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Sprawozdanie merytoryczne 2012r.

Sprawozdanie merytoryczne 2012r.
Domu Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

STYCZEŃ
1) Salonik Artystyczny ?Nowa Deotyma w Kadrze? ? Noworoczne Wariacje Zimowe
(80 osób).
2) Cykl filmowy ?Między Kadrami. Nowe kino Polskie? ? 2 projekcje: ?Jutro mnie
tu nie będzie? reż. Julia Kolberger, ?Ki? reż. Leszek Dawid (80osób)
3) VIII Jazzowe Spotkania Filmowe. Koncert Jazzowy Mariusz Bogdanowicz Trio,
Patrycja Olton, Marcin Olak, projekcja filmu ?Sam pośród miasta? (100 osób)
4) ?Act and Sing In Winter 2012r. Festiwal piosenki angielskiej
współorganizacja (300 osób)
5) Zima w Mieście ? warsztaty animacji filmowych ?Kaczka ze Smak-iem?
(150 ucz.)
6) Galeria Kadr: wystawa malarstwa ?Alegoria zimy?
(35 autorów) (500 osób zwiedzających)

LUTY
1) Koncert Walentynkowy ?Kochać jak to łatwo powiedzieć? (90 osób)
2) Solowy program kabaretowy Łukasza Szymanka ?Spotkanie z aktorem? (80 osób)
3) VIII Jazzowe Spotkania Filmowe. Koncert Filip Wojciechowski i Paweł Pańta,
projekcja filmu ?Anatomia miłości? (130 osób)
4) 2 Spotkania Globtroterów Towarzystwa Eksploracyjnego (160 osób)
5) Spotkanie przy kawie o muzyce ? ?Nokturn, poemat ? romantyczne formy w
muzyce? (10 osób)

MARZEC
1) Koncert gwiazd czeskiej sceny operowej Anny Martuskowej
a. i Gabrieli Mikowej (90 osób)
2) Program kabaretowo ? estradowy ?Zatrzymane w Kadrze? (70 osób)
3) Salonik artystyczny ?Nowa Deotyma w Kadrze?? Echa kultury bizantyjskiej i
prawosławia (70 osób)
4) VIII Jazzowe Spotkania Filmowe. Koncert jazzowy Joachim Mencel Trio,
projekcja filmu ?Pingwin? (100 osób)
5) 2 Spotkania Globtroterów Towarzystwa Eksploracyjnego(150 osób)
6) Spotkanie przy kawie o muzyce ? ?Kolor w muzyce, czyli impresjonizm?



(10 osób)
7) Prezentacje teatralne w ramach 8 Festiwalu Twórczości Artystycznej Dzieci i
Młodzieży Mokotowa (114 uczestników, 10 prezentacji), organizacja Gali
Finałowej (100 osób)
8) II Festiwal ?Smykolandia? Ogólnopolski Przegląd Małych Form Parateatralnych,
współorganizacja z przedszkolem nr 317 (130 osób)
9) Festiwal Piosenki Ludowej ? współorganizacja z przedszkolem nr 274
10)Galeria Kadr: wystawa ikon Magdy Dziedzickiej oraz pokaz pracowni plastycznej
?Tubka?, wystawa obrazów-mozaik Bogny Hiszpańskiej, motywy cerkiewne ?
Piotr Romanowski, Jacek Siedlecki, Ewa Jarochowska (400 osób zwiedzających).

KWIECIEŃ
1) Koncert upamiętniający Konstytucję 3 ? Maja ?Pieśń patriotyczna we
współczesnej interpretacji? w wykonaniu Krzysztofa Sadowskiego, Jurka
Antoszkiewicza z zespołem ?To i owo? (90 osób)
2) Spektakl teatralny ?Escurial? w reżyserii i wykonaniu Zuzy Gaińskiej w ramach
Mokotowskich Dni Teatru (90 osób)
3) Pokaz filmów archiwalnych z początków działalności artystycznej: ?Akademia?,
?Teatr Ósmego Dnia?, ?Akademia Ruchu? w ramach Mokotowskich Dni Teatru
(90 osoób)
4) Spotkanie przy kawie przy muzyce – ?Szalone lata 20-te XX wieku (10 osób)
5) Cykl Filmowy. ?Między Kadarami. Nowe Kino Polskie?- projekcja filmu ?Róża?
reż. Wojciech Smarzowski oraz spotkanie z główną bohaterką filmu Agatą
Kuleszą (100 osób).
6) Spotkania Globtroterów Towarzystwa Eksploracyjnego (160 osób)
7) Koncert pieśni Kaczmarskiego i Wysockiego w wykonaniu duetu Lirnik i Tłum,
czyli Renaty Birskiej i Jerzego Dołżyka (100 osób)
8) Galeria Kadr: wystawa malarstwa ?VIII Krąg Jerzego Dołżyka prezentująca
obrazy zainspirowane twórczością legendarnego barda (250)

