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01
7.01-7.02
„MOZAIKI” WYSTAWA FOTOGRAFII AGNIESZKI
JASZCZAK

19.30

MAZOWSZE - KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Państwowego Zespołu
Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego

Głównym motywem prac jest krajobraz, naturalne formy i struktury oraz detale
architektoniczne. Agnieszka Jaszczak- autorka 130 prac naukowych, członek
włoskiego stowarzyszenia kulturalnego Acart z siedzibą w San Gemini, działającego
na rzecz popularyzacji sztuk artystycznych oraz międzynarodowych instytucji
związanych z architekturą krajobrazu.
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, Warszawa

11

Kolędowanie to jedna z najpiękniejszych polskich tradycji bożonarodzeniowych. Kolędy w wykonaniu „Mazowsza” od lat towarzyszą wigiliom w polskich domach. „Mazowsze” należy
do największych na świecie zespołów artystycznych. Od 70 lat porywa publiczność na
całym świecie. Z uwagi na ogromne bogactwo repertuarowe i działalność na rzecz ochrony
dziedzictwa kulturowego uznawane jest za zespół narodowy. Występ "Mazowsza" to
zawsze wielki ładunek emocjonalny. Serdecznie zapraszamy! Dyrygent: Jacek Boniecki;
Przygotowanie chóru: Mirosław Ziomek.
Wstęp wolny!
Parafia Św. Jakuba Apostoła w Warszawie, ul. Grójecka 38 ( Pl. Narutowicza)

piątek
19.30

GRUNT TO BUNT - FEST: SKADYKTATOR/SZWINDEL

19

Skadyktator – zespół SKA cieszący się uznaniem także za granicą. Skadyktator to „Jedyny
Dyktator, Którego Kochają Wszyscy”. Występy Skadyktatora i Jego Kosmicznego Combo
przekraczają iluzję i docierają do źródła nieskończoności! Po koncercie Skadyktatora
będziesz innym człowiekiem!
Szwindel - zespół grający bardzo melodyczną odmianę punk rocka połączonego ze
SKA. Zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę na świeży powiew starego punka
w nowym, nieszufladkowym wydaniu. Zespół gra w ramach przesłuchania do
festiwalu Rock Na Bagnie.
Bilety: 15 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

12

Teatr Kamishibai - teatr ukryty w drewnianej skrzynce, historie opowiadane przy
muzyce na żywo. Podczas spotkania łączymy formę teatralną z warsztatem
muzycznym, plastycznym, tanecznym. Tym razem tematem spotkania będzie CZUŁOŚĆ.
Czym jest czułość? Kiedy pojawiła się na świecie? W jaki sposób zaczęła istnieć między
zwierzętami i ludźmi? Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami do wspólnego
poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania. Przypomnimy również o sile uścisków,
kontaktu fizycznego, dodawania sobie otuchy, o tym, że dzięki nim, po prostu łatwiej i bezpieczniej jest żyć.
Opowiadanie "Czułość", rozpoczyna nowy cykl Teatru Kamishibai, w którym będziemy
się koncentrować na człowieku, Emocjach, które towarzyszą nam przez całe życie.
Wstęp 10 zł/osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

11.00

„TAŃCZ I SKACZ” – bęben sprężynowy
Spotkanie dla dzieci i rodziców 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

20

Bilety: 20 zł w przedsprzedaży / 25 zł w dniu koncertu
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

22

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - ODPUST
ZUPEŁNY

24

Paul Thomas Anderson - jedna z najbardziej intrygujących postaci we
współczesnym kinie amerykańskim. "Mistrz"- to jeden z najwyżej ocenionych przez
międzynarodowych krytyków obrazów w kinie światowym ostatniej dekady,
zdobywca Srebrnego Lwa na festiwalu filmowym w Wenecji dla najlepszego
reżysera. Akcja filmu dzieje się w USA, w czasach zimnej wojny. W efektownej serii
zainscenizowanych epizodów oglądamy skomplikowaną relację pomiędzy
neurastenicznym mężczyzną, zmagającym się z traumą wojenną, demonami
przeszłości oraz alkoholizmem a tajemniczym guru sekty „Sprawa", pisarzem i fizykiem nuklearnym. Co wyniknie z tej relacji? O tym się przekonamy w piątek 18
stycznia. Serdecznie zapraszamy.
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00

W programie utwory polskie, standardy jazzowe i znane światowe przeboje w interpretacjach młodych wokalistów.
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

25

piątek
17.00

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM

"Nie tylko Odessa...Wyprawa nad Morze Czarne"
Brzegi Morza Czarnego od najdawniejszych czasów były zasiedlane przez ludzi
przybywających tu z różnych stron. Poszukamy śladów, jakie pozostawili po sobie
dawni mieszkańcy tych ziem. Pospacerujemy uliczkami Odessy zwanej „Perłą Morza
Czarnego", zejdziemy też do katakumb rozciągających się pod miastem na przestrzeni
wielu kilometrów. Na koniec powędrujemy wzdłuż wybrzeża na południowy zachód,
by odwiedzić twierdzę Akerman i pełne uroku miasteczko Wilkowo znajdujące się w delcie Dunaju, tuż przy granicy z Rumunią.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ „POLSKIE ŚLADY NA
DALEKIEJ UKRAINIE”

