Hajnowski Dom Kultury serdecznie zaprasza
PAŹDZIERNIK


16.10.2021 r. godz. 1700 – Kabaret Czwarta Fala

– wstęp płatny. Bilety do nabycia w sekretariacie HDK w cenie 30 zł



21.10.2021 r. – Kino Cinema Lumiere


Godz. 14:15 – „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje” Produkcja: Polska, Gatunek: Komedia\Akcja Czas: 100 min.



Godz. 16:00 – „Rodzinka rządzi” Produkcja: USA, Gatunek: Animacja/Komedia, Premiera: 01.10.2021 r. (Polska)



Godz. 18:00 – „Wesele” Produkcja: Polska, Gatunek: Dramat , Premiera: 08.10.2021 r. Czas: 133 min.



Godz. 20:25 – „Furioza” Produkcja: Polska, Gatunek: Dramat/Akcja , Premiera: 22.10.2021 r. Czas: 139 min.

Cena biletu: 18 zł – normalny, 16 zł – ulgowy (bilety do nabycia w dniu projekcji)



22.10.2021 r. - Wystawa fotografii „Kulturalna Hajnówka” , w ramach obchodów 70-lecia nadania
praw miejskich naszemu miastu.

Kilkadziesiąt zdjęć dokumentujących ważne wydarzenia i imprezy kulturalne w Hajnówce. Skrawki historii i miejsc zatrzymane w
kadrach…
Od dnia 22 października zdjęcia będzie można oglądać na ulicach Hajnówki, w przestrzeni miejskiej oraz w Hajnowskim Domu
Kultury.
Serdecznie zapraszamy do wspomnień…



23.10.2021 r. godz. 1900 - Antypody – podróż po Australii, Nowej Zelandii i Papui Nowej Gwinei –
Spotkanie z Michaliną Kupper - wstęp wolny



24.10.2021 r. godz. 1800 – Koncert zespołów z Polski i Ukrainy w ramach XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej
na Podlasiu „Podlaska Jesień” - wstęp wolny

LISTOPAD


07.11.2021 r. godz. 1700 – Koncert Bułat Okudżawa najpiękniejsze pieśni i ballady w wykonaniu zespołu
PIRAMIDY

– wstęp płatny. Bilety do nabycia w sekretariacie HDK, na www.kupbilecik.pl oraz www.biletyna.pl w cenie 50 zł przedsprzedaż/
60 zł w dniu koncertu



28.11.2021 r. godz. 1830 – Kabaret Ani Mru-Mru - Cirque de volaille!

Kabaret Ani Mru Mru w najnowszym cyrkowym programie! Cirque de Volaille – ewidentnie miało być Voila, no ale jest jak jest…
Dlatego serwujemy roladę humoru, oczywiście nie wieprzową, z solidną porcją prawdziwej satyry w środku!
Nie kroić bo pryśnie masłem… tfu – śmiechem! :)
– wstęp płatny. Bilety do nabycia na www.kupbilecik.pl oraz www.biletyna.pl w cenie 85 zł.

Hajnowski Dom Kultury, ul. T. Sołoniewicz 4, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 3203, www.hdk.hajnowka.pl

