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Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek m. st.W-wy - jest instytucją kultury realizującą zadania własne Dzielnicy 

Warszawa Targówek w dziedzinie kultury. Działalność prowadzi od 1958 roku. Głównym zadaniem Domu Kultury jest 

organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i 

pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.  Przez cały rok Dom Kultury "Świt" proponuje 

udział w licznych działaniach programowych realizowanych w ramach zajęć stałych, kursów i imprez. Głównym kryterium 

decydującym o kształcie oferty programowej, jest akceptacja lokalnego środowiska, mierzona jego uczestnictwem w 

różnego rodzaju przedsięwzięciach proponowanych przez Dom Kultury "Świt”. 

 

 

12.06.2017 

NADZCHODZĄCE WYDARZENIA: 

Scena kabaretowa: 
Kabaret Hrabi „Cyruśniki”// 18 czerwca // 
godz. 17:00 i 20:00 
Cyrkuśniki (2016) - najnowszy program 
kabaretu Hrabi. "Patrzcie, idzie nasz 
miejscowy cyrkuśnik"! - lata temu usłyszał 
Dariusz Kamys, wchodząc do sklepu 
spożywczego. Niech więc tak będzie! 
Cyrkuśniki - Aktorzy na usługach 
publiczności. Wszystko dla niej. Hrabi do 
usług.  
Bilety: 65 zł 
 
Koncerty: 
Koncert harfowy// 16 czerwca//godz. 
18:00 – 20:00 
//Bilety w cenie 10 zł// 
Gatunek, którą wykonują można określić 
mianem elektroniki z elementami folku 
polskiego jak i równiez muzyki 
rozrywkowej. Dzięki zastosowaniu loop 
station otrzymujemy oryginalne sample, 
pod które grają instrumenty oraz śpiewany 
jest tekst. Daje to niesamowite połączenie 
nowoczesności z delikatnym brzmieniem 
harfy i etnicznym cajonem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WKRÓTCE: 
Spektakl „Pierwszy do raju”//26 czerwca/ 
Godz. 19:00 – 20:30 
A gdyby tak zamieszkać w raju? Jak się 
okazuje sprawa nie jest taka prosta. Tym 
bardziej, kiedy zamiast świętego Piotra 
bramy niebieskiej pilnuje w zastępstwie 
święty Paweł a na dwóch przybyszy czeka 
tylko jedno rajskie miejsce. Komedia 
"Pierwszy do raju" w przewrotny sposób 
rozstrzyga spór o to kto i dlaczego bardziej 
zasługuje na komfortowe rajskie życie po 
życiu. Trzech aktorów mistrzowsko i 
dynamicznie prowadzi widzów przez swoje 
absurdalne problemy a pełne humoru 
dialogi śmieszą przez cały spektakl 
gwarantując znakomitą rozrywkę. 
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