30 poniedziałek
godz. 9:30 – 11:00 RoboKulka – warsztaty robotyki dla dzieci w wieku 6 – 8 lat, sala nr 15
Cena: 5 zł
godz. 12:00 – 13:00 Do góry nogami, czyli akrobacje dla dzieci 8 – 10 lat, ul. Krakowska 8.
Akrobatyka to jedna z najciekawszych dyscyplin sportu ciesząca się ogromną popularnością. Jest ona
niezwykle widowiskowa i pozwala przekraczać możliwości oraz granice fizyczne człowieka. Zapraszamy
dzieci i młodzież na wspólne ewolucje podczas ferii. W programie m.in. ćwiczenia wzmacniające i
rozciągające odpowiednie mięśnie, prawidłowe wykonywanie: stania na rękach, mostku ze stania,
przewrotów, przerzut bokiem oraz wiele innych. Liczba osób na jednych zajęciach maksymalnie 10.
Wymagane: obuwie na zmianę oraz wygodny strój. Cena: 5 zł
godz. 12:30 Po drugiej stronie muru - Wizyta w Zakładzie Karnym w Wadowicach dla młodzieży
w wieku 16 – 19 lat. Zapisy do 27 stycznia. Zbiórka w Muzeum Miejskim. Wymagana zgoda opiekuna
i legitymacja uczestnika.
31 wtorek
godz. 9:30 – 11:00 RoboKulka – warsztaty robotyki dla dzieci w wieku 9 – 11 lat, sala klubowa,
Cena: 5 zł
godz. 11:00 – 12:30 Kino Malucha. Dzień zebry z Martinem dla dzieci w wieku 4 - 6 lat, sala
kameralna
Na zajęciach najmłodsi obejrzą fragmenty popularnego filmu animowanego „Madagaskar”, a także wezmą
udział w warsztatach z wykorzystaniem kukurydzianych klocków plastycznych PlayMais. Nie zabraknie
bajkowych niespodzianek i zabaw dla dzieci.
Cena: 5 zł
1 środa
godz. 11:00 Ferie w kinie - „Kosmiczna Jazda. Hau hau mamy problem” – 2D
Kosmiczna jazda dopiero przed wami! Tylu przygód w jednym filmie już dawno nie było! Małpa za sterami
amerykańskiej misji kosmicznej, która myśli tylko o tym, żeby zrobić dobre selfie gwarantuje świetną
zabawę. Sprytny szczur, Lenny szybko zwietrzy okazję na międzynarodową karierę, a dzielne psy
przekonają się, że ufoludki też mają uczucia i bardzo tęsknią za swoim domem.
Bilety: 6 zł ulgowy, 8 zł normalny
godz. 12:00 – 14:30 Aplikacje mobilne – tworzymy multimedia! 13 – 15 lat, cena 5 zł.

godz. 15:00 – 17:30 Aplikacje mobilne - tworzymy multimedia! 16 – 19 lat, cena 5 zł.
Warsztat przekrojowy, przeznaczony dla młodzieży, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć
interaktywne multimedia z pomocą bezpłatnych aplikacji mobilnymi oraz jak wykorzystać nowe media do
promocji swojej twórczości. W trakcie warsztatu uczestnicy: poznają ciekawe i bezpłatne narzędzia do
szybkiego tworzenia multimediów, stworzą interaktywne zdjęcie z obszernymi multimediami, zaprojektują
komiks, stworzą plakat lub infografikę, zaprojektują szybki kolaż ze zdjęć, opracują mem lub animowany
gif, który przyciągnie uwagę odbiorców Przy okazji uczestnicy poznają źródła otwartych zasobów i
dowiadują się, czym są licencje Creative Commons.
Wymagane smartphony lub tablety (1 na 3 osoby) z systemem android.
