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18.00

„BABECZKI” MUSICAL W WYK. SŁUCHACZEK
STUDIA WOKALNEGO IM. J. WASOWSKIEGO

Klasyczna cygańska muzyka, która odzwierciedla prawdziwe emocje i wielowiekowe tradycje
muzyczne. „Shukar gila" oznacza piękne melodie. W repertuarze znajdują się dynamiczne,
energetyczne utwory jak również sentymentalne i melancholijne romanse. Moderator - Adam
Dobrzyński.
Bilety: 25 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Zapraszamy na słodką komedię muzyczną, kryjącą w sobie odrobinę gorzkiego smaku… Jak wygląda
życie Babeczek? Jest w nim szefowa, która wtrąca się do wszystkiego, brak czasu na ważne rzeczy, małe
śmiesznostki, które mieszają się z wielkimi dramatami i do tego wszystkiego niesymetryczny facet
oraz… Bigos! A oprócz tego legendarne piosenki z musicali „Hamilton” („Burn”), „Sunset Boulevard”,
„Waitress”, „Heathers” i parę innych ulubionych tytułów miłośników musicali, komedii muzycznych i
dobrego teatru.
Bilety: 8 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

5

15

16.00

Zapraszamy obecnych (i przyszłych) seniorów oraz seniorki na prelekcję wprowadzającą do cyklu
stałych zajęć warsztatowych z elementami psychosomatycznego treningu samouzdrawiania w holistycznej konwencji Ciało+Umysł+Duch (CUD). CUD na Ochocie to społeczny program obejmujący
cykl warsztatów, podczas których uczestnicy poznają podstawowe zasady i efektywne metody
niezbędne do utrzymania dobrego zdrowia i kondycji.
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem", ul. Grójecka 79

17

17.00

21

19.00

ŚPIEWNIK DOMOWY

12

24

czwartek

27

piątek

KRESY MOJA MIŁOŚĆ „WIELKA HISTORIA KONI
ARABSKICH NA KRESACH”

19.30

MUZYCZNA PRZESTRZEŃ - NANOVO oraz NIE PAMIĘTAM

"NANOVO" - zespół rockowy. W ich repertuarze znajdują się autorskie kompozycje od
melancholijnych melodii po ostro brzmiące gitarowe riﬀy.
"Nie Pamiętam" - zespół gra melodyjnego punk rocka mówiąc przy tym to, o czym nie każdy
chce myśleć.
Bilety: 10 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

14

sobota
11.00

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „WIOSENNY
UŚMIECH” - QUIJADA-FLEXATON
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

sobota
19.00

Dwa muzyczne charaktery, które prowadząc dialog emanują kreatywnością. Dialog ten
współtworzyć będą na materiale muzycznym albumu „Notes of life”, który został bardzo dobrze
przyjęty. Nie stronią również od standardów jazzowych i znanych melodii, które w ich
wykonaniu przybierają zupełnie nowy kształt.
Marcelina Gawron - wokalistka, instrumentalistka, komponuje, pisze teksty.
Adam Jarzmik - pianista, kompozytor, aranżer.
Moderator- Adam Dobrzyński
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł, w dniu koncertu 40 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

wtorek
19.00

piątek
18.30

DKF FAKTOR BERLIŃSKI „SŁUŻĄCA” W REŻ. PARK
CHAN-WOOKA

17.00

Śledząc historię wielkich niegdyś polskich stadnin w Janowie Podlaskim czy Michałowie mało
kto zdaje sobie sprawę, że wszystko zaczęło się na Kresach Wschodnich dawnej
Rzeczypospolitej. Zapraszamy na kolejną opowieść Katarzyny Węglickiej...
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem", ul. Grójecka 79

Pierwsze świadectwa pobytu ludzi w okolicach dzisiejszej Warszawy datowane są na schyłek
starszej epoki kamienia. Z terenu miasta znanych jest kilkaset stanowisk archeologicznych, z których
większość pochodzi z przypadkowych odkryć. Dzięki nowym znaleziskom nasza wiedza o dawnych
mieszkańcach stolicy wzbogaca się z roku na rok. Opowiada Joanna Borowska.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

Pośpiewajmy wspólnie nasze ulubione piosenki . Zapraszamy wszystkich do wesołej zabawy i do
wspólnego śpiewania. Przynieście teksty piosenek, jakie znacie i macie chęć zaprezentować
innym. Umiesz grać na gitarze, mandolinie bądź akordeonie? Weź ze sobą instrument i zagraj dla
wszystkich! Akompaniuje Mirosław Kozak.
wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

