2016

lato
3.07 niedziela

10.00
WARSZAWA, TY I JA - POCZTÓWKA Z PRZESZŁOŚCI
To cykl bezpłatnych wycieczek i warsztatów dla całych rodzin o tematyce
historycznej realizowanych przez Uniwersytet Dziecięcej Historii w 18
dzielnicach Warszawy. Udział w projekcie „Warszawa, Ty i ja” jest
bezpłatny, ale liczba miejsc – ograniczona. Rejestracji na wycieczki i warsztaty można dokonać na stronie: www.wtij.duch.edu.pl. Dodatkowe
informacje osoby chętne mogą uzyskać także telefonicznie, pod
numerem: 692 981 439.
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

4-6.07 poniedziałek-środa
16.00
LETNIE ZABAWY CYRKOWE

Na Twoim podwórku nic się nie dzieje? Przyjdź i naucz się żonglować,
obracać diabolo, kręcić talerze cyrkowe na kijku! Zobacz jak to robią
młodzi z grupy CIRCUS. Dla najmłodszych zwierzaki
z balonów oraz inne atrakcje!
Przybywajcie dzieci z rodzicami - zapewniamy wspaniałą cyrkową
zabawę!
- 4 lipca godz. 16.00 podwórko między ulicami Grzeszczyka 6
a Grzeszczyka 8
- 5 lipca godz. 16.00 podwórko w Kamienicy przy ul. Filtorwej 81
- 6 lipca godz. 16.00 podwórko przy ul. Tarczyńskiej 11
* W razie deszczu zapraszamy do Klubu Osiedlowego SURMA przy
ul. Białobrzeskiej 17 - WSTĘP WOLNY

6.07 środa

20.00
KONCERT ZESPOŁU SOULADIES
Zapraszamy na wyjątkowy akustyczny koncert zespołu SOULADIES.
Podczas koncertu będzie można usłyszeć nastrojowe utwory w oryginalnych aranżacjach. Koncert uświetnią prowadzący, a zarazem liderzy
chóru Sound’n’Grace: Anna Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki.
Bilety: 5 zł.
Pawilon „Pod Okiem” ul. Grójecka 79

13.07 środa

10.00-13.00
„WIATR W ŻAGLE” - IMPREZA PLENEROWA

Impreza plenerowa dla dzieci z punktów akcji oraz indywidualnych
uczestników z opiekunami. Ośrodek Kultury Ochoty i jego filie: Pracownia
Ceramiki "AngobA", Magazyn Sztuk, Klub Osiedlowy "Surma" zapraszają
do wspólnej zabawy.
W programie m.in.: warsztaty artystyczne i ceramiczne, zabawy ruchowe,
konkursy, nauka wiązania węzłów żeglarskich oraz program Mirosława
Kowalewskiego i Zbigniewa Murawskiego pt.: "Muzycznych zagadek kilka
Morskiego Wilka". Warsztaty, zagadki, konkursy oraz melodyjne piosenki
sprawią, że udział w imprezie będzie fascynującą przygodą i zabawą.
wstęp wolny! - Park Szczęśliwicki
Zapisy grup zorganizowanych - recepcja OKO tel. 22 822 48 70

16.07 sobota

10.00-16.00
CZEGO NAJBARDZIEJ PRAGNIESZ? WARSZTATY

Zapraszamy na warsztaty, podczas których będziemy spełniać pragnienia!
Skupimy się głównie na: pragnieniu radości, pragnieniu smakowania,
pragnieniu odważnego działania oraz pragnieniu budowania bliskiego
kontaktu z ludźmi. Zapraszamy wszystkie osoby, które pragną i są
otwarte na nowe doświadczenia!
Zapisy: http://czegonajbardziej.pl/czego-najbardziej-pragniesz-warsztaty/
kontakt@czegonajbardziej.pl
koszt: 99 zł