2 czwartek
godz. 11:00 Ferie w kinie - „Wilk w owczej skórze” – 3D
Młody wilk Szary, syn charyzmatycznego wodza stada, wcale nie garnie się do tego, aby zostać jego
następcą. Interesują go: dobra zabawa, tańce i wycie do Księżyca z kolegami, szalone pościgi za owcami i
wylegiwanie się na słonecznych polanach. Jednak pewnego dnia, za sprawą niefortunnego zaklęcia, jego
beztroskie życie wywróci się do góry nogami. Pewny siebie wilczek obudzi się… w owczej skórze! Jeżeli
chce wrócić do dawnego życia, musi nauczyć się żyć wśród stada sympatycznych, ale strasznie
rozbrykanych owieczek. Jednak kiedy nadejdzie niebezpieczeństwo, pokaże prawdziwą naturę i stanie w
obronie wełnianych przyjaciół.
Bilety: 8 zł ulgowy, 10 zł normalny
godz. 11:00 – 12:00 Do góry nogami, czyli akrobacje dla dzieci w wieku 11 – 13 lat, ul. Krakowska 8
Liczba osób na jednych zajęciach maksymalnie 10. Wymagane: obuwie na zmianę oraz wygodny strój.
Cena: 5 zł
godz. 23:00 Noc z Horrorem – FEST MAKABRA - „Klątwa Śpiącej Królewny”
USA 2016 | 89 min | horror, fantasy, thriller
„Klątwa Śpiącej Królewny” to niezwykle klimatyczny, gotycki horror z elementami fantasy,
odświeżający w mrocznym tonie klasyczną baśń braci Grimm.
Thomas Kaiser (Ethan Peck) niespodziewanie dostaje w spadku ogromny rodowy dwór, od pokoleń
należący do jego rodziny, a wraz z nim – pradawną klątwę, której początki sięgają średniowiecznych
Wypraw Krzyżowych. Zmuszony do przyjęcia nowej roli „obrońcy” – strażnika wyznaczonego do
utrzymania złych demonów w obrębie domu – musi rozwikłać tajemnicę mrocznej rezydencji i wybudzić
przetrzymywaną w przerażającej otchłani piękną Briar Rose (India Eisley), którą zna ze swoich
koszmarnych snów.
Bilety: 10 zł
3 piątek
godz. 11:00 – 13:00 „Wycieczka do czasów faraonów” – gra zadaniowa dla dzieci 9 – 12 lat, sala
kameralna
Podczas zajęć dzieci zostaną zabrane w fascynującą podróż do Starożytnego Egiptu. Dowiedzą się min.
Kto rządził Egiptem? Czy kobieta mogłaby być faraonem? Dlaczego Egipcjanie grzebali mumie? Nie
zabraknie zadań w grupach i rozwiązywania tajemnic faraonów.
Cena: 5 zł
godz. 12:45 – 13:45 Do góry nogami, czyli akrobacje dla młodzieży 14 +, ul. Krakowska 8.
Liczba osób na jednych zajęciach maksymalnie 10. Wymagane: obuwie na zmianę oraz wygodny strój.
Cena: 5 zł
godz. 23:00 Noc z Horrorem – FEST MAKABRA - „Atak krwiożerczych donatów”
USA 2016 | 98 min | komedia, horror

„Atak krwiożerczych donatów” to świadomie kiczowata, bezwstydnie niepoważna i pyszna parodia kina
grozy spod znaku kultowego “Ataku krwiożerczych pomidorów” z 1978 roku, którą oglądać będziecie
z WYPIEKAMI!
Na skutek niefortunnego wypadku z chemikaliami zwykłe donaty przeobrażają się w krwiożerczych
zabójców. Teraz troje cukierników: Johnny, Michelle i Howard muszą ratować senne miasteczko przed…
atakiem krwiożerczych donatów!
Bilety: 10 zł
6 poniedziałek
10:30 – 12:00 „Archeoodkrywcy w muzeum” - rekonstrukcje dawnych naczyń z wykorzystaniem
gliny, zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 9 – 13 lat w Muzeum Miejskim.
