraz kreatywny rozwój. Na zajęciach 
uczestnicy nauczą się jak świadomie wykorzystywać swoje ciało, 
panować nad nim, przekraczać jego granice. Rozwiną swoje 
umiejętności aktorskie, umiejętność improwizacji, świadomość 
własnego ciała i wyobraźnię przestrzenną, plastykę oraz ekspresję w 
ruchu. Celem spotkań jest dostarczenie różnorodnych pomysłów, 
umożliwiających świadomą, kreatywną, prowadzącą do twórczych 
rozwiązań pracę z uczestnikami grupy. Specyka takich zajęć polega na 
różnorodności propozycji, dużej aktywizacji młodych ludzi i wyznaczaniu 
ich aktywności emocjonalnej. 

Na zajęciach w Teatrze Ruchu uczestnicy tańczą, śpiewają, rozmawiają, 
dyskutują – jednym słowem – świetnie się bawią!

Program zajęć obejmuje spotkania w stałych grupach regularnie raz 
w tygodniu, a pod koniec roku przygotowanie wraz z opiekunem pokazu 
scenicznego.

Instruktor: Michał Sabat – Pedagog  Teatru

Terminy zajęć do ustalenia.



MUZYKA 
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SZKÓŁKA 
INSTRUMENTALNA dzieci i młodzież

dzieci i młodzież

Instruktorzy:

Maria Kozieł – fortepian, akordeon

Leon Majkut – keyboard

Remigiusz Hadka – gitara

Agnieszka Niemczyk – skrzypce

Katarzyna Wojszczyk – et poprzeczny

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 45 min. / Koszt: 50 zł/lekcja,  40 zł/lekcja KDR

W szkółce instrumentalnej dzieci uczą się gry na wybranym instrumencie 

pod okiem wykwalikowanych instruktorów. Są to zajęcia indywidualne. 

Podsumowaniem całorocznej pracy w szkółce muzycznej jest wspólny 

koncert wszystkich uczestników pt. ,,Nasz koncert". Jest to okazja do 

zaprezentowania zdobytych umiejętności przed szerszą publicznością.

fortepian - akordeon - keyboard - gitara - skrzypce - et

ZESPÓŁ WOKALNY 

 

       

     

     
    
 

Swoją działalność uczestnicy zespołu rozpoczęli pod kierunkiem pani 

Aleksandry Stępień w październiku 2018 r. Zajęcia adresowane są do 

dzieci i młodzieży chcących rozwijać swoje zdolności wokalne. Zespół, 

pomimo krótkiego stażu, wielokrotnie występował podczas lokalnych 

imprez kulturalnych i jarmarków. Kolejnym krokiem w działalności 

zespołu będzie wypracowanie repertuaru, który pozwoli zespołowi, 

a także indywidualnym solistom startować w konkursach wokalnych 

organizowanych w naszym regionie. W ramach zajęć zespołu 

wokalnego, w każdym miesiącu odbywają się 2 spotkania grupowe oraz  

1 lekcja indywidualna. Ponadto uczestnicy mogą korzystać 

z dodatkowych, indywidualnych lekcji śpiewu.

INDYWIDUALNE LEKCJE ŚPIEWU

Instruktor – Aleksandra Stępień
Koszt: 
- zespół wokalny: 55 zł/ 45 min./- indywidualna lekcja śpiewu: 45 zł/45 min.
Zespół wokalny: 2 x w miesiącu po 90 min. + 1 lekcja indywidualna x 45 min.
Indywidualne lekcje śpiewu: liczba spotkań ustalana z instruktorem -  45 min.



Zajęcia gry na Bum Bum Rurkach to nowość w ofercie Domu Kultury, 
adresowana do dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Bum Bum Rurki to 
kolorowe, lekkie tuby, które po uderzeniu wydają dźwięk. Dzięki tej 
prostej zasadzie, gra na nich nie wymaga posiadania specjalnych 
umiejętności. Podczas zajęć dzieci nauczą się czym jest gama, będą 
rozróżniać dźwięki nie tylko ze względu na brzmienie, ale też na kolor. W 
bardzo szybkim tempie każdy uczestnik będzie w stanie zagrać różne 
melodie i proste utwory. Gra na tym ciekawym instrumencie to świetna 
zabawa, w której dzieci poznają świat muzyki, ale także uczą się 
współpracy w graniu zespołowym.

dzieci i młodzież

SEKCJA GRY 
NA BUM BUM RURKACH 

NOWOŚĆ !!!

Instruktor: Katarzyna Wojszczyk

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 60 min.

