2017

listopad
23

20.00

W programie tegorocznej imprezy poświęconej szeroko pojętej tematyce gier
bitewnych oraz związanych z nimi figurkami kolekcjonerskimi znajdą się mi.in:
VIII edycja polskiego konkursu malarsko-modelarskiego „Hussar”, konkurs speedpaintingu, Mistrzostwa Warszawy w Dust Tactics, wystawa prac modelarskich,
pokazy malowania figurek, warsztaty malarsko-modelarskie dla początkujących.
Bilety: 25 zł wejściówka na 2 dni/ 10 zł - zwiedzanie wystawy konkursowej
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75 / Galeria „Pod Okiem” ul. Grójecka 79

Program słowno-muzyczny poświęcony światowej sławy bardowi kanadyjskiemu,
poecie, prozaikowi i kompozytorowi, twórcy poetyckich ballad, które na trwałe
weszły do kanonu światowego dziedzictwa pieśni literackiej.
Scenariusz i reżyseria Piotr Bakal
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

W RAMACH OPPA’2017-TRIBUTE TO LEONARD
COHEN

piątek

24

19.30

Listopadowa pora to czas zadumy. Przywołajmy zatem wspomnienie o miejscach
szczególnych na dawnych Kresach Rzeczypospolitej – o starych, znanych i tych
mniej istniejących w świadomości, cmentarzach.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

W tym roku zespół obchodzi XX lecie działalności. Występ w OKO otwiera
jesienną, jubileuszową trasę koncertową zespołu, jednocześnie promującą nową
płytę pt. „Znajdź na to czas”. W programie nowe, premierowe utwory oraz stare
dobrze znane i lubiane piosenki z repertuaru zespołu. Nowoczesne aranżacje i świadome
włączanie elementów muzyki folk, rock i pop i bluegrass tworzą nową jakość na
polskim muzycznym rynku.
Bilety: w przedsprzedaży 25 zł / w dniu koncertu 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

CZAREK MAKIEWICZ & KOLTERSI „ZNAJDŹ NA TO
CZAS” - KONCERT „W AMERYKAŃSKIM STYLU”

piątek

16.00

PAŁAC SASKI W WARSZAWIE W ŚWIETLE
BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

25

DKF FAKTOR BERLIŃSKI ZAPRSZA NA FILM

„Diversion End” w reżyserii Dagmary Brodziak i Łukasza Suchockiego. Na
spotkaniu listopadowym oddajemy głos młodym twórcom, którzy zapragnęli
zrobić thriller umiejscowiony w stylistyce rodem z science fiction i będziemy mieli
okazję przekonać się, że wyszło im to nadzwyczaj dobrze!!! Gośćmi spotkania
będą twórcy filmu – Dagmara Brodziak i Łukasz Suchocki. Dyskusję poprowadzi
Konrad Domaszewski.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

19.00

Z CYKLU PREMIERA W OKO - „ZASŁONA”
KONCERT KAPELI HANKI WÓJCIAK

Po entuzjastycznie przyjętej debiutanckiej Znachorce przyszła pora na kolejną płytę
Kapeli Hanki Wójciak. Hanka to wokalistka, autorka tekstów i muzyki, dziennikarka,
góralka z Zakopanego. Na albumie świeżo wydanej płyty Zasłona znajduje się
dziesięć autorskich piosenek i jeden utwór zakopiańskiej poetki i przyjaciółki Hanki Beaty Skulskiej - Papp. Fani Kapeli odnajdą na albumie piosenki dobrze znane z koncertów oraz utwory powstałe niedawno. Nie zabraknie akcentu podhalańskiego.
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł / w dniu koncertu 35 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

20.00

GRUNT TO BUNT - KONCERT GRUPY REPORTAŻ

sobota

11.00-16.00

Czyli o emisji głosu, repertuarze,interpretacji piosenki, podstawach improwizacji.
Ania Szarmach: muzyk, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, producentka.
Absolwentka Akademii Muzycznej, studiów dziennych Wydziału Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej, sekcji wokalnej w Katowicach. Współpracowała m.in. z takimi artystami
jak: Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Ewa Bem, Kayah, Andrzej Piaseczny oraz wielu
innych… Równolegle prowadzi indywidualną i niezależną ścieżkę muzyczną. Ma na
koncie 4 solowe płyty: Sharmi, Inna, Pozytywka, Shades of love.
koszt 150 zł/os
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
zapisy: iza.puk@oko.com.pl