Cena: 5 zł
12:00 – 13:00 Do góry nogami, czyli akrobacje dla dzieci 8 – 10 lat, ul. Krakowska 8
Liczba osób na jednych zajęciach maksymalnie 10. Wymagane: obuwie na zmianę oraz wygodny strój.
Cena: 5 zł
23:00 Noc z Horrorem – FEST MAKABRA - „Pod mroczną górą”
Kanada 2014 | 99 min | horror, thriller
Doskonale przyjęty na festiwalach Fantasia i w Austin. Horror zimowy osadzony w klimatycznym,
ośnieżonym krajobrazie Północnej Kanady. Filmowy list miłosny do kultowego horroru „Coś” Johna
Carpentera z Kurtem Russellem.
Grupa archeologów odkrywa w Północnej Kanadzie zakopany w śniegu głaz z wyrytymi na nim
pradawnymi napisami i symbolami. Badacze nieświadomie uwalniają starożytnego wirusa, ściągając na
siebie nieznaną chorobę, która szybko dopada całą ekipę. Osamotnienie, paranoja i strach spotęgowany
wizjami tajemniczej postaci zaostrzają trawiącą ich epidemię, popychając badaczy do coraz
brutalniejszych zachowań.
Bilety: 10 zł
7 wtorek
11:00 – 12:30 Kino Malucha. Minionkowy zawrót głowy dla dzieci w wieku 4 – 6 lat, sala kameralna
Na zajęciach dzieci wezmą udział w zabawie razem z Minionkami. Obejrzą bajkę z tymi niezwykłymi
postaciami w roli głównej. Wezmą udział w grach i zabawach ze Stuartem, Kevinem i Bobem, a także
wykonają bajkowe breloczki. Nie zabraknie również Minionkowych przysmaków i piniaty pełnej
smakołyków i confetti.
Cena: 5 zł
14:00 – 15:00 Do góry nogami, czyli akrobacje dla dzieci 11 – 13 lat, ul. Krakowska 8.
Liczba osób na jednych zajęciach maksymalnie 10. Wymagane: obuwie na zmianę oraz wygodny strój.
Cena: 5 zł
23:00 Noc z Horrorem – FEST MAKABRA - „Zombie express”
Korea Południowa 2016 | 118 min | horror, akcja, thriller, dramat
„Zombie express” to naszpikowany widowiskowymi scenami akcji, dynamiczny i krwawy koreański horror
o grupie pasażerów rozpędzonego pociągu, walczącej o przetrwanie w kraju opanowanym przez hordy
rozszalałych zombie. Pierwszy koreański film, który przekroczył rekordowy próg 10 milionów widzów i
produkcja jednogłośnie okrzyknięta przez krytyków jednym z najlepszych horrorów o zombie ostatnich
lat. Emocjonujące kino rozrywkowe najwyższej próby!
Bilety: 10 zł
8 środa
11:00 Ferie w kinie - „Dzielna Syrenka z Kraboidów” – 2D
Mała dzielna syrenka tym razem sprzeciwi się władcy mórz, Neptunowi i opuści magiczną głębię oceanu.
Będzie dowodzić delfinami, uciekać przed piratami z Kraboidów i uratuje życie małej Tosi. Od tego dnia

zacznie się ich niezwykła przyjaźń, bo obie bohaterki będą musiały wspólnie pokonać wiele przeciwności
losu. Mała syrenka o wielkim sercu udowodni, że to właśnie bycie wrażliwym na świat i ludzi wokół
stanowi o prawdziwej sile, a Tosia dzięki niej przekona się, że każdy może codziennie zmieniać świat na
lepszy.
Bilety: 6 zł ulgowy, 8 zł normalny
15:00 - 16:45 Bajkowy Bal Karnawałowy z Trollami dla dzieci 4 – 9 lat, sala kameralna
Zapraszamy na wyjątkowy, bajkowy bal karnawałowy, który poprowadzą dla nas Sebastian Chmiel
i Elżbieta Twardzik. Razem z bohaterami bajki „Trolle” będziemy się dobrze bawić i brać udział we
wszelakich grach i zabawach.
