Informacje o Miejskim Domu Kultury w
Częstochowie w języku łatwym do czytania
– ETR (EASY TO READ)

logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia: głowa nad otwartą książką i podniesiony kciuk
w geście OK
Miejski Dom Kultury w Częstochowie czyli w skrócie MDK znajduje się przy ulicy
Łukasińskiego 50/68 w dzielnicy Raków.

Tutaj znajduje się główny budynek MDK w którym pracuje Dyrektor i inni pracownicy. To
zabytkowy pałacyk, który jest obok parku, także należącego do MDK.

Budynek ma dwa wejścia: od strony ulicy Łukasińskiego

oraz od strony ulicy Okrzei - to wejście jest odpowiednie dla osób niepełnosprawnych,
starszych i dla mam z dziećmi.

Przy wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się niebieski przycisk, który po
naciśnięciu spowoduje przyjście pracowników MDK, którzy pomogą osobie
niepełnosprawnej

MDK ma też Filię przy ulicy Spadzistej 13.
We wszystkich budynkach na drzwiach wejściowych znajdują się tabliczki z napisami w
alfabecie Breille'a

Mamy trzy toalety dla osób niepełnosprawnych. Jedna znajduje się w szatni basenowej przy
kasie

i dwie w pałacyku na parterze- damska i męska.

Działalność:
Miejski Dom Kultury w Częstochowie zajmuje się upowszechnianiem i rozwojem kultury
oraz sportu na terenie miasta Częstochowy.
Mamy tutaj basen, salę widowiskową, salon sztuki, studio nagrań. Jest też dużo różnych
pracowni, gdzie mieszkańcy doskonalą swoje umiejętności artystyczne i ruchowe.
Basen:
Przy wejściu na basen jest kasa, gdzie należy kupić bilet, obok kasy znajduje się szatnia dla
niepełnosprawnych.

Na terenie części basenowej są ponadto brodzik i jacuzzi.

Sala widowiskowa:
Na sali widowiskowej organizujemy koncerty, przedstawienia teatralne, uroczystości i inne
imprezy.

Salon sztuki:
W salonie sztuki organizujemy wystawy i organizujemy koncerty kameralne oraz inne
imprezy.

Studio nagrań:
W studiu nagrań nagrywamy muzykę, piosenki i robimy ich montaż.

Pracownie w których odbywają się zajęcia edukacyjne:
Mamy dużo sal, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczymy
grać na pianinie, gitarze, keyboardzie. Mamy zajęcia plastyczne, ceramiczne, fotograficzne,
modelarskie, kroju i szycia, wokalne, gdzie doskonalimy śpiew.

Ćwiczymy na zajęciach z gimnastyki, która relaksuje, prowadzimy zajęcia dla osób z wadami
postawy. Uczymy też tańca. Przy MDK działa Zespół Pieśni i Tańca "Częstochowa", który
swoimi tańcami i śpiewem dba o to, żeby pamiętać o naszych częstochowskich wartościach.

Możesz też do nas napisać e-mail na adres: sekretariat@mdk.czest.pl
Jeśli chcesz zadzwonić zadzwoń pod numer: 34 323 12 79

