2015

październik
2.10

9.10

16.10

sobota / godz. 19:00
DZIKIE JABŁKA - Energia Źródeł
Folkowe OKO.

Na pierwszym spotkaniu z nowego cyklu zagra zespół DZIKIE
JABŁKA, czyli energia dwóch żywiołów. Dzikie Jabłka to wspólnie
brzmiąca melodyjna słowiańska nuta i porywający rytm
afrykańskich bębnów. To żywe zespolenie polskiego folkloru i inspiracji Afryką. Po każdym z koncertów zapraszamy publiczność
na moderowane spotkania z artystami. Moderatorem spotkań
będzie dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński.
Sala Widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
bilety: normalne 15 zł/10 zł ulgowe z Kartą Warszawiaka

piątek / godz. 17:00
Salon Pracy Twórczej - J. Svensson –
prezentacja książki „Klucz do nieba”.

17.10

Salon Pracy Twórczej Dzielnicowego Klubu Seniora OCHOTA
zaprasza na spotkanie z Joanną Svensson - polonijną autorką, od
40 lat mieszkającą poza granicami Polski. W jej powieściach
„Tajemnica medalionu” i „Klucz do nieba” teraźniejszość
przeplata się z przeszłością a fikcja z autentycznymi zdarzeniami i postaciami.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

10.10

10.10

11.10

sobota / godz. 11:00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE
„Kolorowe zapasy” – Ronroco.

Zapraszamy na niedzielne spotkanie artystyczne dla dzieci i rodziców. Program imprezy podzielony jest na warsztaty plastyczne
oraz prezentację teatralną i muzyczną. Tym razem obejrzymy
„Przygody Kubusia i Ancymona” w wyk. Agencji Artystycznej
Bajlandia.
Sala Widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
Bilety: 10 zł/os

11.10

16.10

17.10

niedziela / godz. 18:00
PINAKOTEKA
W ramach cyklu „Wieczory Bardów” zapraszamy na spotkanie
z zespołem Pinakoteka, który promuje swoją płytę „Piosenki
ulotne”! Czas spędzony z Pinakoteką to dużo emocji, energii i zaskakującej radości, jaką niesie ze sobą muzyka Asi Jasińskiej –
pianistki zespołu. Towarzyszą jej poetyckie teksty Marzeny
Kowalskiej, które na długo pozostają w pamięci.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł, w dniu koncertu 25 zł

piątek / godz. 18:00
CYBERLOCK
Zapraszamy na nowy cykl spotkań na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci. Spotkania są otwarte dla wszystkich
korzystających z Internetu, jednak zagadnienia będą przede
wszystkim dedykowane rodzicom, którzy chcieliby wiedzieć więcej
na temat niebezpieczeństw płynących z sieci. Wykłady poprowadzi
ekspert z Fundacji Panoptykoni warszawskiego Hackerspace’u –
Michał „Czesiek” Czyżewski. Tematy będą dotyczyć: portali społecznościowych, cyfrowego śladu, ochrony wizerunku, korespondencji i prywatnych rozmów, etc.
„POD OKIEM” - ul. Grójecka 79
Wstęp wolny (obowiązują zapisy: podokiem@oko.com.pl)

Bohaterem jest uzależniony od marihuany Krzysiek (21 lat),
mieszkaniec ośrodka Monar w Warszawie. Z początku film wydaje
się być jedynie zapisem życia Krzyśka, rutynowymi codziennymi
zajęciami, które wyznaczają rytm jego życia w ośrodku, wkrótce
jednak widz dotyka czegoś zupełnie innego, pojawia się nowy typ
emocji, zmienia się bowiem relacja obserwowanego Krzyśka do
reżysera filmu…
Dokument Marty Prus stawia pytania o rolę reżysera w filmie i o kwestie etyczne rejestrowania pewnych bardzo intymnych relacji
łączących twórcę z bohaterem.
Gościem specjalnym spotkania będzie Marta Prus.
„POD OKIEM” - ul. Grójecka 79
Wstęp wolny

sobota
WARSZTATY NAUKOWE
Godz. 11:00 grupa początkująca:
„Magnesy i magnetyzm”
Godz. 12:00 grupa kontynuująca:
„Prąd elektryczny”

