Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Chojnie
Chojna

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Centrum Kultury w Chojnie mieści się w zabytkowym
średniowiecznym ratuszu przy placu Konstytucji 3
Maja.
Instruktorom i wszystkim pracownikom Centrum Kultury w
Chojnie przewodzi idea, żeby przez sztukę
kształtować siebie i swoje otoczenie. To miejsce, w którym
każdy, zarówno młody, jak i trochę starszy, może zagłębić
się w świecie fantazji. CKC wyznaje również zasadę, że
każde dziecko ma talent. Wystarczy tylko odpowiednio je
poprowadzić, wskazać właściwą ścieżkę, która pozwoli mu
połączyć rozwój z wspaniałą zabawą.
CKC zajmuje się upowszechnianiem kultury w regionie,
edukacją kulturalną. Umożliwia mieszkańcom aktywny
udział w wydarzeniach związanych z różnorako
postrzeganą sztuką. Funkcjonują tu pracownie: teatralna,
rytmiczna, rekreacyjna, plastyczna , muzyczna i
fotograficzna. Każda wystawia uczestników zajęć na
bodźce innego rodzaju, na różną sztukę i estetykę.
Znajdzie się tu coś dla miłośników ruchu, przyrody, a także

ADRES

Plac Konstytucji 3 Maja 74-500
Chojna
TELEFON

+48 91 40 2 20 01
GODZINY OTWARCIA

74-500 Chojna; Plac Konstytucji 3
Maja
tel. 91 402 20 02; fax: 91 402 20
01
e-mail:
bibliotekachojenska@op.pl
Godziny otwarcia
poniedziałek
10.00-18.00 (dzieci: 12-18)
wtorek
10.00-18.00 (dzieci: 12-18)
środa

zajęć manualnych, plastycznych. Oprócz tego od 1992 przy
CKC działa Prywatne Ognisko Muzyczne Bel-Canto.
Wszyscy, niezależnie od wieku, mogą rozwijać się
muzycznie w klasach: fortepianu, gitary, akordeonu i
elektronicznych instrumentów muzycznych.
Jako że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na dojazd do
Chojny, centrum nadzoruje pracę świetlic wiejskich i
środowiskowych. We wszystkich miejscach związanych z
CKC najważniejszy jest rozwój pasji i indywidualnych
talentów. U dzieci kształtuje się kreatywność,
samodzielność i umiejętność pracy w grupie. Dorosłym
pozwala się na odskocznię od codziennych obowiązków,
spełnianie skrywanych, bądź niedostępnych wcześniej
marzeń.
CKC korzysta z możliwości pozyskiwania środków z Unii
Europejskiej, w gminie odbywają się wydarzenia
integracyjne, warsztaty w ramach projektów unijnych.
Oprócz wydarzeń na skalę międzynarodową mają tu też
miejsce wydarzenia lokalne, różnego rodzaju imprezy i
konkursy.
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