*Obowiązują stroje karnawałowe nawiązujące do postaci z bajek
Cena: 5 zł dzieci/ 10 zł dorośli
9 czwartek
11:00 Ferie w kinie - „Trolle” – 3D
Tytułowe trolle to przepełnione radością życia, rozśpiewane stworki, które obdarzono bajecznie
kolorowymi włosami, układającymi się w niezwykłe fryzury. Magiczna kraina trolli zmieni się na zawsze,
gdy jedna z jej mieszkanek, Poppy, wyruszy z misją ratunkową, która zaprowadzi ją w szeroki, nieznany
dotąd świat.
Bilety: 8 zł ulgowy, 10 zł normalny
11:00 – 12:00 Do góry nogami, czyli akrobacje dla młodzieży 14+, ul. Krakowska 8
Liczba osób na jednych zajęciach maksymalnie 10. Wymagane: obuwie na zmianę oraz wygodny strój.
23:00 Noc z Horrorem – FEST MAKABRA - „Lament”
Osadzony na koreańskiej prowincji i czerpiący z ludowych wierzeń klimatyczny thriller z elementami
horroru, w reżyserii Hing-Jin Na, autora wielokrotnie nagradzanego „Morza żółtego” i „W pogoni”. Jeden z
najlepszych filmów roku według prestiżowego portalu The Examiner.
W spokojnej koreańskiej wiosce dochodzi do szeregu tajemniczych i gwałtownych zgonów, a niektórzy
mieszkańcy zaczynają zdradzać oznaki prowadzącej do szaleństwa choroby. Śledztwo prowadzi JongoGoo, miejscowy oficer policji. Początkowo jako przyczynę zgonów podaje zatrucie dzikimi grzybami,
jednak wkrótce zaczyna mieć co do tego wątpliwości.
Bilety: 10 zł
10 piątek
10:00 – 18:00 Dzień z Planszówkami, b.o., sala kameralna
Dlaczego warto grać w gry planszowe?
Zapraszamy do pierwszej w naszym mieście Biblioteki Gier Planszowych. Do dyspozycji graczy mamy
ponad 200 różnych tytułów gier z całego świata. Gry dla dzieci, gry familijne, gry wojenne, ekonomiczne,
przygodowe, imprezowe, kooperacyjne. W naszej bibliotece nie tylko wypożyczysz gry. Dodatkowo
możesz nas odwiedzać ze znajomymi lub rodziną by spokojnie zagrać w wybrane tytuły. Jeżeli nie znasz
zasad, nie martw się. Tłumaczymy zasady do wszystkich dostępnych u nas gier.
Wstęp wolny!
9:00 Wycieczka do Manufaktury Czekolady w Krakowie dla dzieci w wieku 6 – 10 lat
Zapraszamy na wycieczkę do Krakowskiej Manufaktury Czekolady w Krakowie, podczas której dzieci
wezmą udział w warsztatach czekoladowych prowadzonych przez wykwalifikowanych deserantów.
W programie: krótka historia czekolady, ręcznie wykonanie pralinek i trufli, malowanie na tabliczkach
czekolady. Każdy z małych uczestników na czas trwania warsztatów otrzyma fartuszek i czapkę oraz
niezbędne narzędzia do przygotowania słodkich specjałów. Po ukończeniu zabawy każdy otrzyma
„Dyplom Małego Deseranta” oraz wykonane własnoręcznie słodkości.
