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19.00
ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - FRUMENT

piątek
19.00
GRUNT TO BUNT
GRUNT TO BUNT - cykl koncertów, pokazujących najciekawsze zjawiska w kulturze alternatywnej.
W październikowym koncercie zagrają zespoły: Dance on Glass - electro /gothic
rock oraz ANKH - prog rock/art rock.
transmisja na żywo www.radiobunt.com
rejestracja koncertu www.madeformusic.pl
Bilety 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75

8

Siłą Frumentu są niepowtarzalne koncerty. Członkowie zespołu: Patryk Walczak –
akordeon, Łukasz Rylski – bas, Kamil Rylski – bębny. Zespół ma na swym koncie liczne
sukcesy m.in.: II miejsce na Mikołajkach Folkowych – 2011; Półfinalista 7 edycji
programu „Must be the music”, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu
Akordeonowym w Sanoku, Laureat Radomskiej Nagrody Kulturalnej za rok 2014.
W maju 2016 roku ukazała się debiutancka płyta Frumentu „Cały na biało”.
Koncert i spotkanie z zespołem poprowadzi dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
Bilety: w przedsprzedaży 15 zł / w dniu koncertu 20 zł

10

sobota

16

11.00
„DINOZAURY” WARSZTATY NAUKOWE

18.00
„LAS VEGAS” Z CYKLU W AMERYKAŃSKIM STYLU

Gospodarz imprezy - formacja taneczna „Strefa Country” za-prosiła tym razem
„COLORADO BAND” w składzie: Janusz Nastarowicz – śpiew , gitara; Leszek
Laskowski – pedal steel; Jacek Karasiński – gitara; Dariusz Bełdowski – gitara
basowa; Bartek Wroniszewski - perkusja. Colorado Band występuje od 20 lat na
polskich i zagranicznych scenach, na których króluje muzyka country. Posiada na
swoim koncie wiele prestiżowych nagród. Inspiracją dla stworzenia własnego
charakterystycznego stylu bandu stał się amerykański rock z elementami country.
Koncert jest promocją najnowszej płyty „Las Vegas” ale w programie nie zabraknie
takich przebojów jak: „Wracam do Łodzi”; „Taka mała stacja”, „O co biega co jest
grane” oraz utworów z repertuaru Georga Hamiltona V.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: w przedsprzedaży 10 zł / w dniu koncertu 15 zł

niedziela

18.30
Z CYKLU PREMIERA W OKO - KONCERT JOANNY
KONDRAT PROMUJĄCY ALBUM „KARMA”

Joanna Kondrat - ceniona za wszechstronność i wysoką kulturę muzyczną.
Laureatka wielu ogólnopolskich konkursów. Współtworzy zainicjowany w Filharmonii Łódzkiej projekt Chopin.Powroty. Obecnie uznawana za jedną z najlepszych autorek tekstów. Współpracuje z wybitnymi instrumentalistami.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł

10

poniedziałek

12.00
PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE - SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM i FOTOGRAFEM - ROBERTEM GONDKIEM

Zapraszamy na opowieść o najwyższych afrykańskich górach i o ich różnorodności.
Zobaczymy pokryte lodowcami Kilimandżaro i Mount Kenya. Odbędziemy spacer po
niezwykle kolorowych Górach Księżycowych w Ugandzie. Zobaczymy jak różna jest
Afryka.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

15

sobota

11.00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „WARZYWA I OWOCE
MAJĄ WIELKIE MOCE - MARCHEWKOWY FLET”

Zapraszamy na kolejne spotkanie w krainie dźwięków z cyklu Sobotnie Spotkania
Muzyczne – poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych.
Prowadzą: muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz
Puchłowski.
Bilety: 10 zł

12.30
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

18.00
KONCERT - PROMOCJA TOMIKU EWY KARBOWSKIEJ „WIERSZE
O WIERSZACH”
PROMOCJA TOMIKU EWY KARBOWSKIEJ - z ilustracjami i okładką Moniki Kazmierskiej
"Wiersze o wierszach" z udziałem obu Pań. Spotkanie poprowadzi Antoni Muracki,
czarujący publiczność także swoimi poetycko-muzyczno-wokalnymi talentami, a całość
dodatkowo wspomogą: Barbara Dziekan, Grażyna Łapińska, Adam Drąg, Andrzej-E-Moll
Kowalczyk, Przemysław Wróblewski.
wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

17.00
„NA PALETY NUTĘ” WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA
ANNY FORYCKIEJ-PUTIATYCKIEJ

Anna Forycka-Putiatycka - artysta malarz, członek ZPAP, IAA/A/AP – UNESCO
oraz licznych Grup Twórczych. Założyła i prowadzi Grupę SYMFONIA zajmującą
się malarstwem inspirowanym muzyką, której celem jest tzw. „synteza sztuk”,
rodem z romantycznej tradycji „correspondance des arts”. Brała udział w 15
wystawach indywidualnych i ponad 120 zbiorowych. Prace malarki znajdują się w instytucjach i zbiorach prywatnych w Polsce i na świecie.
wstęp wolny!
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

niedziela

Zobaczymy efektowne eksperymenty i widowiskowe sztuki iluzjonistyczne w wykonaniu "małego teatrzyku". A wszystko podsycone lekcją z biologii, psychologii,
a także chemii i fizyki. Po spektaklu tradycyjnie zapraszamy dzieci z opiekunami na
blok warsztatowy.
Bilety: 10 zł / os.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

