2017

luty

OŚRODEK
KULTURY
OCHOTY

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

02
3

piątek

14

19.00
POKÓJ NUMER 3 - KONCERT

Pokój Numer 3 powstał w 2015 roku w Bydgoszczy. Zespół tworzą młodzi muzycy,
zafascynowani bluesem i rockiem. W ich twórczości przeważają właśnie te gatunki ale
można też doszukać się wpływów muzyki amerykańskiego południa i country.
bilety: 15 zł w przedsprzedaży /20 zł w dniu koncertu
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75

4

Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do wspólnej muzycznej zabawy. W programie
poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych. Prowadzą muzycy
zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski.
bilety: 10 zł / osoba
Ośrodek Kultury Ochoty| ul. Grójecka 75

6

poniedziałek

20.00
NOWOROCZNY KONCERT CHÓRU „ALL THAT SOUND”

Zapraszamy na noworoczny koncert chóru All That Sound, podsumowujący warsztaty wokalne z Craig Antony Lees.
Podczas koncertu będzie można usłyszeć utwory muzyczne z gatunku: pop, soul,
i gospel.
bilety 5 zł
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka

7

wtorek

17.30
PRZESŁUCHANIA DO STUDIA WOKALNEGO IM. J. WASOWSKIEGO

Wszystkich chętnych zapraszamy na egzamin wstępny. Należy przygotować 2 utwory
( zróżnicowane stylistycznie) w tym jeden po polsku oraz fragment prozy lub wiersza.
Uwaga! Trzeba przynieść nuty do wykonywanych utworów w swojej tonacji lub podkład.
Dodatkowe informacje można uzyskać: iza.puk@oko.com.pl.
koszt egzaminu - 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

11

sobota

19.00
BUŁGARSKIE ŚWIĘTO WINA „TRIFON ZAREZAN”

Muzyka: SARAKINA BALKAN BAND
Prowadzenie tańców: Stojan Uzunow
Podobnie jak w ubiegłym roku zapraszamy na ochockie obchody Bułgarskiego
Święta Wina "Trifon Zarezan". Nazwa święta pochodzi od imienia chrześcijańskiego
świętego - Tryfona i obchodzone jest w Bułgarii oraz w innych państwach
bałkańskich.
Białostocka SARAKINA to jedyna w swoim rodzaju polsko-bułgarsko-czeska
formacja, która miesza tradycyjne pieśni z własnym repertuarem, komponowanym
przez lidera zespołu, multiinstrumentalistę Jacka Grekowa, który nie unika
eksperymentów i sięga również po elementy jazzu.
W programie wieczoru m.in.: prezentacja podcinania winorośli, nauka tańców
bułgarskich tj.: horo, raczenica, kopanica, degustacja win bułgarskich oraz wspólna
zabawa przy rytmach Sarakiny.
bilety: w przedsprzedaży 25 zł / w dniu koncertu 30 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

12

niedziela

12.30
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

Widowisko "FALKOSHOW. Iluzja marionetki" w ramach cyklu Artystyczna
Niedziela z Mamą i Tatą. Teatr Falkoshow powstał w 2009 roku z inicjatywy
Krzysztofa Falkowskiego – aktora i reżysera. Spektakle łączą w jedno edukację z rozrywką przy zachowaniu najwyższej jakości artystycznej. Każdy z nich prezentuje
odmienną, a przez to unikatową formę teatru plastycznego. Skierowane są do
dzieci, a także dorośli świetnie się przy nich bawią. Po spektaklu warsztaty
artystyczne na temat teatru plastycznego.
bilety: 10 zł / os.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

