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15.00
PODRÓŻE DALEKIE I BLISKIE

Zambia i Malawi - afrykańskie góry i jeziora w cyklu spotkań z Robertem
Gondkiem. W październiku 2013 roku Robert odwiedził kolejne dwa państwa w ramach projektu „W drodze na najwyższe szczyty Afryki”.
Wstęp wolny
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

12

piątek

16.00
KRESY - MOJA MIŁOŚĆ. Z SIENKIEWICZEM NA KRESACH ŚLADAMI TRYLOGII.

Lauda na Żmudzi, ziemia witebska na dzisiejszej Białorusi, Dzikie Pola na Ukrainie,
twierdze, miejsca bitew, stare zaścianki, Kozacy, Tatarzy... wymieniać można długo.
Barwny jest kresowy świat sienkiewiczowskiej Trylogii. Akcja sześciu tomów
powieści rozgrywa się w wielu miejscach na dalekiej Ukrainie, na ziemiach
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wstęp wolny
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

13

sobota

11.00
WARSZTATY NAUKOWE - WSZYSTKIE KOLORY TĘCZY.

Tym razem dzieci zamienią się w fizyków. Podczas najbardziej kolorowych zajęć
roku będą badały właściwości światła oraz poznają podstawy teorii barw. Dokładnej
analizie zostaną poddane wszystkie kolory tęczy.
Koszt: 30 zł / zajęcia
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

11.00
WARSZTATY GITAROWE W OKO - MITCHELL LONG

Zapraszamy na Warsztaty Gitarowe i nie tylko!, które poprowadzi amerykański
gitarzysta i wokalista MICHTELL LONG. Program: gitara jazzowa, gitara brazylijska,
brazylijskie rytmy na różnych instrumentach.
informacje i zapisy: iza.puk@oko.com.pl
Koszt: 200 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00
„PREMIERA W OKO” - AGA KIEPUSZEWSKA
I JEJ NOWY ALBUM „FALA”

Aga Kiepuszewska powraca w roli songwriterki z nowym albumem „Fala” w wersji
CD i na winylu. Jest autorką muzyki i polskich testów oraz aranżacji. Jej piosenki są
terapeutyczne i kojące. Tchną spokojem, choć dotykają tematów i emocji,
z którymi trudno się samemu mierzyć. Koncert oraz panel dyskusyjny poprowadzi
Adam Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

14

niedziela

18.00
WIECZORY BARDÓW - „GROSZKI I RÓŻE” RECITAL
DOMINIKI ŚWIĄTEK

W programie największe przeboje polskiej piosenki poetyckiej rozsławione przez
Ewę Demarczyk. Wspaniałe melodie niosące mistrzowskie słowa – arcydzieła, które
łączą pokolenia. Usłyszymy m.in. wiersze Baczyńskiego, Tuwima, Mandelsztama
z muzyką m.in. Zygmunta Koniecznego czy Andrzeja Zaryckiego.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19

piątek

19.00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI

Czy wzrost liczby filmów fantastyczno naukowych ma związek z ponownym
zainteresowaniem kosmosem, z działalnością Elona Musk, Richarda Bronsona
i innych szalonych wizjonerów, czy może po prostu spece od marketingu i producenci filmowi wyczuli dobry moment na odświeżenie kina gatunkowego spod
znaku SF? Odpowiedź nie jest prosta, ale jedno jest pewne, nasz dkf pragnie
również dołożyć swoją cegiełkę do owego trendu i przypomnieć tytuł nieco
zapomniany, ale godny przypomnienia: "Immortal – Kobieta Pułapka" z 2004
roku w reżyserii Enki Bilala.
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

20 sobota

11.00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „MAJOWE ŚPIEWKI” FLETNIA PANA
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

17.00
MAJ - MIESIĄCEM MATKI

Z okazji Dnia Matki zapraszamy Panie do wspólnego celebrowania tego
wyjątkowego święta przy kawie. Tradycja obchodzenia Dnia Matki wywodzi się
jeszcze ze starożytnej Grecji. Większość państw, w tym Polska, które
zaadoptowały to święto organizuje je właśnie w maju.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

19.00-23.00
NOC MUZEÓW W MAGAZYNIE SZTUK

W programie - wystawa malarstwa Igora Yelpatova „Cudowności dojrzałości” wernisaż o godz. 20:00, oraz warsztaty tworzenia filcowych broszek w godz.
19.00-22:30
Wstęp wolny
Magazyn Sztuk, ul. Radomska 13/21

21 niedziela

11.00-16.00
WARSZTATY WOKALNE W OKO - DEAN KAELIN

W programie cenne wskazówki dotyczące techniki śpiewania MIXEM, oddychania,
artykulacji dla początkujących jak i doś-wiadczonych wokalistów.
informacje i zapisy: iza.puk@oko.com.pl
Koszt: 230 zł udział w masterclass / 180 zł obserwatorzy
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

12.00-18.00
MAJÓWKA - TRADYCYJNIE, NA LUDOWO, WIELOKULTUROWO

Impreza plenerowa, klimatem nawiązującą do dawnych jarmarków.
W tegorocznym programie m.in.:
*na scenie: Ludowy Zespół Artystyczny "Kasztelanka" z Sierpca, Zespół
„Madrugada Flamenco”, Studio tańców irlandzkich "Dunmore" z Ośrodka Kultury
Ochoty, Zespół Tańców Bałkańskich "KOLO" z Bielska Białej, "Tureckie klimaty"
z Krakowa, Syrbacy Dzieciacy z Grodziska Mazowieckiego, Grupa Bandurzystek
z Ukrainy oraz na zakończenie potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
*jarmark rękodzieła artystycznego i regionalnego, prezentacja kuchni tradycyjnej
i etnicznej, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i rodziców (m.in.: tkactwo, wiklina,
rzeźba, ceramika, kwiaty z bibuły, wycinanki łowickie, kurpiowskie, świece
woskowe, zabawki drewniane i inne), pokazy rzemiosł średniowiecznych tj.:
rogownictwo, snycerstwo, mincerstwo, kowalstwo.
Prowadzenie: Stanisław Jaskułka.
Zachęcamy do aktywnego spędzenia czasu na łonie natury z całą rodziną.
Organizatorem Majówki jest Ośrodek Kultury Ochoty i Urząd Dzielnicy Ochota
m. st. Warszawy.
Wstęp wolny!
Park Szczęśliwicki

20.00
GRUNT TO BUNT - BIELIZNA

W majowym koncercie wystąpi zespół BIELIZNA - legenda trójmiejskiej sceny
alternatywnej, aktywna już prawie 30 lat!
transmisja na żywo www.radiobunt.com
rejestracja koncertu www.madeformusic.pl
Bilety: 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

28 niedziela

17.00
PRZEZ PUSTYNIĘ I PUSZCZĘ DO STEPÓW AKERMAŃSKICH

Koncert duetu Sergiu Bolgarina grającego na fletni Pana i pianistki Moniki Rosca.
W programie utwory epoki Romantyzmu, Baroku, muzyki filmowej oraz tematy
ludowe mołdawsko-rumuńskie w transkrypcjach na fletnię Pana i fortepian.
Program koncertu oraz specyficzny ambiance sali stworzą niepowtarzalną
atmosferę niedzielnego popołudnia.
Bilety: 15,- zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