Cena: 20 zł dziecko/ 30 zł rodzic

21:30 Noc Horrorów – FEST MAKABRA - „Bodom”, „Amerykański Burger”
BODOM (polska premiera)
Finlandia, Estonia 2016 | 85 min | horror
Fiński horror inspirowany prawdziwą masakrą nad jeziorem Bodom z 1960 roku, która wstrząsnęła całym
krajem i do dziś budzi gorące emocje. Latem 1960 roku czworo obozujących nad jeziorem nastolatków
zostaje brutalnie zaatakowanych nożem podczas snu. Masakrę przeżywa tylko jedno z nich, jednakże nic
nie pamięta z koszmarnej nocy, a sam morderca nie zostaje zidentyfikowany ani ujęty. Legendy głoszą,
że do dziś ukrywa się w pobliskich lasach. Pół wieku później obozowisko nad jeziorem Bodom odwiedza
grupa młodych śmiałków z nadzieją na dobrą zabawę i rozwiązanie tajemniczej sprawy poprzez
szczegółowe odtworzenie okrutnego morderstwa. Gdy zapada noc, okazuje się jednak, że nie wszyscy
przybyli tu z czystymi intencjami. Stawką w pełnej zaskakujących zwrotów akcji śmiertelnej grze będzie
ich życie.
AMERYKAŃSKI BURGER (polska premiera)
Szwecja 2014 | 78 min | komedia, horror
Nieobliczalny szwedzki horror komediowy składający krwisty hołd amerykańskim fast-foodom i kultowym
slasherom z obowiązkowymi cheerleaderkami, kujonami i niezbyt lotnymi intelektualnie mięśniakami. Po
seansie „Amerykańskiego burgera” już nigdy nie spojrzycie tak samo na Wasze ulubione burgery!
Grupa amerykańskich studentów, wśród których znajdują się cheerleaderki, umięśnieni futboliści
i pogardzane kujony, wyrusza busem w krajoznawczą podróż po Europie. Po drodze na terenie Szwecji
zatrzymują się na skraju leśnej głuszy przy budce z fast-foodem, z dumą sprzedającej stuprocentowe
Amerykańskie Burgery. Po skosztowaniu ukochanego dania trafiają do pobliskiej Fabryki Burgerów.
Wizyta w odizolowanym przedsiębiorstwie okaże się jednak dla nich śmiertelną pułapką, która niczego
nieświadomym turystom odsłoni całą prawdę na temat metod przyrządzania burgerów w Europie.
Bilety: 16 zł
11 sobota
18:00 Kameralny wieczorek filmowy, sala kameralna. Bilety 8 zł
12 niedziela
15:00 Warsztaty pt. „Świat wysokich gór” z Aleksandrą Dzik dla dzieci w wieku 6 – 9 lat
Zajęcia rozpoczyna pokaz sprzętu, używanego podczas wspinaczek na najwyższe góry świata.
Prezentacja ma charakter interaktywny, dzieci mogą przymierzać elementy sprzętu. Rozmawiamy o
trudnościach i niebezpieczeństwach gór i o tym, jak sobie z nimi radzić. Na zakończenie, po zebraniu
sprzętu i wyciszeniu grupy, dzieci oglądają prezentację z wyprawy na ośmiotysięcznik Gaszerbrum II,
w której między innymi zobaczyć mogą oglądany wcześniej sprzęt w akcji. Wstęp wolny, zapisy w
sekretariacie WCK.
Cena: 5 zł.
15:00 Przegląd Filmów Górskich – seanse filmowe, stoiska branżowe, spotkania z gośćmi specjalnymi
Bilety: 20 zł – przedsprzedaż/25 zł w dniu Przeglądu
6 – 10 luty
godz. 9:30 – 11:00 RoboKulka - tydzień z robotyką, koszt 139 zł. Zapisy i informacje pod
numerem: 512 662 993.
RoboKulka zaprasza wszystkich chętnych w wieku 6-10 lat na wspólne zajęcia. Tematem przewodnim
zajęć będzie kosmos i Star Wars! W programie:
-budowa kosmicznych robotów,
-programowanie w Scratchu,
-tworzenie gry i ożywienie Mindstormów.
Zapisy na zajęcia w ramach „Zimowych Ferii z WCK” w sekretariacie Wadowickiego Centrum Kultury oraz
pod numerem: 33 823 31 56.

Zapisy na warsztaty prowadzone będą do wyczerpania miejsc.

