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19.00
GRUNT TO BUNT – koncert

projekt ukazujący najciekawsze zjawiska w kulturze alternatywnej.
W marcowym koncercie zagrają dwa zespoły :
Glassgo - folk, rock / Warszawa - w ramach eliminacji do Festiwalu Rock
na Bagnie
Coco Bongo - pop, punk / Gdańsk
transmisja na żywo www.radiobunt.com
rejestracja koncertu www.madeformusic.pl
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Bilety 10 zł

6 niedziela

18.00 - dodatkowy koncert o 20:30
Wieczory bardów - koncert „Dla wszystkich kobiet
Czerwony Tulipan”

Spotkanie z poezją, humorem i piosenką w wykonaniu olsztyńskiego
zespołu CZERWONY TULIPAN. W programie koncertu nie zabraknie też
znanych i lubianych utworów takich jak „Będziesz moją panią” Marka
Grechuty, „Wspomnienie” i „Dziwny jest ten świat” Niemena, „Na moście
Avignon” Ewy Demarczyk oraz „Tańczmy po miłości kres” Leonarda
Cohena oraz wzruszającego „Sarajewa” (czeskiego barda Jaromira
Nohavicy).
Zespół koncertuje w całej Polsce oraz w Europie, USA i Kanadzie. Inicjuje
koncerty oraz przeglądy i festiwale na terenie Warmii i Mazur .
Współpracuje z "Kabaretową Sceną Trójki" i należy do "Krainy łagodności".
Ma w swoim dorobku 12 płyt.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: w przedsprzedaży 30,- zł w dniu koncertu 35,- zł

11 piątek

18.00
OKOlica literacka

Ośrodek Kultury Ochoty, e – tygodnik Pisarze.pl, niezależna audycja
literacka „Książki pod lupą” zapraszają na kolejne wydanie kwartalnika
mówionego. Tym razem udział wezmą:
poeci - Agnieszka Herman i Piotr Matywiecki
prozaicy - Iwona Smolka i Marek Ławrynowicz
oraz redakcja „Książek pod lupa”
moderatorzy: Anna Wysocka, Marek Ławrynowicz
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

12 sobota

11.00 gr. początkująca / 12.00 gr. kontynuująca
WARSZTATY NAUKOWE dla dzieci w wieku 5-12 lat
„Dziwna fizyka"

Podczas zajęć uczestnicy odbędą podróż do świata fizyki i związanych z nią
zaskakujących zjawisk.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Koszt: 140 zł (4 spotkania)

17.00
„MENAŻERIA WALA” - MALARSTWO W. JAROSZA

Wernisaż wystawy malarstwa Waldemara Jarosza, koszalińskiego
malarza, pedagoga i animatora kultury, którego prace przede wszystkim
wyróżnia barwa i typ malarstwa mocno działający na zmysły. Waldemar
Jarosz bawi się kolorem, formą i tematami, mając do rzeczywistości
pewien dystans. Śmiało zestawia ze sobą barwy z samych brzegów tęczy,
eksperymentując i ciesząc się ich intensywnością.
Pawilon „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
Wstęp wolny

19.00
TREBUNIE-TUTKI „INSPIRACJE"
ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO
Podróż do ginącego świata Skalnego Podhala i muzyczne wprowadzenie
w mityczny świat tatrzańskich legend, góralskich pasterzy i zbójników.
Program prezentuje bogactwo góralskich tradycji muzycznych w pierwotnej formie wzbogacony barwnymi opowieściami Krzysztofa TrebuniTutki. Nie zabraknie też mazowieckich mazurków i ich góralskiego
odpowiednika, wywodzącego się wprost z tradycji polskich nizin oraz
nawiązania do Fryderyka Chopina, który "góralskiej muzyki nie znoł, to
my musieli poznać jego...".
To propozycja akustyczna dla znawców muzyki góralskiej i miłośników
Tatr oraz dla tych, którzy z tradycyjną kulturą góralską i jej współczesnymi
przejawami w muzyce zetkną się po raz pierwszy.
Moderator spotkania - Adam Dobrzyński - dziennikarz muzyczny.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
Wstęp: 20 zł lub 15 zł z kartą warszawiaka
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13 niedziela

12.30
Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą

Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na kolejne rodzinne spotkanie. Tym razem
w atmosferze zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
W programie bajka dla dzieci pt. "Przygoda Wielkanocna" w wykonaniu
aktorów Teatru Czarodziej przybliżająca dzieciom zwyczaje i obrzędy
związane z Wielkanocą oraz warsztaty plastyczne, na których uczestnicy
poznają tajniki wykonywania ozdób świątecznych.
sala widowiskowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21 wejście C
Bilety: 10 zł/os.

17 czwartek

19.30
Baśniowy Dzień Św. Patryka w OKO

Zapraszamy do wspólnego celebrowania święta zielonej wyspy. Spróbujemy
musnąć czarodziejskiego świata baśni irlandzkich.
Tym razem Studiu Tanecznemu Dunmore z Ośrodka Kultury Ochoty
towarzyszyć będą: Jarek Kaczmarek - „opowiadacz” oraz Jarek Bielak skrzypce.
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
bilety 10 zł

18 piątek

18.00
NOURUZ - NOWY ROK IRAŃSKI

Obchodzony co najmniej od 3 tysięcy lat Nouruz - dosłownie "dzień nowego
światła" jest najważniejszym, tradycyjnym świętem Irańczyków. To dzień
świętowania wzajemnego szacunku i dążenia do osiągnięcia harmonii przez
wszystkie społeczności. To dzień poświęcony rodzinie i przyjaciołom podczas,
którego przygotowuje się świąteczne potrawy, tańczy i śpiewa.
W programie występ Jahajara Irani z zespołem, a o tradycjach noworocznych
opowie Roszan Tosun.
Pawilon "Pod Okiem", ul. Grójecka 79
Bilety: w przedsprzedaży 10 zł w dniu imprezy 15 zł

19.00
DKF „Idol” (1998) reż. Tod Haynes

Obraz ten, będący swoistym hołdem dla, przypadającej na lata 70-te, epoki
Glam Rocka, opowiada historię dziennikarza Arthura Stuarta (w tej roli
Christian Blade), który próbuje odkryć co stało się z jedną z najważniejszych
gwiazd tamtego okresu Brianem Sladem. Oprócz samej warstwy wizualnej
warto zwrócić uwagę na muzykę, która została wykorzystana w filmie w wykonaniu Placebo, Venus in Furs, Pulp czy Lou Reeda.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

19 sobota

11.00
Sobotnie Spotkania Muzyczne „WIOSENNY UŚMIECH”

Zapraszamy na kolejne rodzinne spotkanie w krainie dźwięków z cyklu
Sobotnie Spotkania Muzyczne – poznawanie dźwięków i budowy
instrumentów muzycznych.
Tym razem towarzyszył nam będzie instrument o tajemniczej nazwie
JAWBONE. Spotkanie prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan
Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp 10 zł/osoba

18.00
„Wieczory bardów” koncert duetu „Ponad Chmurami”
Serdecznie zapraszamy na wieczór poezji śpiewanej oprawionej akustycznym
gitarowym brzmieniem. Spotkanie z balladami i piosenkami: B. Okudżawy,
Żanny Biczewskiej, Leonarda Cohena, Marka Grechuty oraz twórczością
autorską duetu. Podczas koncertu będzie można usłyszeć także kilka utworów
Agnieszki Osieckiej.
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka
Cena biletu: w przedsprzedaży 15,- zł, w dniu koncertu 20,- zł

www.oko.com.pl

