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19.00
GRUNT TO BUNT

19.00
DKF „HISZPAŃSKI CYRK” (2010)

Projekt ukazujący najciekawsze zjawiska w kulturze alternatywnej. W kwietniowym koncercie zagrają dwa zespoły:
Pornografia – legenda zimnej fali lat 80-tych i 90- tych
Lorien – rock/alternative/goth/folk
transmisja na żywo www.radiobunt.com
rejestracja koncertu www.madeformusic.pl
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety 10 zł

Obraz ten, to pełna surrealizmu, niezwykłego poczucia humoru i wyobraźni twórcy,
opowieść o Javierze - klaunie, który aby zdobyć względy pięknej Natalii będzie musiał
zmierzyć się z przerażającą i niszczycielską siłą swojego adwersarza Sergio zwanego
również „wesołym klaunem”
Pawilon "Pod Okiem", ul. Grójecka 79
wstęp wolny

sobota

11.00-14.30
MUZYKA INACZEJ!

Cykl spotkań dla muzyków pod patronatem centrum rozwoju muzyków
"Dźwiękownia". Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji. W programie panel
dyskusyjny pod tytułem "Ścieżki kariery muzyka - jak znaleźć własną muzyczną
drogę?” oraz demokratyczny jam muzyczny - czyli taki, w którym każdy ma swoje
miejsce i wszyscy słuchają się nawzajem. Gośćmi panelu będą Mateusz
Smoczyński, Janusz Wawrowski, Kinga Wojciechowska oraz Ola Madejska.
szczegóły: facebook.com.dźwiękownia
Pawilon "Pod Okiem", ul. Grójecka 79
wstęp wolny

7

czwartek

19.00
KOKTAJLOWE OKOLICE JAZZU

Koncert przygotowany przez uczniów STUDIA WOKALNEGO im. J. Wasowskiego.
W programie znajdą się najbardziej znane standardy muzyki światowej oraz
polskiej w interpretacjach młodych wokalistów. Akompaniuje zespół pod
kierownictwem Grzegorza Karasia.
Klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

8

piątek

18.00
PASTELOVE KOGUTY - WERNISAŻ
Wernisaż wystawy malarstwa Agnieszki Kazały.
www. agnieszka.kazala.cba.pl
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

Więcej informacji o artystce na:

19.00
MOTYWY MIŁOSNE W POEZJI POLSKIEJ

Spektakl poetycko-muzyczny w wykonaniu Grupy Teatralnej KONTRAPUNKT. W ramach cyklu „W Ogrodzie Słowa” przygotowaliśmy program dla współczesnego widza,
który-mamy nadzieję-nie ignoruje emocji jakie towarzyszą człowiekowi podczas
autentycznych przeżyć miłosnych.
Pawilon "Pod Okiem", ul. Grójecka 79
bilety: 5 zł

9

sobota

11.00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE
„KWITNĄCA MUZYCZKA”

Zapraszamy na kolejne rodzinne spotkanie w krainie dźwięków z cyklu
Sobotnie Spotkania Muzyczne – poznawanie dźwięków i budowy instrumentów
muzycznych.
Tym razem towarzyszył nam będzie instrument o tajemniczej nazwie ZURNA.
Spotkanie prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz
Puchłowski.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: 10 zł/os.

19.00
T/ABORET - ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO

To wysmakowane połączenie jazzu i folku, polskich melodii ludowych i fortepianowych improwizacji. To jedna historia opowiadana czterema różnymi
głosami członków zespołu mających odmienne, indywidualne spojrzenie na
muzykę korzeni. Skład zespołu: Natalia Czekała – fortepian; Karolina
Matuszkiewicz - skrzypce, śpiew, gadułka, fidel płocka, suka biłgorajska, Artur
Siejka - kontrabas, Krzysztof Guzewicz – cajon, udu, darbuka, mazhar, tabla.
Moderator spotkania Adam Dobrzyński - dziennikarz muzyczny. Wyjątkowo na
kwietniowe spotkanie zapraszamy na Grójecką 75. Patronat medialny Folk24.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: 15 zł lub 10 zł z kartą warszawiaka

10

niedziela

12.30
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
W ramach kolejnego rodzinnego spotkania zapraszamy na spektakl w wykonaniu
Teatru Wariacja "O motylu, który tupał nóżką” wg R. Kiplinga oraz na tematyczne
warsztaty artystyczne.
Tym razem przedstawiamy baśń hinduską. Na tle indyjskiej muzyki , w kolorowym
ogrodzie, pojawia się Sulejman. Chce pochwalić się swoim magicznym
pierścieniem. Wzywa Dżina, ale nie ma pomysłu na życzenie. Ma prawie
wszystko… To kłócące się motyle uświadamiają mu czego potrzebuje do zupełnego
szczęścia. Tego i Wy możecie się dowiedzieć, a nawet zatańczyć z nami w
orientalnym ogrodzie hinduski taniec.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
bilety: 10 zł/os.

