2015

grudzień
2.12

4.12

środa / godz. 19:00
ANITA KULON wernisaż wystawy fotografii

12.12

Jak zrobić coś praktycznego w swoim domu? Oprawić obraz? Naprawić lub
wykorzystać do czegoś nowego stary mebel? Przyjdź zrealizować swój pomysł,
poznaj zasady posługiwania się narzędziami stolarskimi.
Magazyn Sztuk- filia OKO, ul. Radomska 13/21 - I piętro
Wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona

12.12

Mieszka od 10 lat w Dublinie. Z pasją zajmuje się fotografowaniem szczególnie
portretów. Fascynują ją twarze i emocje jakie można nimi przekazać. Każde zdjęcie
to inna historia balansująca na granicy dobrego snu i sennego koszmaru, bajki
z dobrym i złym zakończeniem jednocześnie. Większość z bohaterów zdjęć to
postacie androgeniczne, bez wieku. Często nierealne z pogranicza snu i fantazji.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

piątek / godz. 19:00
Wieczór autorski BOŻENY SITEK

sobota / godz. 18:00
MIKOŁAJKI Z GWIAZDĄ „W amerykańskim stylu”
Serdecznie zapraszamy na prawdziwą ucztę dla fanów country z udziałem ALICJI
BONCOL z zespołem KOALICJA oraz gospodarza imprezy - formacji tanecznej STREFA
COUNTRY.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: 30 zł w przedsprzedaży/35 zł w dniu koncertu

5.12

Tym razem warsztaty będą poświęcone kwasom i zasadom.
Zapraszamy na warsztaty dzieci w wieku 5-12 lat.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
koszt: 105 zł / karnet na 3 spotkania

12.12

6.12

8.12

11/12.12

13.12

piątek / sobota
9TH ROCKAFELLAZ ANNIVERSARY
11 grudnia - godz. 18:00-22:00
Warsztaty, Master Of Class / Rockafellaz anniversary

15.12

Cykl międzynarodowych zawodów breakdance dla dzieci i młodzieży organizowanych przez
Ośrodek Kultury Ochoty od 2010r.
Sala Widowiskowa OKO ul. Radomska 13/21 - wstęp 15zł

11.12

piątek / godz. 19:00
„Między nami” - koncert Dominiki Zioło
Podczas koncertu usłyszymy zarówno utwory z debiutanckiej płyty "Między nami”
jak i nowe kompozycje, zapowiadające kolejne wydawnictwo. Przewrotne, ale i poruszające teksty, akustyczne brzmienia, latynoskie rytmy, nastrojowe melodie w połączeniu ze zmysłowym głosem wokalistki zabiorą słuchacza w niezapomnianą
podróż po zakamarkach kobiecej duszy.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: 15 zł /10 zł z Kartą Warszawiaka

wtorek / godz. 19:30
GRUNT TO BUNT - koncert

Tym razem w ramach cyklu zagrają dwa zespoły : BLUE DEEP SHORTS - ich muzyka
została określona jako "odwaga alternatywy i lekkość popu". DEEP DOWN INSIDE - to
nietuzinkowa mieszanka indie-popu, folkowej nostalgii i jazzowej lekkości, które
zespaja ze sobą eteryczny, ale jednocześnie emocjonalny wokal.
transmisja na żywo www.radiobunt.com
rejestracja koncertu www.madeformusic.pl
Ośrodek Kultury Ochoty, ul.Grójecka75
bilety 10 zł

16.12

środa / godz. 19:00
„Święta coraz bliżej” - koncert
Kkoncert
29.09

z piosenkami świątecznymi, w którym wezmą udział uczniowie Studia
Wokalnego im. J. Wasowskiego z towarzyszeniem zespołu pod kierownictwem
Grzegorza Karasia. Na koncert złożą się kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne
polskie oraz zagraniczne w interpretacji młodych wokalistów. Zapraszamy
serdecznie.
klubokawiarnia Mam Ochotę, Grójecka 75
wstęp wolny!

18.12

piątek / godz. 19:00
DKF Faktor Berliński „Puszka Pandory” (1921)
Dyskusyjny Klub Filmowy FAKTOR BERLIŃSKI zaprasza na film w reżyserii jednego
z ważniejszych twórców ery kina niemego - Georga Wilhelma Pabsta. Widzowie DKF-u
zobaczą film w wersji oryginalnej z akompaniamentem muzyki na żywo, co - biorąc
pod uwagę jej współczesny charakter - może przysłużyć się nowemu odczytaniu i odkryciu tego dzieła z czasów niemieckiego ekspresjonizmu filmowego.
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
Wstęp wolny!

