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19.00

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - TWÓRCZOŚĆ HENRYKA
LEHNERTA

16.00

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM - „TATUAŻ - STAROŻYTNA SZTUKA
ZDOBIENIA CIAŁA”

Henryk Lehnert - postać wybitna i zasłużona dla kina ze wszech miar. Przez 44
lata reżyser zrealizował 388 filmów amatorskich, za które otrzymał ponad 406
nagród i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych festiwalach filmów
nieprofesjonalnych. Nie ograniczał się do jednego rodzaju czy też gatunku
filmowego. O jego wyjątkowych zdolnościach, może świadczyć również to, iż
stworzył swoją własną technikę animacji zwaną "zdjęciami rwanymi". Wiele
filmów zrealizowanych tą techniką zostało zauważonych nie tylko przez
środowisko filmowców nieprofesjonalnych. Filmy oświęcimskiego twórcy
zaprezentuje i omówi nasz specjalny gość - Bartosz Gajda, który przejął po
Henryku Lehnercie, funkcję instruktora w AKF (Amatorski klub Filmowy)
„Chemik”, jest strażnikiem jego spuścizny i sam również kręci filmy
amatorskie. Od 2006 roku członek Zarządu Federacji Niezależnych Twórców
Filmowych
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem” ul. Grójecka 79

Od najdawniejszych czasów człowiek zdobił swoją skórę rysunkami,
napisami czy różnego rodzaju znakami. Ślady tatuaży znaleziono m.in. na
skórze „człowieka lodu" i na egipskich mumiach. O tym ciekawym i wciąż
wzbudzającym emocje zjawisku kulturowym opowie archeolog Joanna
Borowska.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79
20.00

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - MADRUGADA

W najnowszym projekcie Madrugada łączy flamenco z polską muzyką
ludową. Za trafną fuzję kulturową zespół otrzymał wyróżnienie na
festiwalu Mikołajki Folkowe 2017 w konkursie Scena Otwarta. Zespół
tworzą artyści od lat zafascynowani muzyką hiszpańskiej Andaluzji.
Poprzez muzykę i taniec przekazują na koncertach niesamowitą dawkę
polsko-hiszpańskiej energii. Bogaty repertuar zespołu stanowią
współczesne wariacje na temat tradycyjnych form flamenco, własne
kompozycje oraz utwory flamenco nuevo, w których można usłyszeć
wpływy muzyki arabskiej, jazzu
i polskiego folku. Koncert zespołu to także uczta dla oka. Tancerki w barwnych, oryginalnych strojach opowiadają ruchem historie o miłości,
namiętności, tęsknocie, radości i smutku.
Po koncercie moderowane spotkanie poprowadzi dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński
Bilety: 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

10

niedziela

23

Bajka z Polski - „Legenda o Królu Kruków”.
W programie tradycyjnie bajka z muzycznym akompaniamentem oraz warsztaty tym razem z Wielkopolski.
Wstęp: 10 zł / os
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

25

11.00-17.00

20.00

KONCERT CHÓRU ALL THAT SOUND

Chór rozrywkowy All That Sound powstał w 2010 roku i obecnie liczy 60 osób.
Dyrygują nim Anna Żaczek-Biderman i Kamil Mokrzycki (prowadzący wspólnie
także gospelowy chór Sound\'n\'Grace, oraz żeński zespół SouLadies).
Zespół wykonuje bardzo różny repertuar od piosenek popowych po utwory
Gospel i to właśnie repertuar gospellowy zaśpiewają w kościele. Będą to piosenki
uwielbieniowe, ale również znane utwory, których tematyka jest uniwersalna jak:
Angel of mine, My love is your love, I believe I can fly.
Wstęp wolny!
Parafia Św Jakuba Apostoła, ul. Grójecka 38 (Pl. Narutowicza)

26

Koncert w wykonaniu słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego.
"Gry i zabawy" liryczno-komiczna historia dojrzewania, zdrady i zabójstwa,
które nie było zabójstwem... Występują: Sylwia Kołodziejska, Ola Majewska,
Aleksandra Sawicka, Weronika Pawlik, Joanna Szpygiel. Reżyseria Maciejka
Mazan.
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

niedziela
12.00

BAJKOWE BALETNICZKI - POKAZ Z UDZIAŁEM
GRUP TANECZNYCH Z OKO
Pokaz grup tanecznych: baletowych i tańca nowoczesnego na stałe
działających w Ośrodku Kultury Ochoty.
Reżyseria i choreografia - Dorota Sierakowska
Rezerwacja i sprzedaż biletów: Recepcja OKO ul. Grójecka 75 (22) 822 48 70
Cena biletu: ulgowe 35,- zł; normalne 40,- zł
Teatr Syrena Warszawa, ul. Litewska 3

22

piątek
16.00

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ „Z KRESÓW NA MAZURY”

Wileńszczyzna, Brasławszczyzna, jezioro Narocz – to wspaniałe tereny
rekreacyjne, cudowna przyroda. To kwintesencja dawnych Kresów
Rzeczypospolitej. Ale tym razem spotka Państwa niespodzianka – z dawnych
rubieży powędrujemy na mało znane tereny zapomnianych Mazur, spotkamy
fascynujących pisarzy, zajrzymy do, równie jak kresowe, nieznanych miejsc.
Spotkamy ciekawych ludzi i posłuchamy historii, które zdarzyły się na tej ziemi.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

wtorek

19.00

KO N C E RT P I O S E N E K A K TO R S K I C H O R A Z
PRZEDSTAWIENIE „GRY I ZABAWY”

W programie pokaz mody artystycznej.
Wstęp wolny!
Wystawę można oglądać od 9 czerwca do 5 lipca 2018 r.

17

19.00

Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego z towarzyszeniem
zespołu Grzegorza Karasia
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota

„DWA ŚWIATY” WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA
KRYSTYNY MĄKOSZY

poniedziałek

ŻYJ KOLOROWO

„Tworzą z Ochotą” to cykliczna impreza łącząca w sobie działania z różnych
dziedzin kultury. Jej celem jest prezentacja dorobku artystycznego
uczestników zajęć z Ośrodka Kultury Ochoty i filii. To także integracja
środowiska działającego przy OKO. Podczas imprezy zobaczymy artystów
amatorów związanych z OKO, a nasi instruktorzy zaprezentują różnorodne
warsztaty (plastyczne, ceramiczne, taneczne, teatralne, artystyczne i naukowe). Dodatkowo tegoroczna edycja jest okazją do podsumowań i świętowania – Ośrodek Kultury Ochoty obchodzi swoje 50 urodziny! Tego dnia
odbędziemy sentymentalną podróż do przeszłości. Poznamy historię OKO
przedstawioną w formie instalacji.
Gospodarzem imprezy będzie Piotr Bukartyk - mistrz słowa i rymu, niepoprawny
romantyk, grajek i błazen.
Wstęp wolny!
Park Szczęśliwicki
16.30

12.00

SOBOTNIE SPOTKANIA Z TEATREM KAMISHIBAI

TWORZĄ Z OCHOTĄ - RODZINNA IMPREZA
PLENEROWA

16

sobota

29

piątek

19.30

GRUNT TO BUNT FEST: ROLLMENI / THE THOX

Rollmeni– warszawski zespół grający wybuchową mieszankę rock and rolla,
bluesa, rockabilly, boogie-woogie i country.
The Thox - warszawski zespół grający akustycznego rocka tkwiącego w takich
korzeniach jak Doorsi, czy Bob Dylan.
Bilety: w przedsprzedaży 10 zł; dniu koncertu 15 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