22.07 piątek

15.00
ISKRA MIŁOSIERDZIA - IMPREZA PLENEROWA
W ramach Diecezjalnych Światowych Dni Młodzieży od godziny 17tej
zapraszamy na wspólną zabawę z wodzirejami – tańce (ludowe,
uwielbienia), wspólne śpiewanie (hymny ŚDM), warsztaty bębniarskie,
koncert wspólnoty Shalom. O godz. 20.30 rozpocznie się Pop-oratorium
„Miłosierdzie Boże” z muzyką Zbigniewa Małkowicza. Pop-oratorium
"Miłosierdzie Boże" składa się z 16 songów o różnym charakterze, które są
przedzielone krótkimi fragmentami słownymi. Zarówno słowa songów jak
i teksty narracji pochodzą z "Dzienniczka" św. Siostry Faustyny. Poporatorium zostanie wykonane przez zespół muzyczny (sekcja rytmiczna,
instrumenty smyczkowe i dęte), solistów oraz chór (40 osób). Za
pulpitem dyrygenta stanie kompozytor Zbigniew Małkowicz.
Wstęp wolny! - Park Szczęśliwicki

www.oko.com.pl

OŚRODEK
KULTURY
OCHOTY

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

ZA JĘCIA CYKLICZNE
LATO W PRACOWNI PLASTYCZNEJ
MAGAZYN SZTUK - ul. Radomska 13/21
Intensywny kurs rysunku i malarstwa
Instruktor: Jacek Malinowski
Lipiec:
06.07 – 15.07 (środa, czwartek, piątek) w godz. 10.00 – 14.00 lub 16.00 – 20.00
Sierpień:
17.08 – 26.08.2016 (środa, czwartek, piątek) w godz. 10.00 – 14.00 lub 16.00 –
20.00
Koszt za 24 godz. 200 zł (podobrazie oraz farby olejne we własnym zakresie)
W trakcie kursu każdy znajdzie coś dla siebie. Dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki
przewidziany jest program podstawowy obejmujący zagadnienia dotyczące:
kompozycji, konstrukcji przedmiotu, światłocienia, budowy przestrzeni, gam
kolorystycznych, perspektywy powietrznej. Po podstawowym wprowadzeniu w tajniki
rysunku i malarstwa, każdy będzie mógł samodzielnie przystąpić do pracy nad obrazem
olejnym lub akrylowym.
Dla osób bardziej zaawansowanych zostaną przeprowadzone warsztaty z wykonania
dobrej imprymitury, podmalówki oraz zastosowania impastu i laserunków.
Kurs batiku – zdobienie tkanin
Instruktor: Mariola Gołda
Lipiec:
4, 5 i 11 w godz. 17.00-19.30 (poniedziałek) i 17.00-19.00 (wtorek)
Koszt 125 zł (w cenie materiały, w tym gotowa uszyta saszetka). Możliwość
kontynuacji kursu w cenie 100zł/m-c (8 godzin).
Na kursie uczestnicy poznają niezwykłą historię powstania batiku oraz jego
technologię. Wykonają projekt według własnego pomysłu i zrealizują go w dwóch
technikach: japońskiej technice shibori oraz technice tradycyjnego batiku.
4 dni w chmurach – kurs malarstwa sztalugowego
Instruktor: Katarzyna Saniewska
Lipiec:
4, 5 (poniedziałek i wtorek) i 11,12 (poniedziałek i wtorek), godz.10.00-14.00
Sierpień:
22, 23 (poniedziałek i wtorek) i 29, 30 (poniedziałek i wtorek), godz.10.00-14.00
Koszt: 100 zł (podobrazie oraz farby olejne we własnym zakresie)
Kurs przeznaczony dla osób kochających stylowe malarstwo. Prace będą opierać się na
szkicach plenerowych Constablea. Na zajęciach każdy przekona się, ze nawet
najczarniejsza chmura ma srebrne brzegi, a XIX wieczne malarstwo angielskie jest
doskonałym wstępem do malarstwa współczesnego.

