2015

wrzesień
3.09

18.09

DKF Faktor Berliński ma przyjemność zaprosić na inaugurujące – po wakacyjnej przerwie – spotkanie dyskusyjnego
klubu filmowego.
Tym razem będzie to spotkanie inne niż do tej pory, skupimy się
bowiem na tym, co często w kinie wydaje się sprawą
drugorzędną w stosunku do obrazu – czyli na dźwięku w filmie.
Wieloletni dźwiękowiec - teoretyk i praktyk zarazem B o g u s ł a w W i k t o r o w i c z wprowadzi nas w arkany produkcji
i tworzenia dźwięku. Opowie m.in. o roli dźwiękowca na planie,
o montażu dźwięku, wreszcie o sound designie. Wykład będzie
ilustrowany przykładami filmowymi, które nasz gość sam
wybierze.

czwartek / godz. 18:00-20:00
KABARET? KABARET!
Warsztaty kabaretowe
Pierwsze spotkanie z nowego cyklu warsztatów, dla
wszystkich, którzy chcieliby wiedzieć, jak to jest z kabaretem
„od kuchni”. Pokażemy specyfikę sztuki kabaretowej i improwizacyjnej, nauczymy jej podstaw, powiemy, jak tworzy się
skecze i jak się je reżyseruje. Pokażemy również podobieństwa
i różnice pomiędzy kabaretem a teatrem. Zajęcia będą
prowadzone przez doświadczonego reżysera i twórcę
kabaretowego. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży i dorosłych (praktycznie bez ograniczeń wiekowych). Zajęcia będą
odbywały się w czwartki
w godz. 18-20 oraz soboty w godz. 14-16. Potrwają do
5.12.2015.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp wolny

4.09

piątek / godz. 19:00
POEZJI NIE PROWADZIMY
Promocja książki Ewy Karbowskiej

piątek / godz. 19:00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI
Dźwięk filmowy.

Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp wolny

19.09

sobota / godz. 11:00-21:00
COOKING CLASH X DŹWIĘKZŁAM
Uliczne jedzenie - uliczna sztuka
Wydarzenie Cooking Clash x DźwiękZłam to piknik kulinarny,
tym razem połączony z atrakcjami, jakie niesie impreza
Dźwiękzłam, czyli aktywności kultury Hip-Hop. Zaprezentujemy
restauracje, gwiazdy muzyki funk oraz reggae. Przedstawimy
producentów regionalnych i najlepszych artystów street art
w Polsce. Przeprowadzimy szereg warsztatów, pokazów, a dla
dzieci zgotujemy niespodzianki.
W programie m.in.:

Wieczór autorski Ewy Karbowskiej, wystawa prac plastycznych Andrzeja Heidricha i koncert - wbrew tytułowi tomiku
„ P r o w a d z e n i e p o e z j i - posługując się wszelkimi
najlepszymi - w tym wokalnymi i aktorskimi - swoimi
umiejętnościami, przybliżać będą:
Ewa Karbowska - autorka książki;
Andrzej Heidrich - artysta plastyk;
Barbara Dziekan - pieśniarka i aktorka;
Grażyna Łapińska – piosenkarka;
Mirosław Czyżykiewicz - bard, pieśniarz, poeta, malarz i grafik;
Lech Dyblik - aktor śpiewający;
Przemysław Wróblewski - też chłopak z gitarą;
Antoni Muracki - pieśniarz, poeta;bard i konferansjer
koncertu. Udział innych muzyków, towarzyszących, również
niewykluczony. Po koncercie - z rozkoszami ducha
przewidziano także niespodzianki dla podniebienia.

•

•
•
•
•

Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp wolny

12.09

sobota
WARSZTATY NAUKOWE
Godz. 11:00 grupa początkująca
„Nie taki mokry lód”
Godz. 12:00 grupa kontynuująca
„Ach to powietrze”

•
•

29.09

•

Zapraszamy na warsztaty dzieci w wieku 5-12 lat.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
koszt: 175 zł / karnet na 5 spotkań

13.09

•
•

niedziela / godz. 15:00-19:00
DZIEŃ BAJKI
„Strachy na Lachy - oswajamy świat”
Rodzinna impreza plenerowa, organizowana wspólnie z Wydziałem Kultury Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Na Ochocie bajkowa impreza odbędzie się już po raz siódmy. Co
roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.
Projekt „D z i e ń B a j k i ” to wydarzenie artystyczne, które łączy
w sobie działania z różnych dziedzin twórczości. Jego celem
jest popularyzacja bajki jako formy literackiej, pobudzenie
uczestników do twórczych działań, tworzenie pozytywnych
relacji między dziećmi i dorosłymi przez wspólną zabawę oraz
promocja ulicy Baśniowej jako przestrzeni do działań
kulturalnych.
W programie znajdą się m. in. spektakle teatralne w wykonaniu
Teatru Klinika Lalek oraz Teatru Pinezka, spotkanie z brzuchomówcą Piotrem Borutą, Bal Strachów i Duchów. Gospodarzem
„bajkowego dnia” na Baśniowej będzie Maciej Gąsiorek - aktor
związany z „Teatrem na Targówku”.
Na skwerze w kilkunastu miejscach zostaną zaaranżowane
miejsca, gdzie będą prowadzone różnego rodzaju działania dla
dzieci i dorosłych, m.in.: warsztaty twórcze, happeningi
plastyczne, działania teatralne, animacje itp.
Skwer przy ul. Baśniowej
Wstęp wolny
*W razie niepogody impreza zostanie przeniesiona na boisko
OSiR przy ul. Rokosowskiej 10

•

•

Cooking Clash, czyli zawody w gotowaniu swobodnym jedyna w swoim rodzaju impreza, w której w kulinarne
szranki stają drużyny kucharzy–amatorów, gotując na
zadany temat.
Pokazy i warsztaty kulinarne
Parking Food Truck'ów
Ulica dziecięca
Sklepy, restauracje specjalistyczne, sklepy z winem
i alkoholem
Wydawnictwa kulinarne
Gwiazdy breakdance, czyli Jarosław Kulewicz
"Jarko" (Kraków), Konrad Borowik, "Skank" (Warszawa)
Gwiazdy muzyki funk oraz reggae czyli Flue z Krakowa
oraz Junior Strees z Lublina.
Dje: Marcin Przeplasko „Plash” oraz Michał Plewniak
„Vasquez”
Prezentacje teatrów tańca
Pojedynek najlepszych solowych tancerzy breakdance
w Polsce w formie show
Ulica targowa czyli targ spożywczy

Park Szczęśliwicki
Wstęp wolny

29.09

wtorek / godz. 17:30
Przesłuchania do Studia Wokalnego
im. Jerzego Wasowskiego
Wszystkich chętnych zapraszamy na egzamin wstępny do Studia
Wokalnego. Na egzamin należy przygotować 2 utwory
(zróżnicowane stylistycznie), w tym jeden po polsku oraz
fragment prozy lub wiersza.
U w a g a ! Trzeba przynieść nuty do wykonywanych utworów
w swojej tonacji lub podkład.
Koszt egzaminu – 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp wolny

www.oko.com.pl

