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FINISAŻ WYSTAWY „GRAWITACJA, ŚWIATŁO I CIEŃ”

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA. POTAŃCÓWKA Z MUZYKĄ NA
ŻYWO

Wystawa prac ceramicznych i malarskich to grupowa prezentacja artystów skupionych
wokół Pracowni Ceramiki ANGOBA i Magazynu Sztuk - filii Ośrodka Kultury Ochoty.
Wstęp wolny! Wystawę można oglądać do 6 stycznia.
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

10

Janusz Prusinowski Kompania (wcześniej Trio) to uczniowie i konty-nuatorzy wiejskich muzykantów i śpiewaczek, mistrzów improwizo-wanych mazurków i oberków, a zarazem awangardowa formacja o charakterystycznym brzmieniu. Na repertuar Kompanii składają się tańce i pieśni z Polski Centralnej, przede wszystkim
mazurki – śpiewane, improwizowane, zawirowane, szalone. Kompania występowała w większości krajów Europy,
w Azji, Kanadzie, USA. Moderator imprezy - Adam Dobrzyński.
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł, w dniu koncertu 35 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska13/21

piątek
17.00

DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM - „CZARNOBYL”
Chociaż od katastrofy w Czarnobylu minęło wiele lat, miejsce to przyciąga i fascynuje swoją
niezwykłą i tragiczną historią. Zamknięty teren wokół elektrowni stał się atrakcją turystyczną dla
ludzi z całego świata. O swoim pobycie i wrażeniach z Czarnobyla, Prypeci, a także innych miejsc na
Ukrainie i Białorusi związanych z katastrofą opowie archeolog i fotograf Joanna Borowska.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

19

Muzyczna opowieść o świecie, w którym wprowadzone na życzenie mieszkańców zasady Prezydenta Smołasa
doprowadziły do zanieczyszczenia środowiska. Spektakl uczy, że ekologia to nie tylko segregacja śmieci, ale to
bardzo rozległa dziedzina nauki. Śpiew, taniec i nietuzinkowe przeboje muzyczne sprawiają, że dzieci z zaangażowaniem i zaciekawieniem nauczą się dbałości o stan środowiska. Razem z Kroplewną i Franią
Recykling poznamy cztery żywioły i zagrażające im niebezpieczeństwa. Wspólnie poszukamy metod na ich
uratowanie. Spektakl zwieńczy szalona taneczna zabawa w rytmie eko!
Wstęp: 10 zł/osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

MUZYCZNA PRZESTRZEŃ - Dzieci Alberta H oraz
Bielańskie stawy świadomości
Dzieci Alberta H - trio Gdyńsko-Warszawskie, muzycznie podróżujące między psychodelicznym grungem a czystymi i niepokojącymi brzmieniami. Gdzieś pomiędzy poezją krzyczaną a szeptaną, oprawioną w żywą
muzykę.
Bielańskie stawy świadomości - muzyka, którą grają jest wypadkową ich skrajnie różnorodnych gustów. Nie
dyskutują z tym... Starają się łączyć swoje inspiracje i obserwować gdzie ich zawiodą. W sytuacji, kiedy
konieczne jest określenie granego przez nich gatunku muzyki, mówią,że grają acid jazz rock.
bilety: 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

18.00

„BALLADY BEZ BLAGI” RECITAL AUTORSKI EWY
GAWORSKIEJ - KONCERT Z UDZIAŁEM ANTONIEGO
MURACKIEGO

sobota
11.00

Ewa Gaworska - poetka i autorka piosenek, znana w środowisku śpiewających autorów od końca lat 70.
ubiegłego wieku. Opublikowała kilka tomików wierszy. Gaworska to pseudonim artystyczny Ewy Paczoskiej,
która w latach 70. i 80. wspólnie z Markiem Majewskim tworzyła zespół "Zegar z kukułką". Od 10 lat jest
przewodniczącą jury Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA.
Bilety: w przedsprzedaży 25 zł , w dniu koncertu 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE „KARNAWAŁOWA GRUPA” - BATUCADA
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

23

SPEKTAKL „KIMIA”