MAJ
1) Salonik Artystyczny ?Nowa Deotyma w Kadrze? ? ? Od dekalogu po szmoncesy?
(90 osób)
2) 2 Spotkania Globtroterów Towarzystwa Eksploracyjnego (200 osób)
3) Cykl filmowy ?Między Kadrami. Nowe Kino Polskie? ? 2 projekcje ?Wymyk?
reż. Greg Zgliński, ? 3 Dni wolności? reż. Łukasz Borowski (100 osób)
4) Spotkanie przy kawie o muzyce ? współczesna muzyka polska po Karolu
Szymanowskim (10 osób)
5) Udział Domu Kultury ?Kadr: w 2 imprezach plenerowych: ?Dziecięca Stolica?
(600 osób), ?Majówka na Skarpie? (200 osób), działania artystyczne i
happeningowe w namiocie DK ?Kadr?
6) V Festiwal Piosenki Dziecięcej ?Zielone Nutki? ? współorganizacja z
przedszkolem nr 274 ( 100 osób)
7) Występ artystyczny dla przyjaciół, rodziców grup baletowych ?Pikuliny? I, II, III,
działających w Domu Kultury ?Kadr?



8) Warsztaty kreatywne dla młodzieży licealnej (L.O. im.J.Bema, i Młodzieżowy
Ośrodek Socjoterapeutyczny) w ramach projektu ?Mikrolaboratorium
partycypacji: aktywizacja uczestnictwa młodzieży w kulturze? – Zaprogramuj
Dom Kultury ? projekt realizowany z Fundacją Pole Dialogu (80 osób)
9) Galeria Kadr: ?Judaica? ? wystawa zbiorowa malarstwa, rysunku, rzeźby 8
autorów (300 osób)

CZERWIEC
1) Aktywny udział DK ?Kadr? w imprezach plenerowych – prezentacja placówki i
zespołów artystycznych działających w DK ?Kadr? : ?Warszawa dzieciom? ?
festyn z okazji Dnia Dziecka na Agrykoli (100 osób), ?Strefa Kibica? ?

prezentacja zespołów artystycznych w bloku programowym Dzielnicy Mokotów ?
Euro 2012 (100 osób)
2) Finałowe głosowanie uczniów z 2 szkół w ramach projektu ?Zaprogramuj Dom
Kultury? realizowany z Fundacją Pole Dialogu (100 osób)
1) ?Taniec w Kadrze? ? wydarzenie artystyczne zorganizowane we współpracy ze
Stowarzyszeniem ?Artbale? (300 osób)
2) Cykl filmowy ?Między Kadrami. Nowe Kino Polskie? ? 2 projekcje: ?Lęk
wysokości? reż. Bartek Konopka, ?Portret z pamięci? reż. Marcin Bortkiewicz
(80 osób)
3) Wieczór autorski ?Kismet, Romance, Facecje? Ewy Górskiej (80 osób)
4) Salonik Artystyczny ?Nowa Deotyma w Kadrze? ? Noc Świętojańska, impreza
plenerowa (250 osób)
5) Wieczór poetycko-muzyczny ?Na ścieżkach rozśpiewanych wierszy? w
wykonaniu Grażyny Kowalskiej i Jana Rychnera (90 osób)
6) Koncert popisowy uczniów z pracowni muzycznej prowadzonej przez. inst.
Magdalenę Kott (90 osób)
7) Galeria Kadr: ?Taniec i Ruch w Kadrze? zbiorowa wystawa malarstwa (300 osób)

LIPIEC
1) ?Lato w mieście? ? zabawa i edukacja (100 osób)
2) Warsztaty ?Longtywuj się? w ramach projektu ?Zaprogramuj Dom Kultury? i
finałowy pokaz przed DK ?Kadr? przy ul. Gotarda (300 osób)

WRZESIEŃ
1) Wieczór Humoru i Satyry autorstwa Tadeusza Maryniaka ? poety, i Edwarda
Kuczyńskiego ? dziennikarza, satyryka (70 osób)
2) Spotkanie Globtroterów Towarzystwa Eksploracyjnego (60 osób)
3) Warszawski Wieczór artystyczno ? poetycki ?Nasza jest Warszawa? w wykonaniu
poetów ze Stowarzyszenia Autorów Polskich w warszawie (90 osób)
4) Galeria Kadr: wystawa malarstwa Janusza Dziurawca ?Trochę ze wsi, trochę z
miasta? (250osób)