19.00

Grupa REPORTAŻ powstała w 1982 roku z inicjatywy Andrzeja Karpińskiego. Jest
to zespół grający zaangażowaną społecznie muzykę eksperymentalną i improwizowaną zaliczaną do rocka awangardowego.
Bilety 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota

DŹWIĘKI, WYDŹWIĘKI, WDZIĘKI - WARSZTATY
WOKALNE Z ANIĄ SZARMACH

Zapraszamy na spotkanie z Joanną Borowską, która zabierze Państwa w podróż po
piwnicach Pałacu Saskiego, opowie o pracach archeologicznych i odkryciach na
placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także o niezrealizowanej odbudowie
pałacu.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

25,26 sobota, niedziela

11.00

SB 11.00-18.00, ND 10.00-15.00

Spotkania, na których uczestnicy poznają dźwięki i budowę instrumentów
muzycznych. Spotkanie poprowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski.
Wstęp: 10 zł/ osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Polski Związek Ornitologiczny w Warszawie wraz z Ośrodkiem Kultury Ochoty
zapraszają na wystawę ptaków egzotycznych. Podczas wystawy będzie można
zobaczyć kanarki, papugi, amadyny, mewki oraz inne ptaki drobnej egzotyki.
Obecni będą hodowcy, którzy chętnie udzielą odpowiedzi na Państwa pytania
dotyczące pielęgnacji oraz żywienia.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

WYSTAWA PTAKÓW EGZOTYCZNYCH

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „LEŚNA
KOŁYSANKA” - OUD - ARABSKA LUTNIA

18.00

PROMOCJA PROJEKTU „KOLBERG PO ŻYDOWSKU”,
NOWY ALBUM MUZYKI ODNALEZIONEJ
Do tańca zagra KAPELA BRODÓW w repertuarze z płyty „Muzikaim". Podczas
spotkania przywołamy pamięć o muzyce żydowskiej, granej na polskich wsiach i w małych
miasteczkach. Utwory zdobywane podczas wędrówek, badań terenowych jak i z wertowania dzieł Oskara Kolberga. Zapraszamy do tańca w rytmie mazurków, oberków i innych
tańców ludowych!
Wprowadzenie, prowadzenie - Andrzej Bieńkowski
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

19

piątek

16.00

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ: ZNANE I NIEZNANE
CMENTARZE KRESOWE

18

czwartek

SB 10:00-19:00 ND 10:00-16:00

FANTASTYCZNY FIGURKOWY WEEKEND

17
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4-5 sobota, niedziela
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niedziela
18.00

26

niedziela
12.30

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ - STARSI
PANOWIE W MŁODEJ ODSŁONIE czyli SĄSIEDZI
Tym razem w ramach obchodów 10 lecia Konkursu Wokalnego Piosenka jest dobra na
wszystko spektakl muzyczny w wykonaniu dzieci oraz młodzieży ze Studia AktorskoMuzycznego „Mała Filmówka”. Młodzi adepci sztuki scenicznej zabiorą widzów do
swojej "Kawiarenki Sułtan" na muzyczną ucztę z akompaniamentem na żywo. W menu
pyszne utwory z repertuaru J. Wasowskiego i J. Przybory. Cała ferajna przypomni
każdemu, że niezależnie od wieku -"Piosenka jest dobra na wszystko”! Po spektaklu
warsztaty plastyczne prowadzone przez instruktorów OKO.
Wstęp 10zł / osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

WIECZORY BARDÓW - „JESIENNE WIERSZOGRANIE”
- KONCERT ZESPOŁU „NAD PORAMI ROKU”
Laureaci wielu festiwali, przeglądów zaprezentują się w niebanalnej formie i brzmieniu
z folk-poetyckiego nurtu Krainy Łagodności. Śpiewają o górach, o wędrówce, o ludzkiej
wrażliwości i miłości we wszystkich odcieniach i barwach.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

