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piątek

20 niedziela

18.00
WERNISAŻ WYSTAWY EWY KAMIENIECKIEJ „WSPOMNIENIA”

12.30
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

Prace Ewy Kamienieckiej to papierowe akwarele dużych formatów, których
tematem są uproszczone fragmenty z przeżyć z dzieciństwa. Głównie są to
radosne doznania związane z wesołym miasteczkiem, kolorową karuzelą, cyrkiem.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

Spektakl Grupy Zaplecze "Magiczny Medalion"
Przedstawienie inspirowane opowiadaniem I.B.Singera "Rabi Leibi i czarownica
Kunegunda" adresowane do dzieci w przedziale wiekowym 3-10 lat. M a g i c z n y
M e d a l i o n to opowieść o przenikaniu się dobra i zła, która jednocześnie przybliża
wielokulturowość otaczającego nas świata.
Po spektaklu warsztaty artystyczne z Grupą Zaplecze oraz instruktorami z OKO.
Bilety: 10 zł / os.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

sobota

11.00
„KRAINA KRATERÓW” WARSZTATY NAUKOWE

18.00
WIECZORY BARDÓW „SPÓJRZ W MOJE OCZY” KONCERT
ZESPOŁU MELLU SYA

Po pierwsze Księżyc to naturalny satelita Ziemi, jest ogromny i jasno świeci nocą.
Po drugie jest jedynym wyraźnie patrzącym na nas dużymi oczami obiektem
kosmicznym. Po trzecie czasem jest wyraźnie najedzony, a kiedy indziej dba o linię.
Po czwarte wpływa na linię brzegową morza. Po piąte… Mali astronomowie tym
razem przyjrzą się z bliska i daleka naszemu sąsiadowi.
Koszt: 75 zł – 3 spotkania / pojedyncze zajęcia – 30 zł
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

19.00
Z CYKLU PREMIERA W OKO: STEFSKI & HUTCH

Koncert w duecie akustycznym 100% live - STEFSKI (Stéphane Wlodarczyk)
i HUTCH (Tomasz Bogacki). W programie, autorskie piosenki w stylu indie-rockfolk-blues-soul i jeszcze kilka niespodzianek. Koncert z okazji wydania nowego
singla "Keep it together" i Pierwszej Epki z pięcioma oryginalnymi kompozycjami.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Mellu Sya to zespół, który nadaje współczesnej poezji inną barwę - wydobywa z niej
zmysłowość, intymność i piękno. Muzyka zespołu to ambitna forma dopasowania muzyki
do rozmaitych utworów poetyckich.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł

22 wtorek

15.00
„ELŻBIETA BARSZCZEWSKA - AKTORKA WIERNA WARSZAWIE”
- WYKŁAD IGORA STROJECKIEGO
Zapraszamy na wykład Igora Strojeckiego, który przybliży sylwetkę swojej krewnej – aktorki
Elżbiety Barszczewskiej. Podczas prezentacji multimedialnej przytoczy fragmenty
wypowiedzi artystki, jej wspomnień oraz niepublikowanych pamiętników aktorki i jej ciotki
pisarki Marii Dąbrowskiej.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

10-13 czw, sob, ndz

VII INTERNATIONAL OCHOTA BLUES FESTIVAL

Po raz siódmy Urząd Dzielnicy Ochoty m.st. Warszawy, Ośrodek Kultury Ochoty
i Fundacja 9 Muz zapraszają na koncerty w ramach VII International Ochota Blues
Festival. Wystąpią m. in: RockCover Band (PL), Eddie Angel (UK), Latvian Blues
Band (LV), Hendrix Project (PL), The Harpiano Show (UK/PL), The Road Band (LT).
Festiwal oprócz świetnych koncertów oferuje doskonałe wieczorne jam session,
które odbędą się w Klubokawiarni Mam Ochotę.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
koncerty zaczynają się o godz. 18:00 - bilety:
normalne - 30 zł, ulgowe - 25 zł / na koncerty 12 lub 13.11
10.11 i 12.11 - na jam session - wstęp wolny
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24 czwartek

