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DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM - „WYPRAWA DO KRAINY DZIADKA MROZA”

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ „Z KRESÓW DO HELWECJI
POLSKIE ŚLADY W SZWAJCARII CZ. 2”

Tym razem wybierzemy się do Puszczy Białowieskiej, położonej na pograniczu polskobiałoruskim. To tu zachowały się ostatnie fragmenty pierwotnych lasów europejskich nizin, tu
także możemy spotkać ostoje dzikiej zwierzyny. Zapraszamy na spotkanie z archeologiem Joanną
Borowską.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

Opowiada Katarzyna Węglicka
Jak ważne jest dla nas Muzeum Polskie w Rapperswilu? Czemu Tadeusz Kościuszko ostatnie
lata życia spędził w kraju Helwetów? Kto dziś pamięta o 2 Dywizji Strzelców Pieszych? Co
robili Mickiewicz, Słowacki, Krasiński w Szwajcarii? Zapraszamy na 2 część opowieści: „Z Kresów do Szwajcarii” i na poszukiwania polskich śladów w kraju Wilhelma Tella.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

19.00

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - SPOTKANIE Z KINEM
RDZENNYM

19.30

MUZYCZNA PRZESTRZEŃ - MadRise oraz Skene

Termin – kino rdzenne, to wspólna nazwa filmów realizowanych przez osoby pochodzące z ludów
rdzennych (tubylczych) z różnych stron świata. Produkcje te coraz częściej są dostrzegane i doceniane
przez krytyków, widzów oraz środowisko filmowe - czy to poprzez pojawienie się festiwali kina
rdzennego, czy też wyodrębnienie się sekcji kina rdzennego na dużych i prestiżowych festiwalach np.
Berlinale. Tematyka podejmowana w filmach jest bogata, dotyczy: tradycji i sztuki, dekolonizacji i emancypacji, rodziny i natury. Reżyserki i reżyserzy tworzą swoje dzieła w rodzimych, nierzadko ginących
językach. W ramach grudniowego dkf-u zobaczymy dwa filmy:
- "Fast Horse", reż. Alexandra Lazarowich, Kanada 2018, 14';
- "Ostrze noża", reż. Gwaai Edenshaw & Helen Haig-Brown, Kanada 2018, 101';
Serdecznie zapraszamy!
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

MadRise - rock. Muzyka zespołu to mieszanka wielu stylów, ale przede wszystkim rocka i funky, choć nie
boją się ani metalowych riffów, ani popowej melodii, ani progresywnych trudnych zagrywek.
Skene - rock/prog-rock/art-rock . Twórczość zespołu inspirowana jest motywami filozoficznymi o charakterze podróży czy medytacji. Warstwę muzyczną dopełnia poetycki tekst w języku polskim.
bilety: 15 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

7

sobota

10.00-14.00

XII KONKURS WOKALNY „PIOSENKA JEST DOBRA
NA WSZYSTKO” - PRZESŁUCHANIA
Wstęp wolny dla widzów.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

14

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - CZEREMSZYNA

Czeremszyna - Podlaska Hodowla Muzyki Żywej. To jeden z ciekawszych zespołów muzyki folk w Polsce. Spójny arty-stycznie, a jednocześnie różnorodny i atrakcyjny repertuarowo zespół z bogatym
instrumentarium i po mistrzowsku opanowanym śpiewem wielogłosowym. Konsekwentnie
przez ponad 25 lat swojego istnienia inspiruje się folklorem słowiańskim. Powstał w 1993 roku w Czeremsze, niewielkiej miejscowości na Podlasiu, w swoistym wielokulturowym tyglu. Mieszają
się tu tradycje i obyczaje polskie, białoruskie, ukraińskie, tatarskie... Wszystko to znajduje
odzwierciedlenie w repertuarze Czeremszyny. Koncerty zespołu to żywa energia, przyjmowana
niezwykle pozytywnie przez publiczność w każdym wieku zarówno w Polsce jak i Europie. W dorobku mają 6 albumów. Po koncercie moderowane spotkanie poprowadzi dziennikarz muzyczny
- Adam Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł, w dniu koncertu 35 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska13/21

