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Gdzie na Dzień Kobiet?
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Bukiet kwiatów, kolacja, wyjście do kina. Co planujecie dla swych pań? Jak będziecie
świętować Dzień Kobiet? Czasu zostało mało, więc dla tych, którzy nie mają jeszcze planów
przygotowaliśmy krótką ściągawkę.

CIESZYN
W niedzielę 8 marca, o godzinie 16.00 w sali koncertowej Domu Narodowego odbędzie się spektakl "Pociąg relacji
kobieta-mężczyzna”. To żartobliwa, muzyczna podróż w głąb relacji damsko-męskich, w czasie której za
pośrednictwem znanych polskich piosenek oraz inteligentnego żartu opowiemy o odwiecznych zależnościach
pomiędzy światem kobiet i mężczyzn. Dowiemy się też kilku prawd o związkach - w krzywym zwierciadle i z
przymrużeniem oka... W wykonaniu Justyny Hubczyk (wokal) i Łukasza Foresta – Piechoty(fortepian) usłyszymy
ponadczasowe przeboje: „ Gdy mi Ciebie zabraknie”, „O mnie się nie martw”, „Bombonierka”, „Bo to się zwykle tak
zaczyna” i wiele innych... Zapraszamy nie tylko Panie ! Bilety w cenie 15 zł do nabycia w COK. Więcej
Wyjątkowy Dzień Kobiet zapowiada też cieszyńskie Studio Tańca Passo. Warsztaty tańca mają poprowadzić w tym
dniu Mistrz Polski w Dancehallu i 15-krotny Mistrz Czech w Tańcu Towarzyskim oraz 2-krotny finalista Mistrzostw
Świata! Więcej
DĘBOWIEC
W Dębowcu Panie również mogą liczyć na swój dzień – organizowany jest tam Dzień Kobiet wśród kobiet czyli
babskie popołudnie z ośrodkiem kultury i biblioteką publiczną w Dębowcu. Jednak uwaga, ten dzień będzie
miał miejsce 12 marca – to zatem propozycja dla Pań, które nie będą mogły świętować w niedziele, 8 marca. Co w
programie? Pokaz profesjonalnego makijażu, nowe trendy w fryzjerstwie, czyli modne fryzury 2015, profesjonalna
sesja zdjęciowa i inne. Cena to 15 zl. Szczegóły
GOLESZÓW
W Goleszowie Dzień Kobiet odprawiany będzie hucznie i to w kilku miejscach:
- W Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się wyjątkowy Dzień Kobiet. Goleszowski GOK przygotował mnóstwo
atrakcji: wystąpi m.in. Grzegorz Poloczek (Kabaret Rak), odbędzie się wystawa rękodzieła artystycznego,
zapowiadany jest też prezent niespodzianka, porady i usługi kosmetyczne, fryzjerskie i inne. Zobacz
- w Etno-Chacie Topolej, ul. Wiejska 22a (Goleszów Równia) od 6 do 8 marca trwa Festival Kobiet. W programie
m.in. uwalnianie szafy, gotowanie i degustacja, wegabazar, dyskoteka i występy artystyczne. Szczegóły
HAŻLACH
Nieco inaczej dla kobiet i o kobietach będzie w Hażlachu – 10 marca o 16.30 w Szkole Podstawowej im. Trzech Braci
odbędzie się spotkanie autorskie „Nie tylko o kobietach Kossaków, czyli portrety kobiet w książkach Joanny
Jurgały-Jureczki Więcej
ISTEBNA
W Istebnej 7 marca o godzinie 18:00 w Hadamówce odbędzie się Gala Finałowa Konkursu Kobieta Oryginalna
Śląska Cieszyńskiego 2014. W programie nie tylko ogłoszenie wyników i nagrodzenie zwyciężczyni, ale również
pokaz mody Anny Drabczyńskiej, koncert muzyczno-słowny "Pociąg relacji kobieta-mężczyzna” w wykonaniu
Justyny Hubczyk i Łukasza Foresta-Piechoty. Wstęp na imprezę jest wolny. Szczegóły

JAWORZE
W Jaworzu przez cały tydzień (od 1 do 8 marca) trwa przygotowany przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
kiermasz biżuterii w Galerii na "Na ulicy Zdrojowej". Żadna Pani nie odmówi wszak błyskotki… Zobacz

SKOCZÓW
Przez weekend w Skoczowie dla Pań szczególnie można polecić dwie imprezy:
- Recital Iwony Lorenc (7 marca, godz. 18.00, teatr Elektryczny), która zaśpiewa piosenki polskich poetów (Uwagaspektakl przełożony). Więcej
- Komedię francuska o miłości – „Delikatność” z Audrey Tautou (cena 10 zł, 8 marca, godz. 19.00, Teatr Elektryczny)
A jeszcze dzisiaj, o 18.00 w Restauracji Baldi (w Harbutowicach) odbędzie się Spotkanie "Kobiety Kobietom", bilety
w cenie 20 zł są przeznaczone na Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum "Otwarte Drzwi". W programie m.in.
makijażowe metamorfozy, pokaz sztuk walki, kurs samoobrony dla kobiet i wiele więcej. Zobacz
STRUMIEŃ
W Strumieniu na Hali Sportowej 7 marca od godz. 16.00 chętne panie będą mogły wypocić nieco kalorii – odbędzie
się wtedy Bezpłatny Maraton Zumba Fitness w okazji Dnia Kobiet. Więcej
W Strumieniu zresztą cały miesiąc będzie należał do kobiet: Zobacz, co przygotowano dla pań.

WISŁA
Na Dzień Kobiet zaprasza też 8 marca na godz. 16.00 Wiślańskie Centrum Kultury do Wisły Jawornika (panie wstęp
za darmo, panowie 5 zł). W programie występy taneczne, porady stylistki, wizażystki, pokaz mody, zabawa z Djem i
wiele innych. Więcej

Przy okazji przypominamy, że wszystkie nadchodzące imprezy można przeglądać (i dodawać) w dziale WKRÓTCE W
REGIONIE.
vdka

