8

2019

listopad

11

piątek

21

17.00

Każdy z nas zna nazwy największych kresowych nekropolii: Rossa, Bernardyński, Łyczakowski… Ale
na Kresach, jak w całym kraju, możemy odnaleźć wiele innych, o których nie słyszeliśmy nigdy.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

sobota
11.00

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE

22

Z cyklu poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych, comiesięczne spotkanie
dla dzieci z opiekunami. Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski.
Wstęp: 10 zł / osoba
Ośrodek Kultury Ochoty| ul. Grójecka 75

Urbanator Days to prawdziwa gratka dla tych, którzy pragną grać, śpiewać, rapować, oswoić
się ze sceną, jak i dla miłośników jazzu, chcących obejrzeć ich w akcji podczas jam session z gwiazdami. 10 listopada w Och-Teatrze o g. 20.00 odbędzie się koncert Urbanatora z udziałem uczestników
warsztatów.
Zapisy na warsztaty: www.urbanatordays.com
Ośrodek Kultury Ochoty| ul. Grójecka 75

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „ZGNIŁE USZY”

"Zgniłe uszy" to pełnometrażowy debiut absolwenta wydziału reżyserii w Szkole Filmowej im.
Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach – Piotra Dylewskiego, z którym widzowie DKF-u będą mieli
okazję porozmawiać po seansie. Pokaz zamknięty. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki
można odbierać w recepcji Ośrodka Kultury Ochoty przy ul. Grójeckiej 75, rezerwować telefonicznie 22
822 48 70 lub online info@oko.com.pl
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

sobota-niedziela

FANTASTYCZNY FIGURKOWY WEEKEND

20.00

FFW to dwa fantastyczne turnieje - Warcry i Dust Tactics oraz pozostałe wydarzenia towarzyszące.
Wstęp 10 zł / 1 dzień lub 20 zł / 2 dni
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska13/21

12

PREMIERA W OKO - BANDA EDWARDA

Muzyka zespołu to niezwykły, energetyczny i nowoczesny amalgamat wielu muzycznych stylów i gatunków, zbudowany na solidnych fundamentach blues-rocka, pełen jednak odwołań do jazzu czy
muzyki elektronicznej. Po koncercie moderowane spotkanie z zespołem poprowadzi dziennikarz
muzyczny - Adam Dobrzyński.
bilety: 15 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

niedziela
17.00

„Spotkanie światów” tworzy siedem wielkoformatowych obrazów malowanych techniką
olejną na płótnie. Jest to cykl obrazów oddający nastrojem klimat przedwojennego bazaru.
Wystawę można oglądać do 29 listopada 2019 r.
wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79, Warszawa

23

wtorek

„NIC O WAS BEZ WAZ - CZYLI PLUSZACZEK”

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - WERCHOWYNA

19.00

19.00

piątek
17.00

24

19.00

„MAGICZNA PODRÓŻ - OD KLASYKI DO POPU”

niedziela
18.00

Projekt „Jonasz Kofta - Co to jest miłość” powstał z fascynacji Ewy Szlachcic twórczością Jonasza
Kofty i potrzebą podzielenia się z publicznością autorskimi interpretacjami słów poety.
Występują: Ewa Szlachcic – śpiew i Piotr Bogutyn – gitara.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł; w dniu koncertu 25 zł

29

W programie koncertu wykonawcy postanowili odejść od utartych schematów i wykonać pewnego
rodzaju pasaż, łączący style i gatunki muzyczne od klasyki do pop-dance.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł; w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

piątek
19.30

MUZYCZNA PRZESTRZEŃ - ZWIERZYNIEC oraz MITH

Zapraszamy na rockowy wieczór, podczas którego wystąpią dwa młode, warszawskie zespoły:
Zwierzyniec - grający energiczną mieszankę rockandroll'owego grania z falami pozytywnego
przekazu przy wolniejszych kawałkach oraz zespół Mith - grający klasyczną muzykę rockową z mocnymi gitarowymi riﬀami i mocnym żeńskim wokalem.
bilety: 15zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota
10.30

JOGA RODZINNA

Zapraszamy dzieci od lat 4 z opiekunami.
koszt: 30 zł / os
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Na koncercie w OKO zespół wykona głównie pieśni ze swojej ostatniej płyty „Pływut’ roky” czyli
„Płyną lata”. Przez 28 lat istnienia grupa koncertowała w Polsce i na Ukrainie, na festiwalach i imprezach folkowych. Po koncercie moderowane spotkanie poprowadzi dziennikarz muzyczny - Adam
Dobrzyński.
Bilety: 30 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska13/21

„JONASZ KOFTA - CO TO JEST MIŁOŚĆ”