19.12

Cykl warsztatów oraz panel dyskusyjny połaczony wraz z wydarzeniem odbywającym się
12.12.2015 Master OF Class Rockafellaz Anniversary.
W programie:
-warsztaty tańca: popping, breaking, hip-hop
-panel dyskusyjny (zdrowe sportowe żywienie oraz tematyka tańca)
„Pod Okiem” ul. Grójecka 79 - wstęp 25zł

12 grudnia - godz. 16:00-20:00
Master of Class, 9Th RockaFellaz Anniversary

niedziela / godz. 17:30
W ogrodzie słowa: Tadeusz Różewicz
Grupa teatralna „Róże z przystojnymi kolcami" z klubu Seniora Baśniowa - filia OKO
zaprasza na spotkanie z twórczością wielkiego polskiego pisarza w programie
"Poezja ma zdrowe rumieńce - Tadeusz Różewicz - ostatni z wielkich XX i XXI wieku".
Reżyseria - Krystyna Adamiec. Opracowanie muzyczne - Jerzy Muczyński
Pawilon POD OKIEM, Grójecka 79
wstęp wolny!

wtorek / godz. 19:30
GRUNT TO BUNT - Koncert

Cykl spotkań ukazujących najciekawsze zjawiska w kulturze alternatywnej. W grudniowym koncercie zagrają dwa zespoły:
MOSKWA - legenda punk rocka
i Oi BRYGADA - punk (Warszawa) w ramach eliminacji do festiwalu Rock na Bagnie.
transmisja na żywo www.radiobunt.com
rejestracja koncertu www.madeformusic.pl
Ośrodek Kultury Ochoty, ul.Grójecka75
bilety 15 zł

niedziela / godz. 12:30
Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą

Tym razem w ramach spotkania zapraszamy dzieci z opiekunami na spektakl
"Prawdziwa historia Bożego Narodzenia" w wykonaniu Teatru Scena. Jest to opowieść o tym, że kultywowanie tradycji buduje więzi rodzinne, międzyludzkie. Jak
również o tym co nas Polaków wyróżnia w zjednoczonej Europie. Po spektaklu
warsztaty artystyczne - ozdoby i upominki świąteczne.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
bilety: 10 zł

wtorek / godz. 16:00
ŚWIADOMY KONSUMENT 60+
Warsztaty w ramach projektu realizowanego na zlecenie Miasta Stołecznego
Warszawa przez Towarzystwo Amicus. Warsztaty pozwolą uczestnikom na
zapoznanie się z zagadnieniami związanymi ze stosowaniem przez sprzedawców
socjotechnik (na konkretnych przykładach) i możliwościami obrony przed
nieuczciwymi podmiotami gospodarczymi oraz zwiększenie umiejętności robienia
świadomych zakupów (podejście asertywne i umiejętność rezygnacji z zakupu
przedmiotu/usługi).
Pawilon POD OKIEM, ul. Grójecka 79
wstęp wolny!

8.12

13.12

niedziela / godz. 18:30
ROZTAŃCZONE MIKOŁAJKI
Każdy pretekst jest dobry, by wytworzyć trochę pozytywnych wibracji! Wszystkich,
którzy pragną pozytywnej energii zapraszamy na kameralne spotkanie z tańcem
i muzyką irlandzką. Muzyka: Ewelina Grygier - flet poprzeczny, Patrycja Napierała bodhran, Taniec: studio Dunmore.
sala widowiskowa OKO ul. Radomska 13/21 wejście C
wstęp wolny!

sobota / godz. 17:00
„Dzień z Gwiazdami” - spektakl

Spektakl w wykonaniu warsztatowej grupy kabaretowej jest zwieńczeniem pracy
grupy uczestniczącej w warsztatach "Kabaret? Kabaret! każdy może być gwiazdą".
Zróżnicowana grupa uczestników spotykała się od początku września i uczyła od
podstaw pracy scenicznej, reżyserki i pisania tekstów kabaretowych. Na efekt
końcowy pracowali w fantastycznej atmosferze przedstawiciele trzech pokoleń,
kobiety, mężczyźni, Polacy i obcokrajowcy!...
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp wolny!

sobota / godz. 19:00
FUENTE - Energia Źródeł Folkowe OKO
Muzyka "Fuente" to powrót do muzycznych korzeni. Jahiar Azim Irani, pochodzący
z Iranu wirtuoz perskiego instrumentu santur wnosi do zespołu muzykę orientalną,
która w niebanalny sposób łączy się na scenie z inną muzyczną tradycją –
flamenco.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
bilety: 15 zł/10 zł z Kartą Warszawiaka

sobota
WARSZTATY NAUKOWE
godz. 11:00 gr. początkująca, godz. 12:00 gr. kontynuująca

Spotkanie z Bożeną Sitek odbędzie się w ramach cyklu "Artyści Ochoty Mieszkańcom". Podczas recitalu autorka zaprezentuje fragmenty swoich
programów: „Za horyzontem”, „ Przeboje klasyki i filmu”, Fryderyk Chopin
i utwory z autorskiej płyty „Muzyka dworku szlacheckiego”.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety 10 zł/5 zł Seniorzy

5.12

sobota / godz. 11:00-15:00
STOLARKA DLA KAŻDEGO - zajęcia otwarte

sobota / godz. 11:00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE
„GWIAZDKOWE KLARNECIKI”

Zapraszamy na kolejne spotkanie w krainie dźwięków z cyklu Sobotnie Spotkania
Muzyczne. Tym razem towarzyszył nam będzie instrument o tajemniczej nazwie
BAWU. Prowadzą: muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz
Puchłowski.
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
bilety: 10 zł

19.12

sobota / godz. 18:00
„Zupa jest najważniejsza” - TOMASZ SZWED
z zespołem „Szwedzki Stół”
Z cyklu Wieczory Bardów zapraszamy na recital autorski TOMASZA SZWEDA i zespołu
„Szwedzki stół”. W programie znajdą się najlepsze utwory z bogatego repertuaru
artysty. Przeboje i premiery. Refleksyjne, śmieszne i magiczne.
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
bilety: 30 zł w przedsprzedaży/35 zł w dniu koncertu

www.oko.com.pl

