
KrótkOama 
EJ DQ Białegostoku pr:zy3ez

dża zespół pieśn:i i tańca . s 
E·jszyszek na Wileńs:zczy:mie. 
„Ejszyszczanie" wystąpią w so
bo1ę o god:z:. 16 w kawJaml 
,,Fama". Po k.or.cercie spoUca
nie :z wszystkimi chętnymi -
na kitóre, podob:ije jak na 
koncert, zapraszają organiza
to.rzy. 

Na.tcmiast chi;tnych. 'do wy
słuchani?. pieś ni polskich w 
wykona.n.lu gości :z Ejszyszek 
zaprasza s:ię do kościoła na 
Biało.stocz.ku w niedzielę po 
mszy o godz. 11. 

(q) 

['.] M.icjski Dom Kultury w 
Białyrnstoku zapras za do ka
wiarni „F A~IA" - 26 listo
pada o godz. 18 (w poniedzia
łek) - na ,.Listy Georges 
Sand do Chopina". 

V W spektaklu Y;-ystąpi IJtE
NA JUN, aktorka Teatru Stu
dio w Warszawie," z.nan.a bia-
Łostockiej publiczności m.i.n. 
z mistrzowskiego wykonania 
jednoa któwek Becketta ora.:r; 
„Starej kobiety" Różewiczq. 
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Utwory Chopir..:i zagra piani
stka YioleUa Kolpak.,. Szcze- . 
gól owe · informacje: tel. 215-15. 

(alp) 

EJ K.o1o !otograiiczne pni:y 
Klubie_ „KalL'l.a" przyjmuje 
zapisy do pracy w kole. Zajęcia 
odbywać się b1;dą w poniedział
ki i wtorki w godz. 16-19 w 
pracowni przy ul. Gajowej 
62. 

Zapisy w Klubie codziennJe 
oprócz sobót i nied:>.id w godz. 
H-19. 

(tm) 

8 Woje wódzki Dc•:n Kultu
ry w Bialym:;t<;ku org<:.niz.uje 
w ran1a~h edukacji plastyc:z:
ne j dzieci, młodzie±y I do.ro
slych nas.ti;pujące formy :ta
jęć: ['.] 7-10 lat - · kOło pla
styczne G 11-14 lat - koło 
p1astyczr1e EJ 15-18 .lat - xa
j(!cia przygo1owawcze do eg
za„'lli.nów. wstępnych w śred
nich sz.kolach plas tycznych ['.] 
od 18 lat - :z:aj<;cia tkactwa 
ru;tystyczncgo. · 

Zajt;cia będą się odbywa
ły w Wojevvódzki.-n Domu 
Kultury, ul. Kilińskiego 8 od 
grudnia br. 

Szcze~ól0we informacje: teł. 

41S-6S2 w. 10, 418-724 w. 10. 
. ' (tm) 

G Klub „Millonium" (uL 
Mazowiecka 39 d, tel. ~16-29) 
zaprasza wszystkńch chętnych 
na BAL SENIORA, który od
będzie slę 29' listopada o g-Od:z. 
17. Bilety do nabycia w lclq
bie. Klub „Millenium" orga
nizuje także .w tym roku 
SYLWESTRA. Zainteresowani 
ń1ogą d:z:won.ić po bliższe in
for:nacje do klubu w godz. 
12-20. Bilety będą także roo
prowadza:ne w klubie. (ua} 


