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18.00
WIECZORY BARDÓW - „ŻYWIOŁY” RECITAL MATEUSZA
NAGÓRSKIEGO

Zapraszamy na wieczór z rytmami, melodiami i tańcem prosto z serca Afryki.
Będziemy mieli unikalną okazję obejrzenia owocu współpracy artystów z różnych
części świata, których łączy pasja do tradycji zachodnio-afrykańskich.
Najważniejszym gościem sceny OKO będzie wirtuoz, jeden z najlepszych mistrzów
bębna Djembe na świecie "Petit" Adama Diarra.
Bilety: 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Koncert w rocznicę śmierci Jacka Kaczmarskiego - jego piosenki i wiersze z najnowszej płyty Mateusza Nagórskiego. „…Wielką radość sprawia mi fakt, że płyta jest
zapisem spotkania z publicznością w miejscu dla mnie szczególnym - Piwnicy pod
Harendą - w którym pierwszy raz usłyszałem Jacka Kaczmarskiego na żywo.” Niniejsza
płyta stanowi przekrojową prezentację ponad dziesięcioletniej pracy artystycznej
Mateusza Nagórskiego.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

20.30
RYTMY Z SERCA AFRYKI

niedziela

18.00
WIECZORY BARDÓW - „HORYZONT OSOBLIWOŚCI”
RECITAL JAROSŁAWA CHOJNACKIEGO

7

Film "Ręce do góry" nasycony ideologicznym buntem, wyprodukowany w 1967 roku
swoją premierę miał dopiero w ro-ku 1981. Podczas zjazdu absolwentów Akademii
Medycznej odczytywane są listy i depesze od tych, którzy z różnych powodów nie mogli
zjawić się na spotkaniu. Jedna wiadomość szczególnie złości uczestników…
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

piątek

20.00
GRUNT TO BUNT - RECITAL TOMASZA BUDZYŃSKIEGO

Zapraszamy na pierwsze spotkanie poświęcone Kresom Wschodnim dawnej
Rzeczpospolitej Polskiej. Wyruszymy na wędrówkę w poszukiwaniu pamiątek
przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów i ciekawych ludzi
kultywujących tradycje polskości.
Wstęp wolny
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

sobota

11.00
WARSZTATY NAUKOWE - POGODA

Meteorologia to bardzo poważna nauka, której zadaniem jest przede wszystkim
ocena bieżącego i przyszłego stanu pogody. Dzieci zamienią się w małych
meteorologów i wykonując samodzielnie wiele ciekawych eksperymentów oraz
urządzeń badawczych, poznają składniki pogody oraz spróbują dokonać prognozy.
Koszt: 75 zł / (3 spotkania) / 30 zł pojedyncze zajęcia
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

17.00
„MOJE MALOWANIE” - WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA
EWY BUCZYŃSKIEJ

Ewa Buczyńska - sztukami plastycznymi pasjonowała się od najmłodszych lat.
Umiejętności zdobywała w pracowniach malarki-rzeźbiarki Roussanny
Nowakowskiej i prof. Lidii Zmichorskiej. Ukończyła 5-letnie Studium Malarstwa
Artystycznego. Maluje w technikach: olej, akryl, suchy pastel, akwarela i techniki
własne - martwą naturę, pejzaże, własne przemyślenia, a także portrety.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

19.00
„FOLKOWE OKO” - HABIARJAN

Zapraszamy na esencję folków z różnych stron świata w energetycznym
wykonaniu. Wzruszające pieśni ormiańskie, gorące hiszpańskie rytmy, afgańskie
uniesienia w orientalnej skali, celtyckie harmonie, łagodne rytmy bossa nova.
Między piosenkami HabiArJan przybliża zwyczaje i kulturę kaukaską w krótkich
opowieściach.
Bilety: w przedsprzedaży 15 zł / w dniu koncertu 20 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
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19.00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „RĘCE DO GÓRY” W REŻYSERII
JERZEGO SKOLIMOWSKIEGO

Występ Jarosława Chojnackiego to podróż do wnętrza ludzkiej duszy. Gra i śpiewa
wiersze najlepszych polskich i zagranicznych poetów ubierając je w muzykę i własną interpretację. Trudno przejść obojętnie obok słów, które dotykają istoty
ludzkiego życia, wyśpiewane a czasami wykrzyczane w rytmie gitary.
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł / w dniu koncertu 35 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

14.00
KRESY - MOJA MIŁOŚĆ. NOWY CYKL SPOTKAŃ.
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21 piątek

niedziela

12.30
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

W programie bajka muzyczna "Wielkanocne pisanki" w wykonaniu aktorów
Teatru Wariacja oraz warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej.
Bilety: 10 zł / os.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

www.oko.com.pl

Recital wokalisty takich zespołów jak Armia, 2Tm2,3 , Siekiera.
transmisja na żywo: www.radiobunt.com
rejestracja koncertu: www.madeformusic.pl
Bilety: 15 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

22 sobota

11.00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „KWITNĄCO I PACHNĄCO” CHARANGO - BOLIWIJSKA GITARKA
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 / os.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00
„PREMIERA W OKO” - NASH - KONCERT

Nash powstał z tęsknoty za piosenkami z melodią i polskim tekstem. Stał się antidotum
na hałas, życiowy pęd i nieznaczące rozmowy. W warstwie muzycznej łączy brzmienia
akustyczne z elektroniką, jak również nawiązuje do estetyki indie popu i nurtu singer songwriter. Wszystkie teksty napisane są po polsku i odsyłają do przestrzeni będących
na styku baśni i świata realnego.
Album „Trik” jest miksem trzech różnych temperamentów: Anny Gadt-wokalistki,
kompozytorki; Miłosza Wośko - pianisty, aranżera i producenta Andrzeja Izdebskiego.
Mieszają się tu wszelakie brzmienia gitar, pianina i instrumentów klawiszowych,
waltornia nadaje nowy kontekst śpiewanym melodiom. Koncert oraz panel dyskusyjny
z zespołem poprowadzi Adam Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

23 niedziela

18.00
BELTAINE - 15 LAT NA SCENIE - KONCERT JUBILEUSZOWY

Charakterystyczne brzmienie grupy jest wynikiem zderzenia różnych osobowości o skraj-nie
odmiennych doświadczeniach muzycznych. Główną inspiracją dla muzyków jest
szeroko pojęta tradycja irlandzka i bretońska, ale muzycznie zespół zmierza po prostu
przed siebie. Eksperymentuje i zaciera granice między tradycją a nowoczesnością. Od
początku siłą Beltaine były żywiołowe koncerty, entuzjastycznie przyjmowane przez
publiczność na każdej szerokości geograficznej. Grupa koncertowała m.in. w Malezji,
Meksyku, USA i Kanadzie; jest regularnie zapraszana na prestiżowe festiwale w całej
Europie.
www.beltaine.pl
Bilety: w przedsprzedaży 25 zł / w dniu koncertu 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

