2016

styczeń
8.01

sobota / godz. 19:00
SAME SUKI - Energia Źródeł - folkowe

SAME SUKI - to rewolucyjna kobieca formacja folkowa grająca muzykę źródeł
przefiltrowaną przez miejski świat współczesny, świat pięciu kobiet o silnych
charakterach: Magdalena Wieczorek – Duchewicz, Helena Matuszewska,
Marta Sołek, Justyna Meliszek, Patrycja Napierała. Zespół wykorzystuje w
niekonwencjonalny sposób tradycyjne instrumenty akustyczne takie jak suka
biłgorajska, fidel płocka, cajon, bendir, lira grecka. W połączeniu z nietradycyjnym wokalem sięgającym m.in. po środki wyrazu charakterystyczne
dla teatru SAME SUKI opowiadają codzienne historie w zupełnie
nietradycyjny sposób…
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
bilety: 15 zł /10 zł z Kartą Warszawiaka

10.01

12.01

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

Cykl spotkań ukazujących najciekawsze zjawiska w kulturze alternatywnej.
W styczniowym koncercie zagrają dwa zespoły: BOMBAT BELUS - psychobilly
z warszawskim sznytem i THE THOX 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 10 zł

16.01

22.01

sobota
WARSZTATY NAUKOWE
„Mieszaniny i roztwory”

23.01

16.01

sobota / godz. 13:00
OKO NA INTERNETY
Comiesięczny cykl spotkań na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci. Spotkania są otwarte dla wszystkich korzystających z internetu, jednak zagadnienia są przede wszystkim dedykowane rodzicom, którzy
chcieliby wiedzieć więcej na temat niebezpieczeństw płynących z sieci.
Wykłady poprowadzi ekspert z Fundacji Panoptykon i warszawskiego
Hackerspace, Michał Czyżewski.
TEMAT: Prywatność a portale społecznościowe - omówienie własnych
przykładów uczestników, ustawienia prywatności i wtyczki poprawiające
sytuację, aspekty ochrony wizerunku.
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
wstęp wolny!

16.01

sobota / godz. 20:00
kwartet OBSESSION

Niekonwencjonalne show kwartetu smyczkowego oparte na najsłynniejszych
tematach muzyki klasycznej i rozrywkowej. Dowcipna konferansjerka,
zaskakujące gagi muzyczne z wykorzystaniem elementów wokalnych oraz
tanecznych. Godzina wytrawnego humoru w towarzystwie kobiet nie
bojących się żartować z Beethovena, Chopina, a nawet z samych siebie...
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
bilety: 35 zł / 30 zł z Kartą Warszawiaka

sobota / godz. 11:00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE
„Karnawał na basowo - fretless”

Poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych. Tym razem
towarzyszył nam będzie bas FRETLESS. Wspólne muzykowanie prowadzą:
Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski – muzycy zespołu Des Orient.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety 10 zł

23.01

sobota / godz. 18:00
POWERGRASS i Goście - koncert

Zespół Powergrass – absolutna nowość na polskim rynku muzycznym.
Usłyszymy muzykę z nurtu Americana Music, który łączy w sobie elementy:
rocka, bluegrass, bluesa, country i folka. uczestnicy koncertu otrzymają
nowoczesne brzmienie tradycji, przebojowy repertuar pełen różnorodnych
nastrojów i klimatów muzycznych ubrany w atrakcyjną formę estradowego
show.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul.Grójecka 75
bilety: 20 zł w przedsprzedaży/25 zł w dniu koncertu

24.01

niedziela / godz. 19:00
GRUFF! - koncert

Bluesowo-eklektyczne trio powstałe z duetu Przytuła & Kruk, od maja 2013
roku przemierza sceny w Polsce i za granicą, wywracając do góry nogami
wszystko, co dotychczas kojarzyło się z „bluesrockowym” graniem.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul.Grójecka 75
bilety: 20 zł / 15 zł z Kartą Warszawiaka

26.01

wtorek / godz. 19:00
Koncert piosenki aktorskiej

Koncert Piosenki Aktorskiej w wykonaniu uczniów Studia Wokalnego
29.09
im. J. Wasowskiego prezentujący możliwości uczestników Studia z zakresu
interpretacji piosenki.
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
wstęp wolny!

28.01

czwartek / godz. 19:00
Koncert uczniów Studia Wokalnego
im. J. Wasowskiego

Koncert uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego prezentujący ich
możliwości wokalne w różnych gatunkach muzycznych (śpiew).
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
wstęp wolny!

godz. 11:00 gr. początkująca, godz. 12:00 gr. kontynuująca

Zapraszamy na warsztaty dzieci w wieku 5-12 lat.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
koszt: 40 zł

piątek / godz. 17:00
Malarstwo - Krzysztof Orankiewicz
Wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Orankiewicza
Pawilon POD OKIEM, Grójecka 79
wstęp wolny!

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

Trzygodzinny blok artystyczno-warsztatowy. W programie bajka "ZAKOCHANI
W GĘSI" w wykonaniu Teatrzyku Czekoladowy Słoń oraz warsztaty plastyczne
pt.: "Gęś szykuje się na bal" (maski i elementy strojów karnawałowych).
ZAKOCHANI W GĘSI to historia opowiadająca o lisie, wilku i sępie, którzy
zakochali się w gęsi. Kto zostanie szczęśliwym wybrańcem? Czy mądra i pomysłowa sowa pomoże w wyborze? Przekonajcie się sami. Bajka
wierszowana ozdobiona muzyką i piosenkami.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
bilety: 10 zł

niedziela / godz. 18:00
Wieczory Bardów - „Zimowa Baśń”
recital autorski Roberta Kasprzyckiego

„Zima. Moja ulubiona metafora, moja ulubiona pora pisania, moje ulubione
kolory. Dużo pisałem o zimie: wierszy, piosenek, nawet małych prób
prozatorskich. Przyszedł czas, żeby wszystkie te teksty spotkały się na jednym
koncercie” – tak Robert Kasprzycki zaprasza na swój wyjątkowy koncert
w Warszawie.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul.Grójecka 75
bilety: 30 zł w przedsprzedaży/35 zł w dniu koncertu

piątek / godz. 19:30
„Kolędy i Pastorałki dla miasta i świata”
PIWNICA POD BARANAMI

Koncert legendarnej Piwnicy pod Baranami wprowadzi nas w klimat bogatych
galicyjskich wieczorów świątecznych. Oprócz utworów tradycyjnych usłyszymy
kolędy i pastorałki takich twórców jak: Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zbigniew
Preiser, Stanisław Radwan, Tomasz Kmiecik, Paweł Pierzchała.
Parafia Św. Jakuba Apostoła w Warszawie, ul. Grójecka 38 (Pl. Narutowicza)
wstęp wolny!

9.01

17.01

30.01

sobota / godz. 18:00
Koncert zespołu ZAHLADA

Czwórka warszawskich muzyków zaprasza do swojego odrębnego świata,
w którym jedynym przewodnikiem jest poetycki tekst, a komunikacja odbywa
się głównie za pośrednictwem serca i emocjonalnej wyobraźni. Ich muzyka to
transowa podróż po pragnieniach i lękach, wewnętrznym samoprodukującym
się kosmosie.
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
bilety 15 zł

31.01

niedziela / godz. 12:00
„Czas na uczy pogody”

Koncert w wykonaniu uczestniczek zajęć „Śpiew dla każdego” pod opieką
artystyczną Bożeny Szok.
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
wstęp wolny!

www.oko.com.pl