Podczas tego wyjątkowego koncertu zabrzmią tradycyjne polskie kolędy, a także inne utwory świąteczne,
zaaranżowane przez rodzinę z Białego Dunajca. Zespół, stworzony przed dwa muzykujące od pokoleń rody,
przeszedł ewolucję od kapeli ludowej po formację występującą na największych festiwalach Muzyki Świata w
Europie, a także w Azji i Ameryce Północnej. Trebunie-Tutki mają na swoim koncie 30 płyt, wiele prestiżowych
nagród oraz współpracę z wieloma artystami, m.in. Adrianem Sherwoodem z Londynu, jamajską grupą
Twinkle Brothers, Urmuli Quintet z Gruzji, a także Wojciechem Waglewskim i Voo Voo.
Wstęp wolny!
Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła | ul. Grójecka 38

Reżyseria Mojgan Maghooli, choreografia Khatoon Falla - to poruszająca taneczna opowieść o córce króla Iranu, Mohamada. Historia Kimii zgłębia tematykę trudnych doświadczeń życiowych i dylematów, toksycznej miłości, samotności oraz śmierci w formie muzycznego widowiska. Wystąpią:
Khatoon Fallah, Farhan Khansari, Monika Złahoda-Burg
Bilety: 35 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

niedziela
28 FINAŁ WOŚP - DLA DZIECIĘCEJ MEDYCYNY
ZABIEGOWEJ - OKO I IRON REBELS ZAPRASZAJĄ

25

19.00

PREMIERA W OKO - HURABAN - ALBUM „CZY TO
CHRZĄSZCZ?”

17.00

KRESY MOJA MIŁOŚĆ „NA SZEROKIM PODOLU”

Podolska kraina ma w herbie słońce. To ogromny teren, przez który w dawnych czasach przebiegały
szlaki handlowe, przemieszczały się wojska tureckie, kozackie, mołdawskie i czambuły tatarskie idące
w głąb Rzeczypospolitej. Opowiada Katarzyna Węglicka.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

HuRaban - legnicki zespół, grający muzykę świata z potrójną kobiecą energią. Podróżuje po Europie,
wchłaniając dźwięki nowe i stare, a także wszelkie orientalne instrumenty. Aranżuje tematy ludowe „po
swojemu”. HuRaban oczarował swoją muzyką głównie Niemcy oraz Wyspy Kanaryjskie. W Polsce
zadebiutował na festiwalu FAMA w 2018 roku, zdobywając Grand Prix Tryton dla największej osobowości
festiwalu. W tym samym roku zdobył również 1 nagrodę na Mikołajkach Folkowych w Lublinie. Zespół ma
na koncie dwa albumy studyjne: "Owcze Źródło" oraz wydany w tym roku: "Czy to chrząszcz?", który jest
zaproszeniem - dołączcie do nas! Skład zespołu: Hanna Włodarczyk - gitara; Fabiana Raban - kontrabas,
skrzypce, kamancha, darbuka, bębny obręczowe, garnki kuchenne, flety; Monika Zapaśnik - wokal, tambora,
instrumenty perkusyjne. Moderator spotkania z zespołem - Adam Dobrzyński
Bilety: 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.00

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „CZŁOWIEK Z MAGICZNYM PUDEŁKIEM” FILM BODO KOXA

19.00

„CZAS DLA NAS” … CZYLI MUZYKA I ŚMIECH

Muzyczny spektakl komediowy w wykonaniu trzech pięknych Pań, obdarzonych wyjątkowymi głosami.
To trafne i pełne kobiecego humoru refleksje na temat Ligi Mistrzów, damskich torebek, markowych
butów i sposobów na chandrę. Spektakl przygotowany wspólnie z muzykami popularnej Grupy
MoCarta, choć bez ich obecności na scenie. Czas dla nas kobietom daje nadzieję, mężczyznom klucz do
damskich serc, a wszystkim dużo uśmiechu i wzruszeń. Wystąpią: Agnieszka Kowaluk – głos operowy,
Dorota Jarema – głos jazzowy, Aneta Jaślar – głos radiowy, Maciek Błaszczyk – instrumenty klawiszowe.
Scenariusz i reżyseria - Filip Jaślar (Grupa MoCarta).
Bilety: 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

