2018

kwiecień

OŚRODEK
KULTURY
O C H OT Y

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

04
6

piątek
19.30

15

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ SPEKTAKL „CYRK NA WALIZKACH”

„POWTÓRZENIE” - KONCERT ZESPOŁÓW „ŚLADY”
ORAZ „LILAC”

7

Widowisko "Cyrk na walizkach", które zabierze widzów w świat zabawy,
niespodzianek i niezwykłego cyrku. W trakcie godzinnego występu widzowie
zobaczą m.in.: pokaz żonglerki, pokaz na diabolo. Po widowisku zapraszamy
na wspólne warsztaty plastyczne.
wstęp: 10 zł/osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
18.00

ŚLADY - na swojej debiutanckiej płycie „Tak będzie lepiej” zespół szuka
zaskakujących tropów muzycznych, usiłując w świeży sposób ożywić teksty
wybitnego poety Jonasza Kofty.
LILAC - po polsku oznacza nieprzeciętne trio muzyczne, złożone
z licealistów zafascynowanych możliwościami sztuki. Ich piosenki są ekspresjami
przeżyć i przemyśleń, zaś twórczość w całości stanowi odbicie wewnętrznego
świata, wplatanego w muzykę.
Zespoły wpływy z biletów pragną przekazać na cel charytatywny - rehabilitację
Pani Marceliny Jeziorańskiej, artysty fotografika związanego z festiwalem
FAMA.
Bilety: 15 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

MEU FADO - KINGA RATAJ

Wystąpią: Kinga Rataj śpiew; Marek Gazela – piano; Witek Górak - gitary. Kinga
Rataj w języku Królowej Fado - Amalii Rodrigues, opowiada nam o miłości,
tęsknocie, smaku wina, radości życia, energii. Śpiew fado odzwierciedla
Portugalczyków, ich wiarę w przeznaczenie, dominację duszy i serca nad
rozumem, to ich narodowy skarb.
Bilety: w przedsprzedaży 25 zł / w dniu koncertu 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota
18.00

WIECZORY BARDÓW - „DOKĄD IDZIESZ? DO
SŁOŃCA” - RECITAL SŁAWOMIRA ZYGMUNTA

20

Koncert promujący płytę Sławomira Zygmunta, w całości oparty na
twórczości Edwarda Stachury. Premiera płyty odbyła się 16 lutego 2018 r.
Muzykę do ballad Steda, które zostaną zaprezentowane, napisał Sławomir
Zygmunt.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł, w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

13

DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM - „ARCHEOLOG NA BUDOWIE”

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „NA WYLOT” (1972)

W ”Na wylot” Królikiewicz opowiada historię małżeństwa - Marii i Jana,
którym pomimo podejmowanych przez nich prób zmiany swojego położenia
nie udaje się nic uzyskać. Narastające złe emocje, poczucie bezsilności
doprowadza w rezultacie do tragedii. Gościem spotkania będzie Tomasz Kowal.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

21

sobota

PREMIERA W OKO - LORIEN W NOWEJ ODSŁONIE

Supportem będzie: Zespół Everguest
Lorien - zespół dobrze znany koneserom mrocznego rocka za sprawą aktywnej działalności w latach 1995-2005. Po ośmiu latach przerwy formacja wznowiła
działalność i ze świeżą energią przystąpiła do pracy nad nowym materiałem.
Bilety: w przedsprzedaży 15 zł / w dniu koncertu 20 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „WIŚNIOWE
KWIATKI” - GRAJĄCE DONICE

22

Jaką pozycję zajmuje muzyka w ogólnym systemie sztuki? Muzyka jest najbardziej
bezgraniczną ze wszystkich sztuk - piszą znawcy tematu – a celem jej jest budzenie doznań!
wstęp 10 zł
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
19.00