sobota / godz. 18:00
„PEJZAŻ Z PIOSENKĄ” w wykonaniu
Antoniego Murackiego
W ramach cyklu „Wieczory bardów” zapraszamy na koncert
Antoniego Mureckiego (gitara, śpiew), który wystąpi z zespołem
w składzie: Robert Kuśmierski (akordeon), Paweł Goleń (kontrabas), Dariusz Polubiec (perkusja). Koncerty Antoniego to spektakle satyryczno-liryczne, o dużym ładunku emocjonalnym, który
niosą zarówno tekst i muzyka, jak i dojrzałe wykonanie. Koncert
niebanalnych pieśni, które wzruszają, zachwycają, rozśmieszają
i zmuszają do myślenia. Bogate w warstwie harmonicznej, mają
zawsze coś do powiedzenia słuchaczowi – o ludziach, emocjach,
miłości czy relacjach z drugim człowiekiem. Twórczość Antoniego
29.09
Mureckiego jest różnorodna stylistycznie – od ballady rockowej
czy bossanovy do charlestona i ballady jazzowej.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: normalne 15 zł, ulgowe z Kartą Warszawiaka 10 zł

sobota / godz. 13:00-17:00
DZIEŃ CZECZEŃSKI

niedziela / godz. 12:30
Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą

piątek / godz. 20:00
DKF Faktor Berliński zaprasza na film:
„Mów do mnie” - reż. Marta Prus

Zapraszamy na warsztaty dzieci w wieku 5-12 lat.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
koszt: 140 zł / karnet na 4 spotkania

Zapraszamy dzieci w wieku 4-7 lat (z opiekunami) na wspólne muzykowanie. Prowadzą: Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski –
muzycy zespołu Des Orient.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety 10 zł/os

Instytut Kultury Narodów Kaukazu zaprasza dużych i małych
Warszawiaków. W programie atrakcje dla dzieci i młodzieży oraz
rodziców i dziadków: energetyczny koncert zespołu pieśni i tańca
Sintar, pokaz filmu „Czekam na odpowiedź”, wystawa „PolskaKaukaz”, warsztaty: tworzenia biżuterii, kulinarne, taneczne,
a także konkursy dla dzieci i dorosłych oraz gra terenowa.
Sala Widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
Wstęp wolny

piątek / godz. 19:00
„Nic nowego pod słońcem” - wieczór ze
SŁAWOMIREM HOLLANDEM
Zapraszamy na wieczór ze Sławomirem Hollandem, pełen utworów
literatury dwudziestolecia międzywojennego takich znakomitych
autorów, jak Julian Tuwim, Jerzy Jurandot, Marian Hemar, Bolesław
Leśmian.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: normalne 15 zł, ulgowe z Kartą Warszawiaka 10 zł

piątek / godz. 19:00
MARTA WARCHOŁ - koncert dyplomowy

Zapraszamy na koncert słuchaczki Studia Wokalnego im. Jerzego
Wasowskiego – Marty Warchoł – na zakończenie nauki.
Wokalistce towarzyszyć będzie zespół pod kierownictwem
Grzegorza Karasia.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp wolny

3.10

16.10

18.10

niedziela / godz. 18:00
TRIBUTE TO NALEPA w hołdzie dla
spuścizny Tadeusza Nalepy
Projekt stworzony w hołdzie dla spuścizny Tadeusza Nalepy –
gitarzysty, kompozytora, wokalisty, harmonijkarza i autora
tekstów, założyciela grupy Breakout. W programie koncertu
usłyszymy najsłynniejsze utwory Nalepy, takie jak: „Ten o Tobie
film”, „Kiedy byłem małym chłopcem”, „Nocą puka ktoś”, „Dbaj
o miłość” i wiele innych. Wystąpią: Marcin Kołdra (gitara, wokal),
Dominik Jędrzejczyk (perkusja), Paweł Wolski-Rzewuski (gitara
basowa), Marcin Korzeniewski (instrumenty klawiszowe).
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety: w przedsprzedaży 15 zł, w dniu koncertu 20 zł

24/25.10 sobota / niedziela

FFW - Fantastyczny FIgurkowy Weekend
Wszystkich miłośników gier bitewnych, modelarstwa i malarstwa
figurkowego zapraszamy serdecznie na dwa dni doskonałej
zabawy. W programie m.in. konkurs malarsko-modelarski
„Hussar” 2015, pokazy malarstwa figurkowego – Jarosław Drabek
i Bogusz Stupnicki, konkurs speed paintingu, pokazy gier
planszowych oraz nauka malowania dla początkujących i wiele
innych atrakcji. Szczegółowe informacje oraz program imprezy już
wkrótce na naszej stronie internetowej.
„POD OKIEM”, ul. Grójecka 79 - konkurs malarski HUSSAR 2015
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75 - pozostałe wydarzenia

www.oko.com.pl

