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Gminny Dom Kultury w Kobiórze pracuje jako gminna instytucja kultury i zajmuje się animowaniem życia kulturalnego na terenie gminy.
Podstawowym celem jego działalności jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, życiu społecznym oraz
współtworzenia jej wartości. Zgodnie ze statutem, do podstawowych zadań domu kultury należy:
- rozpoznanie i rozbudzanie potrzeb kulturalno-społecznych;
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
- wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki;
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury;
- nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie kontaktów na terenie Polski i poza granicami kraju w zakresie wymiany kulturalnej dzieci,
młodzieży i dorosłych;
- gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznych środowiska lokalnego;
- działalność merytoryczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy kulturalno-społecznej w środowisku lokalnym;
- promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną;
- współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie
zaspokajania ich potrzeb kulturalnych i rekreacyjnych;
- kształcenie aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- działanie na rzecz rozwoju rekreacji.
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Kluczową działalnością kobiórskiego domu kultury jest prowadzenie licznych zajęć, które mają na celu podnoszenie wiedzy i kształtowanie
umiejętności oraz umożliwienie realizacji indywidualnych pasji i zainteresowań. Mają one również wydźwięk społeczny, pomagają bowiem budować
wzajemne więzy i poczucie integracji ze społecznością lokalną. Wspierają także w dużym stopniu rozwój amatorskiego ruchu artystycznego. Stała
oferta instytucji to m.in. zajęcia plastyczne, taneczne, dziewiarskie, szachowe, skata, nauki gry na instrumentach muzycznych, a także regularne
spotkania funkcjonujących kół: gospodyń wiejskich; emerytów, rencistów i inwalidów oraz koła nauczycieli emerytów. Niezwykle istotnym elementem
działalności instytucji jest prowadzenie kilku zespołów, w tym:
- Zespołu pieśni „Kobiórzanie”, który istnieje od 2005 r. i skupia osoby, których połączyła pasja do muzyki i śpiewu. W swoim repertuarze posiada
piosenki ludowe ziemi pszczyńskiej, biesiadne, kolędy i pastorałki oraz pieśni patriotyczne. Od 2009 r. zespołowi towarzyszy kilkuosobowa kapela;
- Chóru „Harmonia”, który powstał w 1919 r. jako Towarzystwo Śpiewacze „Harmonia” i od prawie stu lat zrzesza osoby zafascynowane śpiewaniem.
Występuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego śpiewacy koncertowali m.in. na Węgrzech, w Licheniu i na Krzeptówkach;
- chóru „ExAnimo”, który posiada w swoim repertuarze zarówno pieśni sakralne, jak i patriotyczne i ludowe, obejmujące muzykę dawną i
współczesną. Występuje w kraju i za granicą, uświetnia także wszystkie gminne imprezy;
- Kobiórskiego Teatru Kulturalnego, który wystawia cieszące się uznaniem i popularnością spektakle teatralne.
W działalności domu kultury w Kobiórze ważna jest także organizacja i współorganizacja wielu imprez. Są wśród nich zarówno plenerowe festyny
rodzinne, jak i uroczyste obchody świąt okolicznościowych, religijnych i państwowych, czy akcje „Lato i zima w mieście”, jak również sztandarowe
propozycje z gminnego kalendarza wydarzeń, jak Dni Kobióra czy Dożynki Gminne.

Wejście frontowe do budynku przystosowane jest do osób niepełnosprawnych. Generalny remont przeszedł hol wraz z wyposażeniem. Ponadto
placówka posiada dużą wielofunkcyjną salę (do 110 osób) przystosowaną do organizacji wesel, urodzin, przyjęć, imprez, spotkań, pokazów, prelekcji
itp. Wynajmuje również pomieszczenie tzw. Galerię na bardziej kameralne spotkania do 70 osób.
Cennik:
Sala wielofunkcyjna – przy organizowaniu imprezy jednodniowej (wesele) łącznie z wynajęciem kuchni – 750,- zł
Sala wielofunkcyjna – przy organizowaniu imprezy dwudniowej (wesele) łącznie z wynajęciem kuchni – 1.200,- zł
Odpłatność za godzinę wynajmu sali wielofunkcyjnej lub galerii (pokaz, spotkanie, szkolenie, impreza okolicznościowa itp.) – 60,- zł.
W przypadku wynajmu sali wielofunkcyjnej lub galerii na imprezę okolicznościową – każdorazowo do ceny wynajmu dolicza się opłatę za zużycie
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energii elektrycznej w wysokości 1,5 – zł / 1 kVh.
Za stałe korzystanie z którejkolwiek sali ustala się odpłatność ryczałtową w zależności od częstotliwości korzystania.
Dane kontaktowe:
Gminny Dom Kultury
43-210 Kobiór
ul. Centralna 16
tel. 32 3288525
e-mail: gdkkobior@interia.pl
NIP: 638-16-53-818
REGON: 000745964
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
bezpośredni link do strony www
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