[Rożnów]:
Muzyka
jest
kobietą,
stworzona
by
zachwycano się jej pięknem…
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem zaprasza do
Wiejskiego Domu Kultury w Rożnowie na koncert z okazji Dnia
Kobiet. Podczas uroczystości usłyszymy: Big Band Rożnów, ZR
„Rożnowska Dolina”, Orkiestrę Dętą OSP Rożnów, oraz uczniów
Szkoły Muzycznej I stopnia w Rożnowie. Wydarzenie odbędzie się
w niedzielę 10 marca 2019 r., o godzinie 18.00. Wstęp wolny.

10 marca 2019

….o kobietach i dla kobiet
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu zaprasza
na koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Wydarzenie
odbędzie się w Galerii TPSP w dniu 9 marca 2019 r., o godzinie
18.00. O kobietach i dla kobiet, śpiewać będą Katarzyna
Chruściel oraz Rafał Gondek. Wstęp – zrzutka do kapelusza –
płacą tylko Panowie.
Galeria TPSP, ul. Jagiellońska 50a

9 marca 2019

[Łososina
Kobiet

Dolna]:

Dzień

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolana zaprasza, w
najbliższy piątek 8 marca 2019 r., na wydarzenia z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet. Szczegółowy program na plakacie.
Wstęp wolny.

8 marca 2019

Kino ze szminką: Miszmasz
czyli Kogel Mogel 3
KINO SOKÓŁ zaprasza w czwartek 31 stycznia 2019 r. na filmowe
spotkanie dla kobiet. MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3. Ciąg
dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny
Wolańskich i
pozostałych bohaterów kultowych komedii
„Kogel-Mogel”.
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Kino SOKÓŁ, ul. Długosza
3, Nowy Sącz, tel. 18 448 26 00, www.kino-sokol.pl

31 stycznia 2019

[Krynica – Zdrój]: Dzień
troski o zdrowe piersi
15 października w Urzędzie Miejskim w Krynicy – Zdroju
odbędzie się spotkanie z przedstawicielkami Stowarzyszenia
Kobiet ds. Walki z Rakiem Piersi Europa Donna. Podczas
spotkanie będą prowadzone zapisy na badania mammograficzne.
Spotkanie odbędzie się o godzinie 12.00.

15 października 2018

Marsz Różowej Wstążki
Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna
zaprasza 2 października na IX Marsz Różowej Wstążki. Szczegóły
na plakacie.

2 październiaka 2018

[Stary
Sącz]:
Babskie pogaduchy

Jesienne

Galeria pod Piątką zaprasza na Babskie pogaduchy. Spotkanie
odbędzie się w czwartek 27 września o godzinie 18.00. Program
spotkania na plakacie.

27 września 2018

Kino ze Szminką: Jestem taka
piękna!
Renee Bennett każdego dnia boleśnie doświadcza, jak to jest
być przeciętniaczką w Nowym Jorku – mieście faworyzującym
pięknych i bogatych. Wszystko zmienia się, gdy na zajęciach
fitness spada z rowerka treningowego, uderza się w głowę i
traci przytomność. Kiedy odzyskuje świadomość i spogląda w
lustro, wprost nie może uwierzyć. Jej nogi są szczupłe i
opalone, włosy jedwabiste, a podbródek idealnie ukształtowany.
Jednym słowem – jest zjawiskowo piękna! Problem w tym, że… tak
naprawdę nic się nie zmieniło. Dla całego świata Renee nadal
wygląda tak samo.

29 czerwca 2018
Jednak bohaterka, przekonana o rzekomym cudzie, przechodzi
totalną metamorfozę. Z szarej myszki staje się wyzwoloną i

pewną siebie kobietą, której śmiałość i energia robią
piorunujące wrażenie na wszystkich, począwszy od jej słodkiego
chłopaka – Ethana, a skończywszy na atrakcyjnej szefowej –
Avery Leclair. Z czasem Renee, która dzięki awansom pnie się w
górę w firmie kosmetycznej, zaczyna spoglądać z wyższością na
świat i innych ludzi. Czy to możliwe, żeby stając się
„piękną”, dopuściła do głosu „brzydszą” część swojej
osobowości?/ źródło: www.kino-sokol.pl /

[Krynica – Zdrój]:
wieczór uzdrowisku

Babski

Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A zaprasza wszystkie Panie w
piątek 9 marca od godziny 17.00 na uzdrowiskowy Babski Wieczór
w Pijalni Głównej. Wstęp 30 zł. Szczegóły na plakacie.

9 marca 2018

Kino ze
sukcesu

szminką:

Kobieta

KINO SOKÓŁ zaprasza na spotkanie filmowe dla kobiet 8 marca
2018 r.
Główną bohaterką jest Mańka (Agnieszka Więdłocha), szefowa
firmy w wielkim mieście, której życie nagle wywraca się do

góry nogami. Jej biznes pada ofiarą nieuczciwej konkurencji,
związek z Norbertem (Mikołaj Roznerski) przeżywa kryzys, a pod
drzwiami mieszkania kobieta zastaje Lilkę (Julia Wieniawa),
młodszą siostrę uosabiającą chaos, tak obcy perfekcyjnej
Mańce. W jej życie – za sprawą psa i przypadku – wkracza
również Piotr (Bartosz Gelner), którego wbrew sobie i mimo
serii nieporozumień zdaje się przyciągać. Jako przebojowa
kobieta sukcesu Mańka nie zamierza się poddawać i skupia się
na walce o przetrwanie firmy i zdemaskowanie oszustów! Czy nie
straci przez to z oczu siostrzanej przyjaźni i szansy na coś
nowego? „Kobieta sukcesu” to lekka i przewrotna komedia
romantyczna o tym, że kiedy wydawać by się mogło, że
straciliśmy wszystko, tak naprawdę dostajemy od losu to, co
najbardziej cenne. /źródło: Kino Sokół/

8 marca 2018
Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”, Kino SOKÓŁ, ul. Długosza
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