18.00

WIECZORY BARDÓW - „A JAKBY NIE?” RECITAL AUTORSKI
TOMASZA SZWEDA I ZESPOŁU SZWEDZKI STÓŁ
Tradycyjne przedświąteczne spotkanie z Tomaszem Szwedem w koncercie piosenki autorskiej. W programie stare i nowe piosenki, anegdoty, wspomnienia i aktualności.
Tomasz Szwed - autor, kompozytor, piosenkarz, psychoterapeuta. Gwiazda Pikniku Country w Mrągowie, znany także z programów TVN24 „Szkło kontaktowe”. Polski songwriter, narrator i komentator codzienności. Tworzy piosenki autorskie, ballady, utwory liryczne, satyrę polityczną i społeczną, piosenki country. Zdobywca licznych nagród w plebiscytach prasowych i radiowych. Kilkakrotnie reprezentował Polskę na zagranicznych festiwalach. Scenarzysta i reżyser widowisk muzycznych,
juror, wykładowca warsztatów muzycznych i teatralnych. Autor trzech tomików poetyckich i czterech tomów terapeutycznych bajek dla dzieci. Członek zespołu terapeutyczno-badawczego Fundacji
„Kogo?” w Klinice „Budzik”.
Bilety: w przedsprzedaży 35 zł; w dniu koncertu 40 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00

XII KONKURS WOKALNY „PIOSENKA JEST DOBRA
NA WSZYSTKO” - KONCERT FINAŁOWY

9.12
6.01

15

„GRAWITACJA, ŚWIATŁO I CIEŃ” WYSTAWA PRAC
CERAMICZNYCH I MALARSKICH

SĄSIEDZKA GWIAZDKA

To dobra okazja, by się poznać, porozmawiać, spędzić czas przyjemnie i kreatywnie. W programie
wspólne ubieranie choinki, śpiewy oraz warsztaty przygotowane przez sąsiadów. Zachęcamy do
przyniesienia smakołyków na wspólny świąteczny stół.
Wstęp wolny!
MAL Grójecka 109

17.30-20.00

PODWÓRKOWA GWIAZDKA

W programie: wspólne ubieranie choinki, popisy sąsiedzkie, kolędowanie, występ dzieci
biorących udział w warsztatach cyrkowych oraz pokaz Grupy CIRCUS oraz sąsiedzki kącik
kulinarny.
Wstęp wolny!
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17

www.oko.com.pl

12.30

Sekrety płaszcza Świętego Mikołaja - bajka w wykonaniu objazdowego teatru VAŠKA z Torunia.
Tytułowe sekrety to między innymi dwa polarne skrzaty, które
w tajemnicy przed Świętym Mikołajem podążyły za nim, ukrywając się w fałdach jego obszernego
płaszcza. Początkowo skrzaty spowodują szereg zabawnych nieporozumień i przysporzą Mikołajowi
kłopotów. Później jednak okażą się być dla Mikołaja bardzo pomocne w aranżowaniu zabaw i konkursów
dla dzieci. Przedstawienie będzie okazją, by poznać daleką i egzotyczną krainę, jaką jest Arktyka.
Największą atrakcją spektaklu jest fakt, że dzieci bezpośrednio wkroczą w jego akcję i nie tylko będą się
wspaniale bawić, ale i wiele się nauczą. Po spektaklu odbędą się warsztaty artystyczne w atmosferze
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy dzieci wraz z opiekunami.
wstęp 10 zł/osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

czwartek

17.00

niedziela

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

Grupowa prezentacja artystów skupionych wokół Pracowni Ceramiki ANGOBA i Magazynu
Sztuk – filii Ośrodka Kultury Ochoty. Wystawa porusza najbardziej podstawową problematykę
świata widzialnego, bo cóż nie podlega grawitacji i promieniowaniu elektromagnetycznemu?
Jak 2 z 4 podstawowych oddziaływań wykorzystać jako inspirację do twórczości plastycznej?
Zapraszamy do poszukania odpowiedzi na wystawie pt. „Grawitacja, światło i cień”.
uroczysty finisaż wystawy 4.01.2020 r. godz. 12.00
wstęp wolny!
Galeria Pod Okiem, ul. Grójecka 79

12

11.00

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

niedziela

Jak co roku zapraszamy wszystkich wielbicieli twórczości genialnego duetu Wasowski/Przybora
na muzyczną ucztę w wykonaniu finalistów konkursu oraz wybitnego aktora - Zbigniewa
Zamachowskiego.
Koncert poprowadzą Monika i Grzegorz Wasowscy.
Bilety: 20 zł w przedsprzedaży / 25 zł w dniu koncertu
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

sobota

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „ŚWIĄTECZNE
NUTKI” - CYTRA

19.00

8

piątek

17

wtorek

19.00

KONCERT ŚWIĄTECZNY

Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego. W programie kolędy, pastorałki, piosenki
świąteczne polskie oraz zagraniczne w interpretacji młodych wokalistów.
Akompaniować będzie Grzegorz Karaś z zespołem.
Wstęp 5 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

