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listopad

16.11

6.11

17.11

piątek / godz. 19:00
WIECZÓR AFRYKAŃSKI

Zapraszamy na koncert przygotowany przez uczniów STUDIA WOKALNEGO im.
J. Wasowskiego. W programie znajdą się najbardziej znane standardy muzyki
światowej oraz polskiej w interpretacjach młodych wokalistów
Klubokawiarnia Mam Ochotę, ul. Grójecka 75
Wstęp wolny

Zapraszamy na pokaz tańca i muzyki afrykańskiej po-łączony z otwartym,
darmowym warsztatem tradycyjnego tańca afro.
Wstęp wolny
Pawilon POD OKIEM, ul. Grójecka 79

6.11
6 LISTOPADA 2015

piątek / godz. 20:00
POCIĄG DO CZĘSTOCHOWY
czyli gangsterzy kontra zakonnice

Zapraszamy na komedię muzyczną na kanwie musicalu „Sister Act”. Wy-

19.11

POCIAG DO stępują słuchacze Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego
5 zł
CZESTOCHOWY Bilety:
GODZ. 20:00 Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
7.11 sobota / godz. 18:00

8.11

12-15.11

VI International Ochota Blues Festival
Informacja i plan koncertów na:
www.oko.com.pl
oraz na profilu fb IOBF

13.11

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 Panoptykon i 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

13.11

14.11

Zapraszamy wszystkich na podwójne postmetalowe uderzenie w wykonaniu
Odyssey i Backbone ‒zespołów łączących w swojej twórczości ciężkie przestrzenne riffy, niebanalne aranżacje i nostalgiczne melodie.
Bilety: 10zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota / godz. 11:00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE
CISZEJ, CIEMNIEJ, JESIENNIEJ - Anklung

15.11

sobota / godz. 10:00-19:15
„BĘDĘ MUZYKIEM” cykl szkoleń

Celem szkoleń jest wyposażenie muzyków w nowoczesne narzędzia pozwalające na sprawne poruszanie się po muzycznym rynku pracy.
Cykl realizowany przez zespół 'Dźwiękowni' jest dofinansowany z budżetu
miasta Warszawa. Dedykujemy go muzykom zamierzającym wkroczyć na
rynek pracy, a także zawodowym muzykom, chcących wzmocnić swoje
kompetencje w poniższych obszarach.
Wstęp wolny (obowiązują zapisy: dzwiekowniawaw@gmail.com)
Pawilon „POD OKIEM”, ul. Grójecka 79

Tym razem zapraszamy na koncert zespołu Spirit Of 84 (punk rock,
Warszawa). Liderem grupy jest Krzysztof Karnkowski, doktor socjologii,
dziennikarz i publicysta. Zespół powstał w latach 90., nagrał kilka dobrze
przyjętych płyt, grał m.in. na festiwalach Rock na bagnie. Gra ostro i bezkompromisowo.
Bilety: 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

czwartek / godz.20:00
NOWE BRZMIENIE WŁODZIMIERZA
WYSOCKIEGO - PROJEKT VOLODIA
w ramach OPPA ‘2015

piątek / godz. 17:00
PIĘKNO TWORZONE OGNIEM

Zapraszamy na wystawę prac ukraińskiego artysty Bogdana Pyłypiva,
tworzonych mało znaną, subtelną techniką "wypalania na drewnianym
płótnie"- PIROGRAFIĄ. Wystawa jest dorobkiem prac powstałych w ciągu
ostatnich 15 lat. Wystawa pod patronatem medialnym Kuriera Galicyjskiego.
Wstęp wolny
Pawilon „POD OKIEM”, ul. Grójecka 79

21.11

sobota
WARSZTATY NAUKOWE

godz. 11:00 gr. początkująca, godz. 12:00 gr. kontynuująca

Zapraszamy na warsztaty dzieci w wieku 5-12 lat.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
koszt: 105 zł / karnet na 3 spotkania

21.11

sobota / godz. 17:00
REMINISCENCJE ROŚLINNE
wernisaż wystawy prac Krystyny Humiennej

W programie prezentacja piosenek i wybranych wierszy autorstwa K. Humiennej.
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