PÓŁKOLONIE Z MAŁYM INŻYNIEREM
ZAJĘCIA Z ROBOTYKI - 27.06-1.07 i 22.08-26.08
Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00
Robotyka- Lego Mindstorms (zajęcia od 7 lat) 27.06-1.07 i 22.08-26.08
Tworzenie robotów z zaawansowanego zestawu klocków Lego Mindstorms. Zajęcia
mają charakter typowo praktyczny - uczestnicy konstruują, budują, programują
i wprawiają w ruch skomplikowane maszyny, przy okazji poznając terminy techniczne
jak przekładnia, moc.
Programowanie gier - SCRATCH (zajęcia od 8 lat) 4.07-8.07
Są to warsztaty dla fanów gier i programowania, które pokażą młodym programistom
jak w przyjemny i łatwy sposób można stworzyć własne gry komputerowe. Podczas
zajęć kursanci stworzą między innymi: grę pokonaj labirynt z liskiem, grę
zręcznościową złap złodzieja oraz quiz milionerzy.
Półkolonie z eksperymentów:
Mały Bystrzak 5-7 lat (11 – 15.07)
Laboratorium przyrodniczo-kosmetyczne 7-11 lat (18 – 22.07)
Szalony Naukowiec 7-11 lat (16 – 19.08)
Warsztaty rozwijają w dzieciach kreatywność, zdolności manualne, a także rozbudzają
zainteresowanie naukami ścisłymi. Uczestnicy zajęć wykonają własnoręcznie
nerwusometr, zbudują katapultę oraz poznają zagadnienia chemiczne takie jak pH,
chromatografia czy gęstość.
Półkolonie z robotyki Lego WeDo 29 – 31.08 (5-7 lat)
Na warsztatach nauczymy się budować i programować proste konstrukcje. Przyszli
inżynierowie poznają czujniki wykorzystywane w robotyce, nauczą się podstaw
programowania. Dzieci oprócz konstruowania i programowania dowiedzą się
również, gdzie mieszkają i co jedzą krokodyle oraz lwy. Poznamy różne samoloty, ich
budowę oraz zasadę działania.
Więcej informacji i zapisy: www.malyinzynier.pl
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

INTENSYWNE WARSZTATY TANECZNE Z „SHIM-SHAM”
LIPIEC 2016
Zapraszamy na zajęcia tematyczne pod okiem instruktorów. Każdy z bloków trwa 3 dni:
-pierwszy tydzień - 5,6 i 7 lipca, godz. 19.00 - 20.15
Autentic Jazz & Solo Charleston z Anią Długosz
Na zajęciach można będzie poznać kroki taneczne i techniki, które można wykorzystać
zarówno w tańcu solo jak i w tańcu w parze.
Minimalny poziom uczestników: znajomość choreografii "shim sham”.
-drugi tydzień - 12, 13, 14 lipca, godz. 19.00 - 21.00
gimnastyka jazzowa z Michałem Kwiatkowskim
Te zajęcia to tzw. "must be" dla każdego, kto poważnie myśli o doskonaleniu się jako
tancerz czy tancerka. Jazzówka jest wyjątkową okazją do odkrycia możliwości swojego
ciała i partii mięśni, o których istnieniu nie mieliście dotąd pojęcia. Ćwiczenia pozwolą
Wam na poprawę sylwetki w tańcu, udoskonalenie koordynacji, naukę obrotów.
-trzeci tydzień - 19, 20, 21 lipca, godz. 19.00 - 20.30
Stealing z Szymonem V. Gołębiewskim i Aleksandrą Szarkowską
"Kradnięcie" partnera czy partnerki to zabawne urozmaicenie typowych potańcówek.
Nie tylko wygląda ciekawie, ale przynosi też ogromną frajdę zaangażowanym w zabawę. Na zajęciach poznacie triki pozwalające na wykradnięcie partnera bądź partnerki
drugiej osobie przy jednoczesnym zachowaniu płynności tańca. Minimalny poziom
uczestników: LH 0
koszt:
1 tydzień - 80 zł
2 tygodnie - 140 zł
3 tygodnie - 200 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
zapisy: shimsham.pl

