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04
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piątek

17.00

14

SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM

"Nazywajmy rzeczy po imieniu" - spektakl lalkowy w wyk. Teatru Vaśka z Torunia
Treść spektaklu stanowią perypetie dwóch dziewcząt noszących to samo imię ale zdecydowanie
różniących się charakterem. Podczas wspólnej podróży widzowie docierają do domu, w którym
mieszka Rok ze swoimi dziećmi - Porami Roku.
Po spektaklu tradycyjnie zapraszamy na warsztaty artystyczne nawiązujące do zbliżających się Świąt
Wielkanocnych!
Wstęp 10 zł/osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

18.30

WIECZORY BARDÓW - „OSIECKA PO MĘSKU”
RECITAL MARCINA JANUSZKIEWICZA Z UDZIAŁEM BARTKA ALBERA

16.00

FINISAŻ WYSTAWY CZŁONKÓW GRUPY EE
„MALUJĄ, RYSUJĄ, RZEŹBIĄ KONIE”

(…) „Osiecka po męsku” to – jak sam tytuł wskazuje – dzieło odległe od szkolnej poprawności,
bliższe awanturniczemu duchowi wrocławskiego święta tukanów. Muzycznie nowoczesne i przebojowe, a lirycznie – dokładnie takie, jak trzeba, by wzruszać, śmieszyć i rozbrajać świat ironią.
Koncertowa płyta „Osiecka po męsku” wypełniona jest odważnymi, choć dalekimi od estetyki
szoku, wersjami wielkich przebojów i piosenek mało znanych
Bilety: 25,- zł w przedsprzedaży i 30,- zł w dniu koncertu
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Spotkanie z autorami prac prezentowanych na wystawie Magdaleną Braciszewską, Malwiną De Bradé,
Joanną Czubak, Piotrem Dzięciołowskim, Ewą Jaworską, Magdaleną Muraszko-Kowalską. Wieczorek
literacki: Joanna Czubak i Kasia Preiskorn – przedstawią swój tomik poezji „Zapach szczęścia czyli końskie
opowieści na dwa głosy”, a Piotr Dzięciołowski opowie o swojej książce „Malują, rysują, rzeźbią konie”.
W czasie trwania imprezy będzie można kupić książki oraz prace prezentowane na wystawie.
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota

19.04 - 30.05.2019

„POD ŚWIATŁO” WYSTAWA MALARSTWA IGORA
YELPATOVA - WERNISAŻ 11.05 O GODZ. 12.00

11.00

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE

„U BABCI W OGRÓDKU” trąbka z węża i konewki
Spotkanie dla dzieci z opiekunami 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

7

Wystawa składa się z obrazów namalowanych w dłuższych odstępach czasowych, przez ostatnie
dwadzieścia lat. Każda z prac ma swój kompozycyjny, kolorystyczny i symboliczny klucz. Obrazy łączy to,
że zostały zainspirowane fabułą biblijnych opowieści. To też zdecydowało o pewnej spójności formalnej.
Trzymając się blisko oryginalnych treści, obrazy nie nawiązują do sakralnej tradycji ikonograficznej,
przedstawiają autorską interpretację znanych historii.
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79, Warszawa

niedziela

20.00

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - MORIBAYA

23

Grupę Moribaya tworzą artyści, pasjonaci i podróżnicy z Polski, Senegalu, Burkina Faso i Australii.
Połączyło ich zamiłowanie do tradycyjnej muzyki zachodniej Afryki. Żywiołowa, transowa muzyka
bębnów oraz ekspresyjny taniec tworzą z każdego widowiska pełną wrażeń podróż do źródeł rytmu.
Członkowie zespołu wielokrotnie podróżowali do Afryki by chłonąc tamtejszy folklor muzyczny. Po
koncercie moderowane spotkanie poprowadzi dziennikarz muzyczny - Adam Dobrzyński.
Bilety: 20 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

12

17.00

26

WIECZORY BARDÓW - „LEKCJA HISTORII POWSZECHNEJ WG JACKA KACZMARSKIEGO - DUET
SETA & MICHAŁOWSKI

27

10.00-15.00

PRACOWNIA FILMOWA - WARSZTATY DLA
MŁODZIEŻY 15-20 LAT
Zapraszamy na dwa weekendowe warsztaty wszystkich zainteresowanych zdobyciem praktycznej
wiedzy z realizacji filmów. Chcesz stanąć za kamerą, aparatem lub telefonem, nagrać krótką
etiudę, film dokumentalny czy materiał do sieci? Poznać podstawy reżyserii, sztuki operatorskiej i pracy z aktorem? Przyjdź na zajęcia, na których poznasz każdy etap powstawania filmu.
odpłatność 100 zł/4 spotkania
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75 zapisy recepcja OKO, ul. Grójecka 75 tel. 22 822 48 70
terminy: 13.04 godz. 10.00 - 15.00 , 14.04 godz. 10.00 - 13.00, 27.04 godz. 10.00 - 15.00
oraz 28.04 godz. 10.00 - 13.00

19.00

PREMIERA W OKO - ADAM JARZMIK QUINTET
FEAT. SZYMON MIKA

Zapraszamy na wyjątkowy koncert promujący najnowszy album "On The Way Home", który Adam
Jarzmik Quintet nagrał ze wspaniałym gitarzystą Mike'm Moreno. Współpraca polskiego quintetu
z nowojorskim gitarzystą jest owocem zdobytego w 2017 roku Grand Prix Festiwalu Jazz nad Odrą.
Skład: Adam Jarzmik – piano, Paweł Palcowski – trumpet, Jakub Łępa – tenor saxophone, Maciej
Kitajewski – double bass, Piotr Budniak – drums, gościnnie: Szymon Mika – guitar.
Po koncercie moderowane spotkanie z zespołem poprowadzi Adam Dobrzyński.
bilety: 30 zł w przedsprzedaży / 35 zł w dniu koncertu
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