15.00
Z CYKLU PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE SPOTKANIE Z ROBERTEM
GONDKIEM
Zapraszamy na wyprawę do Gabonu oraz Wysp Św.Tomasza
i Książęcej. Powędrujemy przez tropikalne lasy pełne niezwykłej fauny i flory, zobaczymy
Park Narodowy na Sao Tome. Wejdziemy na kolejne szczyty górskie Afryki: Mount
Iboundji, Mount Bengoue, Pico de Sao Tome, Rwenzori.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

piątek

18.30
„POEZJA MA ZDROWE RUMIEŃCE” - TADEUSZ RÓŻEWICZ

20.00
WIECZORY BARDÓW „TRIBUTE TO PETE SEEGER”

Program „POEZJA MA ZDROWE RUMIEŃCE” w reżyserii Krystyny Adamiec i oprawie
muzycznej Jerzego Muczyńskiego prezentowany jest już po raz kolejny na życzenie
widzów.
Premiera programu odbyła się w listopadzie 2014 roku.
bilety: 5 zł
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

19.00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI „YES MENI IDĄ NA REWOLUCJĘ”

film wyjątkowy, opisujący bowiem działania słynnej już grupy aktywistów i performerów - Yes Men-ów (tzw. ”potakiwaczy”). Yes Menom udaje się – poprzez swoje
działania – zwrócić uwagę opinii publicznej na akty łamania praw człowieka,
niszczenia środowiska przez międzynarodowe korporacje i obnażyć ich udział w wielu
nielegalnych procederach.
wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Koncert poświęcony życiu i twórczości zmarłego w 2014 roku, legendarnego
amerykańskiego twórcy i wykonawcy pieśni społecznie zaangażowanych: jak „We shall
overcome” czy „Where have all the flowers gone” - PETE SEEGERA.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł

26/27 sobota-niedziela

19 sobota

11.00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE

Sobotnie Spotkania Muzyczne – poznawanie dźwięków i budowy instrumentów
muzycznych, wspólne muzykowanie dla dzieci (4-7 lat) wraz z rodzicami.
Tym razem tematem będą grające kawałki drewna czyli „Od czasu do czasu
idziemy do lasu”. Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz
i Mariusz Puchłowski.
Bilety: 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

20.00
ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - DIKANDA

DIKANDA to uznany szczególnie na zagranicznym rynku muzycznym szczeciński
zespół grający world music. Muzyczne inspiracje czerpie z tradycyjnych, folkowych
brzmień szeroko rozumianego orientu – od Bałkanów, przez Izrael, Kurdystan,
Białoruś po Indie. Koncerty Dikandy to niezwykle emocjonalna podróż po
etnicznych brzmieniach, żywiołowe spotkanie pełne energii i charyzmy. Koncert
i spotkanie z zespołem poprowadzi dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21 wejście C
Bilety: w przedsprzedaży 40 zł / w dniu koncertu 45 zł

www.oko.com.pl

10.00-18.00 SOB. 10.00-15.00 NDZ.
WYSTAWA PTAKÓW EGZOTYCZNYCH

Serdecznie zapraszamy miłośników ptaków oraz rodziców z dziećmi. Podczas
wystawy będzie można zobaczyć kanarki, papugi, amadyny, mewki oraz inne ptaki
drobnej egzotyki.
W sobotę odbędzie się wręczenie pucharów dla zwycięzców III Ornitologicznych
Mistrzostw Warszawy.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

10.00-14.00 SOB. 19.00 NDZ.
IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY „PIOSENKA JEST
DOBRA NA WSZYSTKO”
Jak co roku, zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno amatorów jak i zawodowców
do wzięcia udziału w konkursie, a wszystkich wielbicieli twórczości genialnego duetu Wasowski/Przybora na muzyczną ucztę w wykonaniu finalistów konkursu oraz Olgi
Bończyk z zespołem w re-pertuarze wykonywanym kiedyś przez niezapomnianą Kalinę
Jędrusik. Więcej o konkursie na www.oko.com.pl
26.11 - II Etap przesłuchań - wstęp wolny
27.11 - Koncert Finałowy - bilety 20 zł ulg. / 25 zł norm.