12.00

Miłość - miłość ukochanego - miłość ojcowska
Teatr Kamishibai - teatr ukryty w drewnianej skrzynce, historie opowiadane przy muzyce na żywo. Podczas
spotkania łączymy formę teatralną z warsztatem muzycznym, plastycznym, tanecznym. Dawno, dawno
temu na krańcu świata, niespodziewanie dnia pewnego między dwojgiem nieznajomych zrodziła się
miłość. Niestety, ukochanym nie było dane jej pielęgnować...do momentu, gdy Rakasas postanowił
wypełnić zadania, które dał mu ojciec ukochanej Djewi Djurangga. Czy chęć zawalczenia o miłość
pozwoliła im na wspólne życie? Co z tym wszystkim ma wspólnego kogut? Idąc tropem tej opowieści
stworzymy nasz baśniowy świat, w którym również zatańczymy.
Wstęp: 10 zł/osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

piątek

Produkcja z 2017 roku. Akcja fabuły dzieje się w dystopijnej rzeczywistości 2030 roku, w której próbuje
odnaleźć się główny bohater - Adam. Otaczająca go rzeczywistość, brutalny i od-humanizowany świat
nie jest jego sprzymierzeńcem, jednak na swojej drodze przeznaczenia odnajdzie miłość i pewne
tajemnicze „magiczne” pudełko...Po filmie zapraszamy na spotkanie i dyskusję, w której weźmie udział
prawdziwa legendą polskiego kina off, a teraz już pełnoprawny, uznany reżyser, scenarzysta, producent i
aktor w jednej osobie - Bodo Kox (wcześniej znany jako Bartosz Koszała), któremu długo wyczekiwany
splendor, chwałę i ogromną ilość nagród na wielu festiwalach w Polsce przyniosła „Dziewczyna z szafy”.
Moderator spotkania - Konrad Domaszewski
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

sobota

SPOTKANIE Z TEATREM KAMISHIBAI „DUSZA
UKRYTA W DRZEWACH”

13.10 - występ magika Gabriela Pędy
13.40 - animacje dla dzieci ANIMATRIA.PL,
15.00 - przedstawienie teatralne dla dzieci pt. "O Pchle, co manier nie miała" TEATRU TAK
16.00 - występ magika Konrada Modzelewskiego
16.30 - animacje dla dzieci ANIMATRIA.PL
Sala koncertowa - Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
15.15 - koncert Stiﬀ Bones
16.00 - koncert SunSmoke
16.45 - koncert Black Dog
17.45 - koncert Corruption
19.30 - koncert Pilichowski Band
OKO, ul. Grójecka 75 i Galeria Pod Okiem, ul. Grójecka 79

17

czwartek

19.30

„Z KOLĘDĄ” KONCERT ZESPOŁU TREBUNIE TUTKI

18.00

12

niedziela

12.30

„FRANIA RECYKLING, CZTERY ŻYWIOŁY I EKODANCING” SPEKTAKL TEATRU KATARYNKA ORAZ BAL DLA DZIECI

19.30

11

sobota

19.00

31

piątek

18.00

FINISAŻ WYSTAWY PRAC EWY TRESENBERG
„BLISKOŚĆ I DAL”
Odejść, by zobaczyć....W patrzeniu zająć północ i południe, wschód i za-chód. Punkty widzenia. Przywołać, co
dalekie, odsunąć, co bliskie. Nic nie istnieje w bliskości, czego nie pokryłaby dal, czego nie zagarnęłaby do
kieszeni horyzontu. Ewa Tresenberg, pseudonim artystyczny Miluz - artystka wielostronna. Realizuje się w malarstwie, projektowaniu i pracach manualnych. Pełni rolę przedstawiciela na Polskę Związku Polskich
Twórców Sztuki. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i w Niemczech.
Tematem prac jest głównie pejzaż w niekonwencjonalnym ujęciu.
Wystawę można oglądać od 10.01. do 31.01.2020 r.
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

www.oko.com.pl