W 2016 roku w Warszawie miał swoją pierwszą edycję Festiwal Filmów Ukraińskich UKRAINA! Na
kwietniowym spotkaniu DKF-u zamierzamy skoncentrować się właśnie na tym festiwalu i kinie
ukraińskim. Przyczynkiem do dyskusji będzie film nagrodzony min. nagrodą FIPRESCI Międzynarodowego
Festiwalu Filmowego w Odessie 2017 – Black Level w reżyserii Wałentyna Wasianowycza.
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota
19.00

Blue Hangover - muzyczne trio grające klasycznego rocka. Ich inspiracje to takie zespoły jak The
Cure, Joy Division, David Bowie czy The Pixes
Dzieci Alberta H - Psycholiczny undergrunge. Gdyńsko-Warszawski dueto-tercet międzygwiezdny.
Bilety: 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota

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 zastanowimy się nad pojęciem altruizmu i asertywności. Walentynka
wyrusza w podróż pełną humoru i tajemniczości. Napotyka na swojej drodze wiele sytuacji,
które pomogą jej zrozumieć kim naprawdę jest.
Wstęp 10 zł/osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00

GRUNT TO BUNT-FEST

12.00

SPOTKANIE Z TEATREM KAMISHIBAI - „ROWER
WALENTYNKI”

piątek

DKF FAKTOR BERLIŃSKI

19.00

Seta & Michałowski to dwóch przyjaciół zarażonych poezją śpiewaną. Wykorzystują gitarę
klasyczną, akustyczną i dwa głosy oraz dialog między nimi. Koncerty są dla nich formą spotkania
z ludźmi i przedstawienia im poetyckich komentarzy zarówno do wydarzeń historycznych jak i współczesności. Szczególną uwagę przywiązują do przekazywania emocji związanych z interpretowanymi pieśniami.
Więcej informacji na: www.facebook.com/seta&michałowski
Bilety: w przedsprzedaży 25,- zł; w dniu koncertu 30,- zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00

Wystąpią: Panie: Aleksandra Drzewiecka (śpiew), Grażyna Łapińska (śpiew), Jolanta Żółkowska
(śpiew). Panowie: Janek Pentz (support gitarowy), Antoni Muracki (śpiew, gitara, prowadzenie
koncertu), Mirosław Czyżykiewicz (śpiew, gitara)+ Witold Cisło (gitara barytonowa), Adam Drąg
(śpiew, gitara), Piotr Golla (śpiew, fortepian, akordeon) + Janusz Waśniewski (gitara), Grzegorz
Marchowski (śpiew, gitara), Przemysław Wróblewski (gitara, śpiew).
Bilety: 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

piątek

Zapraszamy na kolejne kresowe spotkanie z Katarzyną Węglicką, która tym razem opowie o niezwykłych
ludziach i równie ciekawych, a często nieznanych szerszemu ogółowi, wydarzeniach, przeplatając opowieści
anegdotami.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

wtorek

KONCERT PROMOCYJNY PŁYTY „TAKI TYP” CZYLI
UMUZYCZNIONE WERSJE WIERSZY EWY KARBOWSKIEJ
W INTERPRETACJACH JEJ PRZYJACIÓŁ

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ „CIEKAWOSTKI KRESOWE”

13

12.30

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

"Zachować pamięć"
Tym razem odwiedzimy miejsca represji komunistycznych w Warszawie. Zajrzymy do piwnic domów
i urzędów, które po II wojnie światowej zamieniały się w katownie Urzędu Bezpieczeństwa. To
w nich możemy jeszcze odnaleźć inskrypcje wykonane przez osoby więzione, torturowane i skazywane na śmierć.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

6

niedziela

12

MAJA niedziela
12.00-19.30

MAJÓWKA TRADYCYJNIE NA LUDOWO, WIELOKULTUROWO

Familijna impreza plenerowa klimatem nawiązująca do dawnych jarmarków. Można tu spotkać twórców
ludowych, rękodzielników, przedstawicieli ginących zawodów, przyjrzeć się ich pracy oraz kupić wyroby.
Celem imprezy jest promocja wśród mieszkańców Ochoty i Warszawy bogatych tradycji sztuki i rękodzieła ludowego związanych z etnograficznymi zakątkami Polski, Europy i Świata. Majówka to
doskonała okazja do aktywnego spędzenia czasu na łonie natury z rodziną, wzięcia udziału w warsztatach artystycznych, skosztowania przysmaków regionalnych nie tylko kuchni polskiej.
W tegorocznym programie m.in.:
* jarmark rękodzieła artystycznego i regionalnego, przedstawiciele ginących zawodów, prezentacja
kuchni tradycyjnej i etnicznej,
* warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i rodziców (m.in.: tkactwo, wiklina, rzeźba, ceramika, kwiaty z bibuły,
wycinanki łowickie, kurpiowskie, świece woskowe, zabawki drewniane, instrumenty i inne), pokazy
kowalstwa.
* warsztaty taneczne i śpiewacze - folklor warszawski, tańce bałkańskie.
* starodawna wioska wyposażona w narzędzia gospodarstwa domowego oraz z wypiek chleba "na żywo".
* Stara Zagroda - czyli jak żyli i bawili się nasi przodkowie.
* na scenie: występy kapel ludowych, folkowych, zespołów tanecznych
Prowadzenie: Stanisław Jaskułka
Wstęp wolny!
Park Szczęśliwicki

www.oko.com.pl