19.00
BABSZTYL - KONCERT

Koncert z okazji Jubileuszu 40.lecia pracy artystycznej lidera i współzałożyciela
zespołu Zbyszka Hofmana. "Babsztyl" to jeden z pierwszych zespołów grających muzykę
country. Prawie 40 lat pracy to nie tylko koncerty w Polsce i Europie, całonocne
muzykowania i "dżemy", to wyróżnienia i nagrody na festiwalach i przeglądach.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: w przedsprzedaży 25 zł w dniu imprezy 30 zł

16 sobota

11.00 gr. początkująca / 12.00 gr. kontynuująca
WARSZTATY NAUKOWE „ GAZOWY ŚWIAT”

Podczas zajęć uczestnicy odbędą podróż do świata fizyki i związanych z nią zaskakujących
zjawisk. Dla dzieci w wieku 5-12 lat.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Koszt: 105 zł (3 spotkania)

18.00
„USŁYSZEĆ TANIEC” - WIDOWISKO MUZYCZNE
I WARSZTATY STEPOWANIA

Usłyszeć Taniec- to pierwszy w Polsce i jeden z kilku na świecie, projekt łączący
flamenco, muzykę irlandzką i jazz. Harmonijny kolaż różnych tradycji muzycznych we
współczesnych aranżacjach i choreografiach. To barwne widowisko, w którym różne
kultury spotykają się w jednym miejscu, a tradycja i współczesność to synonimy.
Spektakl tworzą wybitni tancerze i muzycy, multi-instrumentaliści, reprezentujący różne
kultury muzyczne. Pomysłodawcą i twórcą spektaklu jest Mateusz Wójcik.
W spektaklu towarzyszą mu: Monika Bral, Karol Drzewoszewski, Agata Teodorczyk i Paulina Wycichowska. Istotnym atutem spektaklu, obok wybitnych tancerzy, jest muzyka,
grana na żywo przez zespół, w skład którego wchodzą, uznani na scenach muzyki
flamenco, etno, folk, jazz, world music, muzycy, tacy jak: Tomasz Biela, Damian
Kowaliński, Witold Kulczycki, Małgorzata Mycek, Piotr Rogacki, Borja Soto, Michał
Czachowski.
sala widowiskowa OKO ul. Radomska 13/21
Bilety: 40 zł w przedsprzedaży / 45 zł w dniu widowiska
ponadto proponujemy warsztaty 3 form stepu:
9.04. (sobota), godz. 11.00 -13.00 warsztaty tańca irlandzkiego
16.04 (sobota), godz. 10.00 - 11.30 warsztaty flamenco
godz. 12.00 - 13.30 warsztaty stepu amerykańskiego
sala widowiskowa OKO ul. Radomska 13/21
Wstęp: pakiet 3 warsztatów - 50 zł lub za każdy warsztat po 20 zł

18.00
„ŚWIAT W ABSTRAKCJI” - WERNISAŻ
Wernisaż wystawy malarstwa Michała Święcickiego.
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
wstęp wolny

17 niedziela

18.00
WIECZORY BARDÓW - KONCERT JULII VIKMAN

Artystka występowała na jednej scenie z Marylą Rodowicz, Ryszardem Rynkowskim,
Budką Suflera, Moscow City Ballet i Chórem Aleksandrowa. Ma na swym koncie kilka
płyt. W programie koncertu usłyszymy utwory z repertuaru Bułata Okudżawy, Żanny
Biczewskiej, Anny German, Czesława Niemena, Władimira Wysockiego i inne znane
ballady i romanse.
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75
Cena biletu: w przedsprzedaży 25 zł, w dniu koncertu 30 zł

23 sobota
16.00
XVI PLEBISCYT DYLIŻANSE - KONCERT LAUREATÓW
Coroczna gala wręczania nagród zdobywcom wyłonionym w ramach XVI Plebiscytu
Dyliżanse w kategoriach: artysta roku, piosenka roku, album roku, zespół roku,
wokalistka i wokalista roku, nowy wykonawca roku, instrumentalista roku, wykonanie
roku.
Gospodarze imprezy: Korneliusz Pacuda, Jerzy Głuszyk i Maciej Światek. Impreza
organizowana wspólnie z Zarządem Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Fundacją
Country&Folk.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
wstęp wolny

www.oko.com.pl