SOULADIES - KONCERT ZESPOŁU WOKALNEGO

13

17.00

ŚPIEWNIK DOMOWY

19:30

SouLadies to ponad dwadzieścia utalentowanych i pięknych dziewczyn, które swoją muzyką od
siedmiu lat rozgrzewają publiczność na polskich scenach. Potrafią porwać do tańca
kilkutysięczną publiczność, wykonując znane utwory muzyki rozrywkowej, jak i wprowadzić
niepowtarzalny nastrój podczas kameralnych koncertów akustycznych.
Bilety: 15 zł
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

piątek

PREMIERA W OKO - MARCELINA GAWRON & ADAM
JARZMIK

wtorek

Pośpiewajmy wspólnie nasze ulubione piosenki. Zapraszamy wszystkich do wesołej zabawy i do
wspólnego śpiewania. Przynieście teksty piosenek, jakie znacie i macie chęć zaprezentować
innym. Umiesz grać na gitarze, mandolinie bądź akordeonie? Weź ze sobą instrument i zagraj
dla wszystkich! Akompaniuje Mirosław Kozak.
wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

wtorek

19:00

DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM - „ZANIM POWSTAŁA WARSZAWA”

17.00 i 20.00

Wszystko wciąż się zmienia, dynamicznie przeistacza ... MY się zmieniamy. W którą stronę
podążać ... ? PIĘKNO. Piękno ocali Nasz Świat ... tak uważają członkowie zespołu CZERWONY
TULIPAN.
Bilety: w przedsprzedaży 40 zł, w dniu koncertu 50 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

10

20

niedziela

WIECZORY BARDÓW „PIĘKNO” KONCERT JUBILEUSZOWY NA 35-LECIE ZESPOŁU CZERWONY TULIPAN

„KUKŁA Z WIEJSKIEGO PODWÓRZA” spektakl w wykonaniu Teatru pod Orzełkiem. Profesor
Hilary Szczebrzeszyński wyrusza na wieś do Kukiełkowa, gdzie bawi się z widzami w teatr
kukiełkowy. Dzieci zapoznają się z ludowymi obrzędami (noc sobótkowa, dożynki, topienie
Marzanny) i tradycyjną polską lalką-kukłą. Po spektaklu zapraszamy na warsztaty plastyczne.
Wstęp 10 zł/osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

Dudy Juliana z gościnnym występem Studia Tańca Irlandzkiego Dunmore!
Dudy Juliana - kapela grająca folk irlandzki w wersji nadwiślańskiej. „Dudowi” tłumacze Tomek
Zygmont i Artur Rutkowski jednym z celów istnienia zespołu uczynili przybliżenie polskiej
publiczności pięknej, pełnej życia i humoru poetyki piosenek z Irlandii. W graniu Dud Juliana
najważniejszy jest prosty, szczery przekaz i radosny nastrój zabawy.
Widzowie będą mogli też podziwiać gościnny występ Studia Tańca Irlandzkiego Dunmore,
prowadzonego przez Annę Skupień, tancerkę o wieloletnim doświadczeniu scenicznym, m.in.
solistkę i współautorkę choreografii widowiska „Touch of Ireland”, która wraz z zespołem
Reelandia występowała na deskach wielu teatrów w Polsce i za granicą.
Bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu koncertu
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

„BABYLON” WERNISAŻ WYSTAWY PRAC IWY
KRUCZKOWSKIEJ-KRÓL & ANNY SCHUMACHER

8

12.30

DZIEŃ ŚW PATRYKA W OKO

sobota

BABYLON to cykle obrazów zainspirowanych podróżami autorek. Projekt poświęcony głównie
postaciom kobiet. Wielokrotne wyprawy do Afryki, Turcji, Indii, Australii, Japonii czy Iranu,
mniejsze lub większe wycieczki po Europie pozostawiają niesamowite wrażenia, które warto
uwieczniać na płótnie. Praca na płótnie daje wiele satysfakcji, magiczne wrażenia stają się
realne, uśmiechy spotkanych w podróży ludzi mogą znowu towarzyszyć, dodając energii.
Wystawę można oglądać od 7 do 27 marca.
Wstęp wolny!
Galeria „Pod Okiem", ul. Grójecka 79

niedziela

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

czwartek

ZDROWIE W TWOICH RĘKACH … I W TWOJEJ
GŁOWIE - PREZENTACJA DR INŻ. B. KULPIŃSKIEJ

7

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO „SHUKAR GILA”

19.00

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z kinem koreańskim. Co takiego jest w kraju, że jego kino
wciąż zachwyca krytyków i zdobywa laury na kolejnych międzynarodowych festiwalach? Na to i inne
pytania spróbujemy odpowiedzieć już w marcu podczas spotkania.
Moderator - Konrad Domaszewski
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

29

niedziela
18.00

WIECZORY BARDÓW „40 LAT NA SCENIE - THE BEST
OF MIREK CZYŻYKIEWICZ”
Usłyszymy kompilacje utworów m.in. z płyt: „AVE", „Odchodzę wracam", nagranej z zespołem
Kameleon, „Allez!”, „Autoportret I”.... Mirek zaprezentuje również utwory pochodzące ze spektakli
w reż. Jerzego Satanowskiego, np. „Biała lokomotywa”.
Mirek Czyżykiewicz - poeta, kompozytor, malarz, rysownik, bard, gitarzysta, aranżer...
Charyzmatyczna postać, rozpoznawalna po kilku wyśpiewanych nutach. Magiczny nastrój
koncertów. Zapadający w pamięć głos…
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł, w dniu koncertu 35 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