Maria Żwirełło (1926-2017) absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk
Pięknych w Sopocie. Zajmowała się malarstwem sztalugowym i malowaniem
tkanin dekoracyjnych. Wykonywała również biżuterię artystyczną, głównie
srebro i bursztyn.
Wystawę można oglądać do 10 maja 2018 po wcześniejszym ustaleniu
terminu tel. 22 822 48 70 .
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79, Warszawa
20.00

„DEDLAJN” - KOMEDIA MUZYCZNA

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - MEGITZA

www.oko.com.pl

niedziela

18.00

„TANGO - TĘSKNOTA ZA UCZUCIEM” - PREMIERA
SPEKTAKLU GRUPY KONTRAPUNKT

„LUDZIE, KWIATY, PEJZAŻE” WERNISAŻ WYSTAWY
TWÓRCZOŚCI MARII ŻWIREŁŁO

MEGITZA w koncercie premierowym najnowszej płyty "To Ten"! Megitza
- Gosia Babiarz, góralka z Zakopanego. Finalistka „Must be the Music”,
zdobywczyni „Złotego Guzika” od Agnieszki Chylińskiej w Mam Talent.
W swojej muzyce umiejętnie łączy polski folklor z folklorem świata
i Ameryką. Muzyka Megitzy jest uniwersalna, przystępna dla każdego, to
pozytywna energia i radość. Po koncercie zapraszamy na moderowane
spotkanie, które poprowadzi dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 40 zł / w dniu koncertu 45 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

12.00

Japonia "Ogród niebios". W programie tradycyjnie bajka z muzycznym
akompaniamentem oraz warsztaty nawiązujące do kultury Japonii m.in.: orkiestra
pałeczkowa, origami, tańce w rytm dźwięków japońskiej muzyki.
Wstęp: 10 zł / os
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
19.00

11.00

Spotkanie z cyklu - poznawanie dźwięków i budowy instrumentów
muzycznych. Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz
i Mariusz Puchłowski.
Wstęp: 10 zł/osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
13.00

sobota

SOBOTNIE SPOTKANIA Z TEATREM KAMISHIBAI

Lofston – warszawski zespół rockowy założony jesienią 2015. The Vicious
Souls - Gdyńsko-Warszawski duet krzyczący. Muzykę jaką wykonują,
nazywają „poezją krzyczącą”.
Bilety: 15 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

14

16.00

Gdzie jest mityczna Żmudź i dlaczego nazywa się ją świętą? Czy nadal można
znaleźć legendarne zaścianki nad Niewiażą na słynnej Laudzie? A może tej krainy
w ogóle nie ma? Czy Sienkiewicz pisał prawdę? Kraina węży i diabłów wedle słów
poety. Kraj lat dziecinnych nad Issą.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
19.00

piątek

GRUNT TO BUNT - FEST - LOFSTON/THE VICIOUS
SOULS

piątek

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ - „OPOWIEŚĆ O ŚWIĘTEJ
ŻMUDZI”

16.00

To co przez wieki spoczywało bezpiecznie pod powierzchnią ziemi lub w wodzie jest
poważnie zagrożone w trakcie prowadzenia inwestycji. Dlatego też na budowach
konieczna jest obecność archeologa. O najciekawszych odkryciach ostatnich lat,
a także o pracy w trakcie realizacji różnego rodzaju inwestycji w Polsce opowie
archeolog Joanna Borowska.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
19.30

niedziela

12.30

28

Polowanie na winnego w wielkiej korporacji. Zbliża się deadline, ale ktoś nie wykonał pracy.
Kto? I na kogo zwalić winę? Komedia muzyczna, wykorzystująca piosenki z klasycznych i nowych musicali, m.in. „Chicago”, „Hair”, „How to Succeed in Business Without Really Trying”.
wstęp 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota
16.00

XVIII PLEBISCYT DYLIŻANSE’2017 - GALA LAUREATÓW

Zapraszają: Burmistrz Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, Burmistrz miasta Mrągowo,
Fundacja Country&Folk i OKO.
wstęp wolny
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