Koszt: 50 zł/mies. 40 zł/KDR



SZTUKI 
PLASTYCZNE 
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SEKCJA PLASTYCZNA dzieci i młodzież

dzieci, młodzież i dorośli

KURS ARTYSTYCZNY młodzież

Zajęcia plastyczne skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 
15 lat. To propozycja zajęć umożliwiająca odreagowanie napięć, 
rozwijająca twórcze myślenie oraz wyobraźnię. Zajęcia wpływają 
pozytywnie na dziecko, dając mu wiele satysfakcji oraz zadowolenia 
z własnej pracy. Uczestnicy pracują w 10-cio osobowych grupach 
dobranych pod względem wieku i stopnia zaawansowania. Podczas 
zajęć młodzi artyści poznają następujące techniki plastyczne: 
malarstwo, rysunek, rzeźba, origami, collage, graka, bionika, 
papieroplastyka, decoupage, witraż, ceramika, odlewy z gipsu. 
Uczestnicy sekcji często biorą udział w konkursach plastycznych. 

Instruktorzy: Beata Merta, Dominik Rogus

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 90 min.

Koszt: 40  zł / mies.,   KDR 32 zł / mies.

+ jednorazowa wpłata na zakup podstawowego zestawu 

materiałów plastycznych - 50 zł

Są to zajęcia przygotowujące do egzaminów do szkół plastycznych 
(średnich i wyższych) oraz dla pasjonatów rysunku i malarstwa, 
dedykowane osobom z uzdolnieniami plastycznymi, które chcą je 
szlifować pod okiem wykwalikowanego plastyka.

GRUPA TKACKA

Zajęcia wprowadzające do tkactwa artystycznego. Uczestnik pozna 
techniki tkackie, od podstaw do tworzenia fantazyjnych kostiumów. 
Nauczy się korzystać z różnorodnych materiałów oraz pozna ciekawe  
i zaskakujące zastosowanie swoich wytworów. Sekcja bazująca na 
lokalnym fenomenie, powstała z pamięci o kęckich zakładach 
przemysłu wełnianego.

Instruktor: Katarzyna Babińska

Zajęcia: 1 x w tygodniu po 90 min./ Koszt: 40 zł/mies.

Instruktor: Dominik Rogus

Zajęcia 1 x w tygodniu po 120 min. / Koszt: 85 zł/mies.



INNE
SEKCJA MODELARSKA dzieci i młodzież
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Podczas zajęć dzieci konstruują modele statków, samolotów, pojazdów 

lądowych oraz makiet budowli, poznając równocześnie ich historię. Zajęcia 

są pożytecznym sposobem spędzenia wolnego czasu, rozwijają zdolności 

manualne, uczą cierpliwości i precyzji, dają podstawy wiedzy technicznej, 

umiejętność posługiwania się narzędziami. Kształcą naturalne potrzeby 

aktywności twórczej, budzą i rozwijają ciekawość poznawczą, kształtują 

umiejętność współdziałania w grupie.

Instruktor: Łukasz Fuczek

Zajęcia 1 x w tygodniu po 120 min./Koszt: 65 zł/mies.
+ jednorazowa opłata startowa na zakup podstawowych materiałów i narzędzi – 50 zł



ROBOTYKA dzieci i młodzież

dzieci 

Zajęcia uczą dzieci wielu przydatnych umiejętności, takich jak: 
planowanie, koncentracja, spostrzegawczość, cierpliwość, orientacja 
przestrzenna, a także pomagają młodym inżynierom zrozumieć 
zagadnienia matematyczne, czy zyczne, pokazując zarazem, że ta 
wiedza niejednokrotnie przydaje się w życiu codziennym. Na 
warsztatach dzieci konstruują roboty, wykorzystując w tym celu 
specjalne zestawy edukacyjne Lego: Mindstorms, WeDo oraz  WeDo 2.0. 

Warsztaty prowadzą instruktorzy Fabryki Kreatywności.

Zajęcia 1 x w tygodniu po 60 min./ Koszt: 85 zł/miesiąc

Na każdych zajęciach wspólnie wykonamy prace plastyczno-techniczne, 
które dzieci zabiorą ze sobą. Zastosujemy techniki relaksacyjne przy 
muzyce, dzięki czemu dzieci będą mogły odpocząć po dniu spędzonym w 
przedszkolu, szkole czy domu. Dobierzemy elementy Ruchu Rozwijającego 
Weroniki Sherborne, by kształtować świadomość własnego ciała, 
świadomość przestrzeni i ćwiczyć relacje z drugą osobą. Uaktywnimy każdy 
ze zmysłów: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk oraz równowagę. A co 
najważniejsze – będziemy się świetnie bawić i kreatywnie spędzać wolny 
czas!

ZMYSŁAMI WOKÓŁ NATURY  

NOWOŚĆ!!!