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „MISTRZ”

czwartek

KONCERT SŁUCHACZY STUDIA WOKALNEGO
IM. J. WASOWSKIEGO

17.00

19.00

19.00

Zapraszamy na wyjątkowy wieczór muzyczny z piosenką aktorską w wykonaniu
słuchaczy Studia Wokalnego im. J.Wasowskiego działającego w OKO.
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

piątek

Ukraina leży za przysłowiową miedzą, ale wiemy o niej mało. Pamiętamy o przeszłości cesarsko-królewskiego Lwowa. Zostaliśmy nauczeni dziejów Kamieńca
Podolskiego i jego sławnej obrony. Znamy różne historie znad Dniestru, Strypy czy
Zbrucza. Niewielu przekroczyło Dniepr, za którym leży prastary Czernihów, ziemia
połtawska, sumska, charkowska. Wciąż tajemnicze pozostaje południe Ukrainy.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

wtorek

KONCERT PIOSENEK AKTORSKICH

19.00

18

19.00

Koncert promujący płytę SIOSTRY.SONET.POP Premiera płyty odbyła się 9 grudnia 2018
r.. Ewa i Katarzyna to bliźniaczki z Jaworzna , uczestniczki półfinału X edycji X Factor
Muzyka sióstr łączy w sobie nuty etnicznego brzmienia i popowego soundu. Spójność i dualizm głosów to coś czego nie ma na polskiej scenie muzycznej. Teksty z płyty to
opowieść o nich samych, o ich przeżyciach i tęsknotach. Zawierają pewien liryzm, stąd
w tytule słowo SONET. SIOSTRY.SONET.POP to prawdziwa kompilacja wrażliwości i dojrzałości. Po koncercie moderowane spotkanie z Paniami poprowadzi dziennikarz
muzyczny - Adam Dobrzyński.

„MALOWANIE TO MOJA MUZYKA” WERNISAŻ
WYSTAWY TWÓRCZOŚCI J. WRÓBLEWSKIEJ

Zespół muzyki dawnej inaczej... Zgłębia czasoprzestrzeń rozciągającą się od
średniowiecza do wiejskiego odpustu. Na repertuar Odpustu składają się pieśni
rycerskie, patetyczne, satyryczne i wręcz frywolne, dawna "piosenka biesiadna"
oraz średniowieczne i renesansowe tańce. Oprócz tego zespół gra również piosenki
i melodie, które można jeszcze czasem usłyszeć na wyprawach krzyżowych.
Odpust Zupełny tworzą muzycy związani z Orkiestrą św. Mikołaja. Sami o sobie
mówią: "W odróżnieniu od innych zespołów muzyki dawnej nie dążymy do
rekonstrukcji tej muzyki. Staramy się zachować jej ducha, odgadnąć jak kiedyś
bywało. Ważna jest atmosfera, budowanie w wyobraźni".
Grupa zdobyła nagrodę GRAND PRIX na VI Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego
Radia „NOWA TRADYCJA”. Ma też na swoim koncie album "Renesans
Średniowiecza” nagrany w studiu im. Agnieszki Osieckiej III Pr. Polskiego Radia.
Po koncercie moderowane spotkanie z zespołem poprowadzi dziennikarz muzyczny
Adam Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

niedziela

PREMIERA W OKO - SIOSTRY GOŁAWSKIE

12.00

Jadwiga Wróblewska - związana z Pracownią Plastyczną Domu Wojska Polskiego i Magazynem Sztuk - filia OKO. Najchętniej maluje pejzaże, kwiaty, martwe natury
oddające piękno życia codziennego. Malarstwo swoje porównuje do muzyki, która
po prostu w jej duszy gra.
wystawę można oglądać od 12 stycznia do 11 lutego
wstęp wolny!

12.00

SPOTKANIE Z TEATREM KAMISHIBAI - CZUŁOŚĆ

sobota

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE

sobota

27

niedziela
12.30

INAUGURACJA FERII ZIMOWYCH W OKO

Rodzinna Gra Teatralna - Spotkanie z Aksamitnym Królikiem (bohaterem książki
Margery Williams)
Zapraszamy dzieci z opiekunami na rodzinne spotkanie z literaturą, muzyką, tańcem i zabawą. Przywitają Was postaci z bajki, które będą chciały opowiedzieć swoje historie.
Porozmawiamy z Aksamitnym Królikiem, Zimową Wróżką i pewnym Całkiem Dużym
Skrzatem o nowych i starych zabawkowych przyjaciołach.
Zaprosimy do rodzinnej rywalizacji w tajemniczych, bajkowych zadaniach. Każdy
uczestnik będzie mógł wykonać swojego Aksamitnego Królika. Towarzyszyć nam będzie
zapach piernika i czekolady…dzwoneczki reniferów, kolorowe skarpety, kolorowy śnieg…
Wstęp wolny!
sala widowiskowa, ul. Radomska 13/21

www.oko.com.pl