15.00
OCHOCKI KONTRA FARAON - RZECZ O PRZYJAŹNI BOLESŁAWA PRUSA
I JULIANA OCHOROWICZA
Audycja autorska IGORA STROJECKIEGO.
Rok 2017 w sposób szczególny wiąże się z postacią Bolesława Prusa gdyż w lutym
przypada 120 rocznica I wydania drukiem powieści B. Prusa "Faraon" zaś w sierpniu 170
rocznica urodzin pisarza. Natomiast w maju 2017 r. przypada 100 rocznica śmierci
Juliana Ochorowicza - znanego w II poł. XIX w. psychologa i wynalazcy, którego pewne
rysy nadał Prus postaci Ochockiego w "Lalce". Co łączyło obu panów? Odpowiedzi
postara się udzielić Igor Strojecki, który ujawni tajemnice korespondencji pomiędzy
nimi.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

sobota

11.00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „JEDZIEMY NA NARTACH” CIUPAGA I FUJARA

wtorek

16

czwartek

15.00
PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE - SPOTKANIE Z ROBERTEM
GONDKIEM - EKWADOR I GALAPAGOS

Ekwador to Ameryka Południowa w pigułce. W niewiele mniejszym od Polski,
położonym na równiku kraju znajdziemy sięgające 6000 m n.p.m. ośnieżone wulkany,
dziką i nieprzebytą dżunglę, lasy deszczowe i piękne zabytkowe miasta. Na odległych o 1000 km
od kontynentu wyspach Galapagos mieszkają gigantyczne żółwie słoniowe, iguany,
fregaty i głuptaki. To jedyne takie miejsce na świecie.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

17 piątek

19.00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI - TODD FIELD I JEGO „MAŁE DZIECI”

Tym razem DKF Faktor Berliński zaprasza na amerykańskie przedmieścia, na które
będzie można spojrzeć - za sprawą filmu Todda Fielda „Małe dzieci” - w nieco bardziej
brutalny i odarty z „amerykańskiego snu” sposób. Reżyser dokonuje wiwisekcji zachowań,
rytuałów i zasad, którymi wspólnota się kieruje.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

20.00
„PREMIERA W OKO” - PROMOCJA PŁYTY „FIRST MEETING” BIWALD FEAT. SHACHAR ELNATAN
Koncert promujący debiutancki album "First Meeting" to historia pewnego spotkania
opowiedziana przez polsko-izraelski duet w 12 krótkich epizodach. Twórczość
przesiąknięta dźwiękami z różnych zakątków świata, jazzem i poezją. Dzięki gościnnemu
występowi Shachara na gitarze i perkusji, historia nabiera szybszego tempa i rumieńców.
Wymyka się przyjętym formom i zaczyna żyć własnym życiem. Po koncercie
moderowane spotkanie z zespołem poprowadzi dziennikarz muzyczny - Adam
Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 15 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19 niedziela

17.00
„OCHOTA JAKO CENTRUM ŚWIATA” SPOTKANIE AUTORSKIE
Z MICHAŁEM CICHYM

W książce "Pozwól rzece płynąć" Michał Cichy przypatruje się swojej najbliższej okolicy.
Idzie Sękocińską, Niemcewicza, Filtrową, przystaje na placu Narutowicza, a potem
Słupecką wraca do domu. Po drodze przygląda się sekretnemu życiu ludzi, drzew,
ptaków i chmur"..
Spotkanie poprowadzi Stanisław Łubieński - autor bloga „Dzika Ochota”, a fragmenty
książek przeczyta aktor Andrzej Ferenc.
wstęp wolny
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

25 sobota

18.00
20-LECIE STILO - KONCERT

Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień – i oto zespół STILO rozpoczyna cykl koncertów
jubileuszowych, podsumowujących dwie dekady swojej obecności na polskim rynku
muzycznym. Obecności znaczonej pięcioma autorskimi albumami, współpracą
artystyczną z muzykami z różnych stref czasowych i kultur, ale przede wszystkim
nieocenionymi kontaktami ze słuchaczami, bo – jak twierdzą członkowie grupy – to dla
nich ostatecznie jest cały ten trud i radość zwane graniem.
Więcej na stronach STILO:
www.stilospace.pl
www.facebook.com/stilospace
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