Warsztaty prowadzą instruktorzy Fabryki Kreatywności.

Zajęcia 1 x w tygodniu po 60 min./ Koszt: 120 zł / miesiąc

dzieci  

KLUB BRZDĄCA

Zajęcia: 2 x w tygodniu po 2 godz. / Koszt: 15 zł / godz.

Klub oferuje opiekę pedagogiczną dla dzieci 2, 3 i 4-letnich. Głównym 

celem działania klubiku jest pomaganie dzieciom w adaptacji do 

nowego środowiska przedszkolnego. Dla wielu maluchów jest to pierwszy 

kontakt z grupą rówieśniczą i zmiana dotychczasowego trybu życia. 

Maluszki uczą się funkcjonowania w grupie (ok.12-15 dzieci), oswajają 

z rytmem zajęć , zajęcia plastyczne i ruchowe, czy też czas na
indywidualną zabawę.



KÓŁKO SZACHOWE dzieci i młodzież

dzieci, młodzież i dorośli

 młodzież i dorośli

To propozycja dla dzieci w wieku 6-12 lat. Gra w szachy pozytywnie 

wpływa na rozwój i umiejętności dzieci, tj. kształcenie pamięci, trwała 

koncentracja, rozwijanie logicznego i twórczego myślenia, nauka 

rozwiązywania zadań w ograniczonym czasie. Na zajęciach 

początkujące dzieci poznają podstawy szachów. Starsi i doświadczeni 

uczestn icy będą mogl i  spróbować rozwi jać umiejętności 

w rozgrywkach z rówieśnikami.

Instruktor: Zyta Pawińska

Zajęcia 1 x w tygodniu:

dzieci 6-7 lat po 30 min. -  koszt: 25 zł/mies.
dzieci 8-12 lat po 60 min. -    koszt: 35 zł/mies.

Będą to cykliczne spotkania adresowane do spokrewnionych par osób: 
mama i dziecko, tata i dziecko, babcia i wnuczek, siostra i brat itp. 
Zajęcia będą miały charakter warsztatów rękodzielniczych, spotkań 
z ciekawymi ludźmi, zabaw integracyjnych, zajęć kulinarnych, 
przyrodniczych itp. Zajęcia, choć cykliczne, nie zakładają utworzenia 
stałej  sekcj i .  Będzie to otwarta propozycja dla wszystk ich 
zainteresowanych, publikowana na bieżąco na stronie Domu Kultury 
pod hasłem „warsztaty familijne”, na które będą obowiązywały zapisy.

CYKLICZNE WARSZTATY FAMILIJNE

WARSZTATOWNIA

NOWOŚĆ !!!

 
Zajęcia: 2 x w miesiącu po 90-120 min.
Koszt: 50 zł/para/1 spotkanie

 
Instruktorzy: różni prowadzący
Zajęcia: 2 x w miesiącu po 90-120 min./ Koszt: 30 zł za warsztat

Cykliczne spotkania dla młodzieży i dorosłych o tematyce 
rękodzielniczej i rzemieślniczej. Zajęcia adresowane do osób twórczo - 
zdolnych, które mają chęć poznać nowe ciekawe techniki, bądź 
spróbować znanych już metod w nowej aranżacji.



Zajęcia adresowane do dzieci w wieku 6 – 10 lat będą wyjątkową 

metodą edukacyjną oraz ciekawą forma spędzania wolnego czasu. 

Będą to spotkania i zabawy z różnymi zwierzakami, które usprawnią sferę 

intelektualną i poznawczą naszych milusińskich. Wykwalikowani 

instruktorzy zarażać będą dzieciaki empatią oraz swoją pasją i miłością 

do prezentowanych pupili. Każde zajęcia to przygoda w odkrywaniu 

świata, z jednoczesnym budowaniem postawy pełnej wyrozumiałości 

i życzliwości. 

WARSZTATY 
OSWÓJ ZWIERZAKA dzieci 

NOWOŚĆ!!!

Koszt ustalany osobno na konkretne spotkanie.
Jedno spotkanie w miesiącu.



Dom Kultury w Kętach, 

ul. Żwirki i Wigury 2a, 32-650 Kęty

www.domkultury.kety.pl

Zapisy na kursy i zajęcia:
Budynek główny DK, pok. nr 4  

p. Zuzanna Matlak
tel.: 33 844 86 89

od pn - pt w godz. 9:00 - 15:00

DomKulturywKetach

domkulturywketach

opłatę za dany miesiąc należy uiścić z góry 
najpóźniej do 20 dnia danego miesiąca

opłatę za zajęcia można dokonywać:
w kasie DK (I piętro, pok. 106)

 

przelewem na konto DK:
17 1050 1070 1000 0090 3183 0632
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