Dom Kultury Dorożkarnia w dzielnicy Mokotów
Miasta Stołecznego Warszawy

Tylko parter budynku jest dostępny dla osób na wózkach.
W toalecie dla osób na wózkach znajduje się przewijak dla dzieci.
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Czym jest Dom Kultury Dorożkarnia
W Domu Kultury Dorożkarnia odbywają się wydarzenia
kulturalne, takie jak: zajęcia artystyczne, ciekawe
wydarzenia, festiwale oraz debaty oksfordzkie.
Debata oksfordzka to kulturalna dyskusja na wybrany temat,
w której bierze udział grupa osób.
Podczas debaty oksfordzkiej zakazane jest obrażanie
drugiej osoby albo przerywanie jej.
W Domu Kultury Dorożkarnia znajduje się również
Miejsce Aktywności Lokalnej. To miejsce jest stworzone
dla osób mieszkających blisko Domu Kultury
Dorożkarnia. To miejsce jest po to, żeby sąsiedzi mogli organizować tam
swoje wydarzenia i brać w nich udział.
Co możesz zrobić w Domu Kultury Dorożkarnia
● możesz zapisać swoje dziecko w wieku
przedszkolnym na lekcje tańca, śpiewu lub plastyki
● jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej, możesz
zapisać się na zajęcia teatralne, taneczne, filmowe, zajęcia z grafiki
komputerowej, ceramiki artystycznej lub śpiewu
● jeżeli jesteś uczniem liceum lub studentem, możesz zapisać się
do grupy tanecznej lub na zajęcia ze śpiewu
● jeżeli jesteś rodzicem, możesz wziąć udział w zajęciach
o nazwie Blisko Mamy
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● jeżeli jesteś seniorem, możesz wziąć udział w zajęciach o nazwie
Siekierki 55+, możesz dołączyć do Akademii Sztuk Wszelakich
lub wziąć udział w warsztatach teatralnych o nazwie Siekierki 60+
● możesz wziąć udział w różnych warsztatach, na przykład
ekologicznych, artystycznych lub w warsztatach dla rodzin
o nazwie Rodzinne Majsterkowanie
● możesz wziąć udział w grze plenerowej
● możesz wziąć udział w debacie oksfordzkiej
● możesz wziąć udział w pokazie filmu
● możesz zobaczyć przedstawienie teatralne
● możesz nawiązać kontakt z pedagogami edukacji kulturalnej
oraz animatorami
● możesz zostać wolontariuszem w Domu Kultury Dorożkarnia
● możesz uzyskać informacje i wziąć udział w festiwalach i konkursach
takich jak: Spontan, Art. Mokotów, Mam To, MIT TON, Best Off,
Po Polsku Tańcz, Young Bloods Arena
● możesz wynająć salę widowiskową, kameralną, taneczną
● możesz wynająć studio nagrań
● możesz zorganizować koncert, spektakl, wystawę
● możesz zacząć współpracę partnerską z Domem Kultury Dorożkarnia
● możesz kupić bilety na różne wydarzenia.
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Adres Domu Kultury Dorożkarnia
ul. Siekierkowska 28
00-709 Warszawa

Wskazówki dojazdu
Najbliższy przystanek autobusowy: Łososiowa

Kontakt
Numer telefonu: 22 841 91 22

Adres mailowy: biuro@dorozkarnia.pl

Godziny pracy
Sekretariat
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 17:00
Dom Kultury
codziennie
w godzinach od 9:00 do 21:00
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Więcej informacji dla osób
z niepełnosprawnościami:
sprawdź deklarację dostępności Domu Kultury
Dorożkarnia w dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego
Warszawy
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