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INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Choszczeński Dom Kultury zlokalizowany jest w
centrum miejscowości Choszczno, przy ulicy
Bohaterów Warszawy. W pobliżu znajduje się
zabytkowy spichlerz z XIX w. oraz dyskont Netto.
Choszczeński Dom Kultury posiada bogatą ofertę
umożliwiającą mieszkańcom miasta i okolic
rozwijanie różnorodnych zainteresowań i branie
udziału w wydarzeniach kulturalnych. Zajęcia
dostosowane są zarówno dla najmłodszych jak i dla
starszego grona odbiorców.
Zainteresowani tańcem, mają możliwość
uczestniczyć w zajęciach takich gatunków tańca
jak hip-hop czy break dance. Na miejscu
działa młodzieżowy zespół "Feel the
high", prowadzone są grupy tańca współczesnego:
"Sephora 1", "Sephora", czy dedykowana z nazwy
greckiej muzie "Terpsychora". Odbywają
się klasyczne zajęcia z tańca towarzyskiego, nie
brakuje też akcentu folkowego prowadzony jest Zespół Pieśni i Tańca
"Stobniczanie".
Zespołowi towarzyszy Kapela Ludowa o tej samej
nazwie, prócz tego jest tu orkiestra dęta, zespół
instrumentalny, chór i kilka zespołów wokalnych,
podzielonych na kategorie wiekowe.
Stratedzy mogą sprawdzić się w Kole Szachowym,
miłośnicy natury mogą dowiedzieć się podstaw
akwarystyki, można też aktywnie spędzić czas w
Kole Turystyki Rowerowej "Voyager". Ponadto są
dwie grupy plastyczne.
Sam obiekt jest doskonale przygotowany do tak
bogatej oferty - jest tu sala baletowa na 120 osób,
sala widowiskowa (teatralno-kinowa), mogąca
pomieścić 430 osób, sale prób, pracownie, Mała
Galeria. Organizowany jest szereg wystaw w holach
budynku, odbywają się koncerty, kabaretony,
spotkania teatralne i literackie oraz szereg innych
wydarzeń.
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