PAŹDZIERNIK
1) Cykl filmowy ?Między kadrami. Nowe Kino Polskie?- 2 projekcje: ?Kiedy ranne



wstają zorze? reż. Mateusz Głowacki, ?80 milionów? reż. Waldemar Krzystek
(70 osób)
2) 3 Spotkania Globtroterów Towarzystwa Eksploracyjnego (155 osób)
3) ?Longtywuj się? ? spotkanie, podsumowanie akcji z drugi pokazem wspólnie
złożonych desek wykonanych przez młodzież podczas warsztatów, które odbyły
się w lipcu 2012r. w Domu Kultury ?Kadr?. Pokaz filmu o sztuce longboardu, jako
forma spędzania wolnego czasu oraz hobby. (220 osób)
4) Salonik Artystyczny ?Nowa Deotyma w Kadrze?- Urok i Duch Orientu (70 osób)
5) ?Święto Marchewki? ? współorganizacja w uroczystych obchodach Dnia
Marchewki, organizowane przez przedszkole Nr 317 ?Smykolandia? (120 osób)
6) Spotkanie przy kawie o muzyce ? ?Pory roku w muzyce? (15 osób)
7) Maraton filmowy ?Zatrzymaj się i odkryj inne oblicze kina amerykańskiego? ?
projekt realizowany w ramach konkursu ?Zaprogramuj Dom Kultury? z Fundacja
Pole Dialogu (250 osób)
8) Koncert ?Zaduszkowe wspominki poetyckie? (80 osób)
9) ?Mokotowska Euterpe?? I koncert jazzowy, wystąpił zespół ?The Swinging Blues
Quartet?, projekt finansowany przez Związek Artystów Wykonawców STOART
(90 osób)
10)Galeria Kadr: wystawa zbiorowa malarstwa ?Urok i duch orientu? ? 10 autorów
(300 osób)

LISTOPAD
1) Przegląd filmów animowanych w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu
?Lalka też człowiek? ( 5 dni, 150 osób)
2) 2 Spotkania Globtroterów Towarzystwa Eksploracyjnego (100 osób)
3) Cykl filmowy ?Między kadrami. Nowe Kino Polskie? ? 2 projekcje: ?I nigdy nie
wracać? reż. Jagoda Szelc, ?Droga na drugą stronę? reż. Anca Damian (80 osób)
4) Koncert operetkowy ?Miłość, kobiety i śpiew?? w wykonaniu artystów polskie
sceny muzycznej (90 osób)
5) ?Mokotowska Euterpe? Dixieland Revival ? II koncert jazzowy wystąpił zespół
?Jazz Makers?, projekt finansowany przez Związek Artystów Wykonawców
STOART (90 osób)
6) Spotkanie przy kawie o muzyce ? ?Polska oczami zagranicznych kompozytorów?
( 10 osób)
7) Finał projektu ?Mikrolaboratorium Partycypacji Budżetu? realizowany z Fundacją
Pole Dialogu (40 osób)
8) Galeria Kadr: wystawa rysunku satyrycznego Jacka Filipowiaka, wystawa
gobelinów AZ-Art. Krystyny Kralkowskiej (300 osób)

GRUDZIEŃ
1) ?Mikołajki z Czocherem? ? program mikołajkowy dla dzieci uczęszczających na
zajęcia w Domu Kultury ?Kadr? (100 osób)
2) Cykl filmowy ?Między kadrami. Nowe Kino Polskie? – 2 projekcje: ?Koleżanki?
reż. Sylwester Jakimow, ?Galerianki? reż. Katarzyna Rosłaniec (80 osób)
3) ?Mokotowska Euterpe? ? III koncert jazzowy wystąpił zespół ?Blues And Joy



Band? ? artyści z Piwnicy pod Baranami. Koncert finansowany przez Związek
Artystów Wykonawców STOART (90 osób)
4) IX Jazzowe Spotkania Filmowe ? koncert Tamara Raven Trio, Paweł Sztompke ?
gość specjalny, projekcja filmu ?Lotna? w reżyserii Andrzeja Wajdy (100 osób)
5) III Spotkania Świąteczne ?Mirra, Kadzidło i Złoto? ? przegląd twórczości osób
niepełnosprawnych (koncert, występ kabaretu ?Pikny Nocnik?, wernisaż wystawy
malarstwa) (150 osób)
6) ?Rozśpiewana Szopka? ? koncert kolęd i wspólna wigilia dla mieszkańców
Służewca (80 osób)
7) Koncert świąteczny ?Wigilijny Czas? dla rodziców, przyjaciół w wykonaniu
uczniów sekcji pianina i grupy teatralno-muzycznej Do ? Re ? Mi (100osób)
8) Spektakl teatralny ?Świąteczne piosenki? w wykonaniu dzieci z przedszkola nr
274 (100 osób)
9) Galeria Kadr: wystawa zbiorowa malarstwa, rysunku i fotografii osób
niepełnosprawnych (200 osób)
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