Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy
Oficjalny portal miejski

11 marca 2020
ZAWIESZENIE IMPREZ KULTURALNYCH, NIECZYNNE ŻŁOBKI

Wojewoda śląski zarządził do odwołania zawieszenie organizowania imprez
artystycznych i rozrywkowych, w szczególności w teatrach, operach, operetkach,
filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki. Zawieszona do
odwołania zostaje także działalność klubów dziecięcych i żłobków w województwie
śląskim.
Te działania mają na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2.
O czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury oraz szkół, uczelni wyższych i
placówek szkolnictwa artystycznego w całym kraju zdecydował sztab kryzysowy z udziałem
ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym
koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych
pomieszczeniach, zamkniecie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w
placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.
Podstawą prawną podejmowanych przez wojewodę śląskiego decyzji jest art. 11 ust. 1, 2 i 7
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
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oraz art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Komunikat wojewody dot. imprez w województwie śląskim
Informacja MKiDN - zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa
artystycznego

Odwołane imprezy i zajęcia w okresie od 12 marca do 26 marca 2020 r. w
samorządowych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto
Częstochowa
Miejski Dom Kultury
19.03. koncert Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek
21.03. koncert z okazji XXX-lecia zespołu "Stokrotki"
24.03. Aberald Giza - stand up "Piniata"
Odwołane zostały wszystkie zajęcia edukacyjne - 10 rodzajów zajęć na ul. Łukasińskiego
50/68i 10 rodzajów zajęć na ul. Spadzistej 13
Odwołane zostają wszystkie zajęcia na basenie, basen nieczynny.
Muzeum Częstochowskie
13.03. Galeria Dobrej Sztuki – otwarcie wystawy Terra recognita 2020
14.03. Ratusz – Po co nam święci? Funkcje patronów w tradycji ludowej, w oparciu o zbiory
Działu Etnografii.
18.03.Ratusz – Zanim kogut zapieje..., oprowadzenie kuratorskie: spotkanie z Magdaleną
Matysiak na wystawie Ecce homo

20.03.Plac Biegańskiego –Muzeum odwołuje zimę, konkurs na najpiękniejszą
marzannę

20.03.Pawilon Wystawowy w Parku Staszica – otwarcie wystawy WITKACY. Wystawa fotografii
Stanisława Ignacego Witkiewicza – ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem.
20-22.03.2020 – udział w 8 edycji akcji Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny,
organizowanej przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Ministerstwem
Rozwoju.
21.03.Ratusz – Charytatywna aukcja dzieł sztuki, Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych, z Autyzmem
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25.03.Ratusz, w cyklu Władysława Ratusińskiego Okrywanie Częstochowy, spotkanie z ks.
mitratem Mirosławem Drabiukiem,
Dom Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej
12, 19, 26.03. Galeria literacka – warsztaty pisarskie Towarzystwa Galeria Literacka
Odwołano wszystkie zajęcia edukacyjne zaplanowane w poszczególnych obiektach Muzeum.
Ośrodek Promocji Kultury ,,Gaude Mater"
12.03 - ,,Uwolnić słowa - Miłość". Spektakl Teatru Wojtka Kowalskiego
13.03 - Playback - nowe horyzonty pokaz filmowy ,,Dystans"
16, 23.03 - Spotkanie Chóru Coralmente
16, 23.03 - Warsztaty tańców celtyckich i balfolkowych
17.03 - ,,Spotkanie z Opera" Mirona Pietrasa
17, 24.03-Warsztaty tańca dawnego
18.03-Promocja książki Jacka Gierasińskiego
18, 25.03- Warsztaty literackie Klubu ,,Złota Jesień"
19.03- Winylowe i Muzyczne Delicje Zbigniewa Burdy
20.03- Literacki Piątek- Z moich kości - Marcin Dudziński
21.03-Wernisaż wystawy grafiki Kamili Świerad
25.03-Podróże Artystyczne Bartosza Frączka
26.03 - Koncert z cyklu ,,Classic Tea"
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
12.03. Koncerty edukacyjne z cyklu Feel harmony - poczuj klimat!
12.03. Koncert dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Jazz i klasyka - to wszystko muzyka”
13.03. 10 Tenorów Organizator: Agencja BRUSSA
14.03. Spektakle „Ludzie inteligentni” Organizator: Agencja CERTUS
15.03. „Jezioro łabędzie” Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy Organizator: Agencja Wianna
20.03. KONCERT JUBILEUSZOWY 75 lat Filharmonii
21.03. Spektakl „Chcesz się bawić? Zadzwoń!” Organizator: Agencja Awangarda
22.03. Accantus Live 2.0 Organizator: Sono Sp. z o.o.
23–27.03. „Super wybryki muzycznej kliki” Audycje umuzykalniające dla dzieci
25.03. Akademicki Koncert Kameralny
27.03. Koncert dyplomantów
Miejska Galeria Sztuki
12.03. Wernisaż wystawy „Dzień dobry panie Gauguin. Między skrajnościami”. Obrazy
Grzegorza Bednarskiego, malarstwo, rysunek, pastel
12.03. Wernisaż wystawy poplenerowej 45. Plener Jurajska Jesień. „Drzewa - milczące
piękno”
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18.03. Wernisaż wystawy Izabelli Sowier-Kasprzyk. „Cztery pory uczuć”
Odwołane zostają wszystkie seanse filmowe w Ośrodku Kultury Filmowej.
Teatr im. Adama Mickiewicza
Odwołane spektakle:
12.03. - „Trzy świnki” i „Stopklatka”
13.03 - „Stopklatka” i „Zaczarowany koń. Piosenki lat 50.”
14.03 - „Historie Łóżkowe”
15.03 - „Historie Łóżkowe”
18.03 - „Czechow: żarty z życia”
19.03 - „Czechow: żarty z życia”
20.03 - „Czechow: żarty z życia”
21.03 - „Siła przyzwyczajenia” i „Testosteron”
22.03 - „Siła przyzwyczajenia” i „Testosteron”
24.03 - „Tajemniczy ogród”
25.03 - „Tajemniczy ogród”
26.03 - „Królowa Śniegu”.
Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego
Wszystkie placówki biblioteczne (Biblioteka Główna z Oddziałem dla Dzieci i Młodzieży
oraz wszystkie filie) będą nieczynne w dniach od 12 do 25 marca (włącznie).
Odwołane zostają także wszystkie zaplanowane w tym okresie wydarzenia kulturalnooświatowe (spotkania, zajęcia, warsztaty, wernisaże, prelekcje itp.).
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