21.11

26.11

sobota / godz. 19:00
CIRCLE OF BARDS - Energia Źródeł Folkowe OKO

Grupa powstała w 2008 roku w Lublinie jako autorski projekt wokalisty i kompozytora Mariusza Migałki. W zamyśle artysty było to spójne przedsięwzięcie skupiające kompozycje mające charakter celtyckich ballad,
29.09
inspirowanych światem baśni i fantastyki.
Sala Widowiskowa OKO, ul.Radomska 13/21 wejście C
Bilety: 15zł, 10zł (w ramach Karty Warszawiaka)

czwartek / godz.20:00
GRUNT TO BUNT - muzyka/literatura/film

To projekt, który pokazuje najciekawsze zjawiska w kulturze alternatywnej.
Tym razem zapraszamy na spotkanie z książką. ALTERNATYWA LAT 80 czyli
SKUTECZNA UCIECZKA Z KRAINY PARANOI - to temat spotkania z Krzysz-tofem
Skibą (Big Cyc) i Grzegorzem K.
Witkowskim (dziennikarzem Teraz Rocka i Radia Bunt).
Bilety: 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

piątek / godz. 19:00
ODYSSEY & BACKBONE - koncert

Zapraszamy na kolejne spotkanie w krainie dźwięków z cyklu SOBOTNIE
SPOTKANIA MUZYCZNE, tym razem towarzyszył nam będzie instrument o tajemniczej nazwie Anklung. Prowadzą: Bogdan Kupisiewicz i Mariusz
Puchłowski – muzycy zespołu Des Orient.
bilety: 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

14.11

20.11

niedziela / godz. 12:30
Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą
To kontynuacja odbywających się raz w miesiącu spotkań niedzielnych adresowanych do rodzicówwraz z pociechami. Trzygodzinny program Artystycznej
Niedzieli z Mamą i Tatą podzielony jest nadwa bloki: warsztaty plastyczne
oraz prezentację teatralną, tym razem zapraszamy na przedstawienie Agencji Artystycznej The Art pt. "Nowe przygody Koziołka Matołka"
wstęp 10 zł/ osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

wtorek / godz.20:00
GRUNT TO BUNT - Koncert Spirit

Podczas koncertu widzowie mogą się spodziewać wciągających opowieści na
temat życia Wysockiego. Nie zabraknie multimedialnych pokazów złożonych
z archiwalnych materiałów filmowych. Uniwersalność muzyki zespołu pozwala
zgromadzić na swoich koncertach publiczność w każdym wieku, od
nastolatków do fanów Wysockiego pamiętających jego występy „na żywo”.
Bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu koncertu
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75

VAHANARA & PRZYJACIELE
koncert dla Czarka

Czarek był dobrym duchem rockowego zespołu Vahanara, bratem jednego
z muzyków, człowiekiem kibicującym grupie od pierwszych chwil jej
istnienia, autorem części zdjęć, które trafiły na jej ostatnią płytę – „Made in
Choto”. Niemal równo rok temu odszedł, po ciężkiej chorobie. Teraz zespół
zbiera się, by wspólnie z kilkoma zaproszonymi gośćmi zagrać specjalny
koncert.
Bilety: 10 zł

poniedziałek / godz. 19:00
KOKTAJLOWE OKOLICE JAZZU

27.11

piątek / godz. 18:00
OKOlica Literacka
Ośrodek Kultury Ochoty i niezależna audycja literacka „Książki pod lupą”
zapraszają na piąte spotkanie z cyklu OKOlica literacka – literacki kwartalnik
mówiony. moderator: Marek Ławrynowicz
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp wolny

28/29.11

sobota godz. 10:00-14:00 / niedziela godz. 19:00
OGÓLNOPOLSKI KONKURS WOKALNY
„PIOSENKA JEST DOBRA NA WSZYSTKO”

W tym roku przypada ósma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego
„Piosenka jest dobra na wszystko” oraz 100 rocznica urodzin Jeremiego
Przybory. Z tej okazji na koncercie finałowym usłyszymy oprócz laureatów
konkursu, Krzysztofa Kiljańskiego z zespołem The New Warsaw Trio, który jako
Gwiazda Wieczoru zaprezentuje utwory z najnowszej swojej płyty, będące
hołdem złożonym wybitnemu twórcy i artyście jakim był Jeremi Przybora.
Bilety: 25 zł, 20 zł (W ramach Karty Warszawiaka)
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

niedziela / godz. 18:00
ANCHISKHATI Z TBILISI - KONCERT

Jedyny w Warszawie koncert sławnego na świecie gruzińskiego zespołu wokalnego ANCHISKHATI.
Sala Widowiskowa OKO, ul.Radomska 13/21 wejście C
Bilety: 15zł, 10zł (w ramach Karty Warszawiaka)

www.oko.com.pl