Otaczający nas wszechświat to bardzo złożony twór, w którym występuje wiele
zależności. Bez znajomości podstawowych zagadnień z dziedziny fizyki i chemii
zrozumienie tego jak sami funkcjonujemy jest o wiele trudniejsze. Program
warsztatów naukowych Funiversity został skonstruowany tak, aby w logicznym
ciągu zależności wyjaśnić dzieciom otaczający nas świat. Nie oddzielamy grubą
kreską fizyki od biologii, czy też chemii od archeologii. Temat październikowego
spotkania - „Dinozaury". Na zakończenie każdego ze spotkań z nauką, dzieci
wykonują eksperyment - zabawkę, którą zabierają do domu.
Koszt: 100 zł – semestr / pojedyncze zajęcia – 30 zł
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
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18

wtorek

16.00
„POWIEDZ TO” - SPEKTAKL DOMU KULTURY PRAGA

Spektakl przedstawia historię kobiety i mężczyzny, których łączy podobna życiowa
udręka. Oboje nie potrafią przekazywać swoich myśli i uczuć drugiej osobie. On od
wczesnego dzieciństwa milknie gdy ma wypowiedzieć się w obecności obcej osoby,
ona mówi szybko i niewyraźnie, do tego nałogowo przeklina. Widzowie poznają ich
rodziny, które niewątpliwie stanowią źródło ich problemów. Spektakl zwraca uwagę
przede wszystkim na istotę rodziny w uczeniu się przez dziecko wyrażania w języku
ojczystym oraz tego jaki ma to wpływ na jego dorosłe życie.
Poruszany problem ukazany jest w sposób przerysowany, z dużą dawką humoru.
Sceny dzielą krótkie animacje filmowe.
Obsada:
Patrycja Zywert - Szypka : Ewa
Krzysztof Franieczek: Wiktor
Zuzanna Banaszek: Pani Agnieszka
Hanna Rechnio: Babcia
Głosy dzieci: Ewa Wasieczko, Michał Pallash
Reżyseria: Sylwia Kalisz-Mróz
Animacje: Michał Mróz
Dofinansowano w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Ojczysty dodaj
do ulubionych 2016"
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

22/23 sobota-niedziela
WARSZTATY WOKALNE

Zgodnie z zapowiedzią, rozpoczynamy nowy cykl Warsztatów Wokalnych w OKU!
Będą to spotkania skierowane do osób zainteresowanych śpiewem, wokalistyką,
muzyką, poprawą nabytych już umiejętności ze śpiewu, czujących pragnienie rozwoju
i ciągłej pracy nad sobą w tej dziedzinie, zarówno profesjonalistów jak i amatorów.
Pierwsze spotkanie obejmie zagadnienia z zakresu śpiewu popowego i nie tylko! Cenne
wskazówki dotyczące techniki, oddychania, artykulacji ale również ozdobników, skal
oraz rytmu! Prowadzić je będzie Kim Chandler, australijska wokalistka sesyjna z ponad
dwudziestoletnim doświadczeniem zdobywanym u boku międzynarodowych gwiazd
takich jak: Bee Gees, Natalie Cole, Bjork, Michael Bolton, Rick Astley. Szczegółowy
program warsztatów już niebawem na www.oko.com.pl
wstęp: 200 zł ilość miejsc ograniczona!
Pawilon Pod Okiem, ul. Grójecka 79

29/30 sobota-niedziela

FFW - FANTASTYCZNY FIGURKOWY WEEKEND

Zapraszamy serdecznie wszystkich małych i dużych miłośników malarstwa i modelarstwa figurkowego oraz gier bitewnych.
W programie imprezy m.in. 7 edycja Polskiego Konkursu Malarskiego „Hussar”,
pokazy i warsztaty, które poprowadzą Katarzyna Górska oraz gość specjalny Jesus
Martin z Nocturna Models, konkurs speed-paintingu, nauka malowania dla
początkujących oraz wystawa tematyczna prac 2d Michała Sztuki i Daniela Kałaski. FFW
to jedna z niewielu okazji, żeby zobaczyć na żywo „figurkowe arcydzieła” najlepszych
artystów z Polski i zagranicy.
wejściówka na wszystkie wydarzenia FFW - 25 zł
wejściówka dla zwiedzających tylko ekspozycję prac konkursowych - 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty - ul. Grójecka 75 i Pawilon „Pod Okiem” ul. Grójecka 79

www.oko.com.pl

