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ULICZNA SZTUKA - ULICZNE JEDZENIE

„PRZEZ MOJE OCZY” WERNISAŻ WYSTAWY TWÓRCZOŚCI HONG DIEP LOI

4 edycja pikniku kulinarno-tanecznego adresowana do rodzin z dziećmi,
młodzieży i osób dorosłych. Uczestnicy otrzymają propozycje udziału w zawodach tanecznych oraz tematycznych warsztatach artystycznych. Będą
świadkami zmagań kulinar-nych w przygotowaniu nietuzinkowych dań oraz
prezentacji dobrych nawyków żywieniowych. Będą mogli skosztować
przysmaków z różnych stron świata oraz wziąć czynny udział w przygotowaniu potraw. Jedną z atrakcji imprezy będą pojedynki najlepszych
solowych tancerzy breakdance, hip-hop (Warszawska Schadzka).
W programie m.in.: pokazy i warsztaty kulinarne dla rodzin; parking Food
Truck'ów; spektakl dla dzieci "W Miejskiej Dżungli" Teatru Katarynka; warsztaty
z Fundacją Rodzinną; warsztaty z Małym Inżynierem; warsztaty plastyczne,
ceramiczne z filiami Ośrodka Kultury Ochoty; warsztaty breakdance i graﬃti;
targ spożywczy. Podczas pikniku Ośrodek Kultury Ochoty wraz z filiami
przedstawi propozycje kulturalne na nowy sezon 2018/2019.
Jednocześnie, z okazji 50-lecia OKO zostanie wzniesiona instalacja
dokumentująca jubileusz Ośrodka oraz prezentująca OKO i filie.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury Ochoty, Urząd Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy
Partnerzy: Skład Bananów i Warszawski Funk
Wstęp wolny!
Park Szczęśliwicki

Hong Diep Loi urodziła się w 1973 r. w Hanoi, Wietnam. Jest absolwentką
Akademii Sztuk Pięknych w Sajgonie (1995), a także spadkobierczynią
artystycznej rodziny. Tworzy obrazy olejne oraz akwarele na jedwabiu.
W 1998 roku rozpoczęła studia doktorskie w Instytucie Historii Sztuki
UW. Od tego czasu mieszka i tworzy w Polsce. Jest członkiem Związku
Polskich Artystów Plastyków.
wstęp wolny!
wystawę można oglądać od 27 sierpnia do 3 października 2018 r.
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
16:00

„PRZEZ RÓŻOWE OKULARY” X EDYCJA DNIA
BAJKI - FAMILIJNEJ IMPREZY PLENEROWEJ

W programie:
* „Oku-la-la–ry” - podróż do kolorowego Świata Skrzatów.
Koncert z udziałem Olgi Bończyk i zespołu Spirituals Singers Band
(wiersze Juliana Tuwima muzyką Włodzimierza Szomańskiego
* „Cmok – SMOK” – spektakl autorska wersja popularnej bajki Teatr
Malutki i Scena 96
* „Oparzelisko” – spektakl plenerowy Teatru „Scena Kalejdoskop”
Na terenie warsztaty artystyczne przygotowane przez filie OKO
Gospodarz imprezy Maciej Gąsiorek – krasnal PIKSEL
Wstęp wolny!
skwer przy ul. Baśniowej
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25

PRZESŁUCHANIA DO STUDIA WOKALNEGO
IM. J. WASOWSKIEGO

Czekamy na wszystkich chętnych, którzy kochają muzykę, śpiew i pragną
rozwijać swój talent pod okiem i (uchem) doświadczonych instruktorów. Należy
przygotować 2 utwory (zróżnicowane stylistycznie) w tym jeden po polsku oraz
fragment prozy lub wiersza. Uwaga! Trzeba przynieść nuty do wykonywanych
utworów w swojej tonacji lub podkład.
Dodatkowe informacje mail: iza.puk@oko.com.pl
Koszt przesłuchań 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

20:00

PREMIERA W OKO - KONCERT ZESPOŁU ERELES

21

piątek
17:00

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM - „W KRAJU CEDRÓW - ŚLADY
POLSKIE W LIBANIE”
Historia polskiej obecności w Libanie miała swój początek już w XIII
wieku. Po rozbiorach Polski wielu naszych rodaków emigrowało, także do
kraju cedrów. Największa fala przyjazdów polskich uchodźców przypada
na okres II wojny światowej. W naszej wędrówce po tym malowniczym
kraju podążymy m.in. śladami księcia Mikołaja Radziwiłła, Juliusza
Słowackiego i Hanki Ordonówny, odwiedzimy również miejsca pracy
polskich archeologów i konserwatorów.
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
19:00

wtorek
17:30

piątek

ERELES - polski zespół rockowy, którego członkowie są jednocześnie
wieloletnimi przyjaciółmi oraz muzykami zespołu Kabanos. Skład nowej
formacji stanowi trio: Arkadiusz "Lodzia" Grochowski (śpiew, gitara),
Damian "Fons" Biernacki (bas) i Marcin "Dudzik" Dudzicki (perkusja).
W roku 2017 zespół zarejestrował w studio swój debiutancki materiał na płytę
pt. "Krok Odwagi". Utwory utrzymane w stylistyce rock, grunge, alternative
pop i śpiewane wyłącznie w języku polskim. ERELES na żywo, to mieszanka
wybuchowa! Występy są pełne energii, pasji, mocy, siły i wigoru. Nazwa
zespołu oznacza "zespół niespokojnych nóg". Nie można ustać w miejscu!
Zapraszamy!
Po koncercie moderowane spotkanie z zespołem poprowadzi dziennikarz
muzyczny - Adam Dobrzyński
bilety: 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

niedziela

28

piątek
17:00

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ „NA PRZEŁAJ PRZEZ
ZADNIESTRZE”

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

19:30

GRUNT TO BUNT - FEST: MAŁPOLUDY / EDER

Małpoludy - Zespół „Małpoludy" powstał w lutym 2015 roku w Warszawie. W marcu 2017 roku zespół wydał swój debiutancki al-bum „Małpi luz”.
Eder - to chrzanowska formacja założona w 2011 roku. Muzyka i jej interpretacja, także wokalna przypomina właśnie lata osiemdziesiąte i zbuntowane piosenki polskiej młodej generacji.
bilety: 15 zł w przedsprzedaży / 20 zł w dniu koncertu
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „BAD BLACK” (2016)

Jeżeli znudziły was filmy akcji rodem z Hollywoodu, serdecznie
zapraszamy na coś wyjątkowego! BAD BLACK w reżyserii Nabwana
I.G.G. to przejmująca historia dziewczyny, która jako dziecko zostaje
wyrzucona na ulicę. Po latach, mszcząc się na dawnych oprawcach, wpada
w wir wydarzeń przypominających "Sekrety rodziny" lub "Trudne sprawy"
z dużą ilością strzelanin i kung fu, na bardzo atrakcyjnym wizualnie
poziomie. Po pokazie porozmawiamy o Ugandzie , kinie akcji i o filmach z
tamtego rejonu.
Gościem spotkania będzie: Dawid Gryza - reżyser z pasji, animator
dziwnego kina, bloger (Kocham Dziwne Kino, Karmiony Celuloidem).
Współtwórca "Pecadora" i Festiwalu Filmowego Kocham Dziwne Kino.
Autor fanpage'a "Plakaty filmowe z Ghany". Spotkanie poprowadzi:
Konrad Domaszewski.
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