Co roku w trakcie wykopalisk archeolodzy odkrywają liczne zabytki. Wiele z nich przeleżało w ziemi setki, a nawet tysiące lat. Zapraszamy na spotkanie z archeologiem Joanną Borowską.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

30.11-1.12

11.00

sobota-niedziela

11.00-18.00 (SOB), 10.00-15.00 (NDZ)

30 LAT WOLNEJ LITERATURY

WYSTAWA
PTAKÓW EGZOTYCZNYCH
Polski Związek Ornitologiczny w Warszawie zaprasza na wystawę ptaków egzotycznych. Podczas

18.00

wystawy będzie można zobaczyć kanarki, papugi, amadyny, mewki oraz inne ptaki drobnej
egzotyki. Obecni będą hodowcy, którzy chętnie udzielą odpowiedzi na Państwa pytania
dotyczące pielęgnacji oraz żywienia.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

Panel dyskusyjny o charakterze literackim. Moderator - prof. Anna Nasiłowska. Uczestnicy
panelu: Piotr Matywiecki, Anna Janko, Anna Piwkowska, Krzysztof Bielecki
wstęp wolny
Cafe OKO, ul. Grójecka 75

WIECZORY BARDÓW - BALLADY MIRKA HRYNKIEWICZA
17

12.00

Teatr Kamishibai - teatr ukryty w drewnianej skrzynce, historie opowiadane przy muzyce na żywo.
Podczas spotkania łączymy formę teatralną z warsztatem muzycznym, plastycznym, tanecznym.
Wstęp 10 zł / osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM
- „NIEZWYKŁE HISTORIE ZWYKŁYCH RZECZY”

16

sobota

SPOTKANIE Z TEATREM KAMISHIBAI

Zgodnie z zasadami impro - spektakl będzie jedyny w swoim rodzaju i nie do powtórzenia.
Wstęp wolny!
Cafe OKO, ul. Grójecka 75

15

17.00

19.00

10.00-18.00

WERNISAŻ WYSTAWY MALARSTWA WIOLETY
RZĄŻEWSKIEJ „SPOTKANIE ŚWIATÓW”

piątek

Birma, dawna potęga Indochin, pełna wspaniałych starych świątyń i egzotycznych widoków.
Podczas spotkania Andrzej Pilaszek przybliży historię tego kraju, jego piękno oraz codzienność w obrazach z życia Birmańczyków.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

URBANATOR DAYS

10

Program słowno-muzyczny poświęcony wybitnemu czeskiemu pieśniarzowi, poecie i grafikowi, bardowi
Praskiej Wiosny, współpracownikowi Sekcji Czechosłowackiej Radia Wolna Europa, którego 75 rocznica
urodzin i 25 rocznica śmierci przypada w tym roku.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł; w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

ZŁOTA BIRMA

15.00

9-10

czwartek

20.00

OPPA 2019 - 37 MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL
BARDÓW - KAREL KRYL IN MEMORIAM

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ „CMENTARZE KRESOWE”

9

OŚRODEK
KULTURY
O C H OT Y

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

Najpierw był Mirek Hrynkiewicz i jego ballady – osobny, wyjątkowy świat, gdzieś między
Wschodem a Zachodem, między codziennością a snem. ]
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł; w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

niedziela
12.30

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

"Pchła Szachrajka" - spektakl w wykonaniu Teatru Lalek "Rabcio"
Pchła Szachrajka Jana Brzechwy to jedna z najbardziej znanych bajek dla dzieci. Spektakl dla widzów od
4 lat. Po spektaklu zapraszamy na rodzinne warsztaty plastyczne.
Wstęp 10 zł/osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska13/21

7-8.12

sobota-niedziela
18.00

XII KONKURS WOKALNY „PIOSENKA JEST DOBRA NA
WSZYSTKO”.
Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno amatorów jak i zawodowców, młodych wokalistów i aktorów do nadsyłania swoich nagrań z interpretacjami 2 utworów J. Przybory oraz J. Wasowskiego na
adres ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa (Ośrodek Kultury Ochoty, konkurs „Piosenka jest dobra
na wszystko”) do dnia 23.11.2019 r.

18.00

WIECZORY BARDÓW - MIROSŁAW CZYŻYKIEWICZ
„20 LAT AVE”
AVE - studyjny album Mirosława Czyżykiewicza. Wydarzenie roku 1999. Teresa Drozda, ceniona
polska dziennikarka radiowa, na łamach Strefy Piosenki tak pisała o płycie AVE: "możecie być pewni,
że "Ave" porusza nieomal każdą strunę duszy”.
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł; w dniu koncertu 35 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

