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wtorek
19.00
MUZYCZNA PRZESTRZEŃ - WIEŻA BAJZEL

Wieża Bajzel to trio tworzące autorską muzykę gitarową z elementami rocka i elektroniki. W OKO
zagrają kameralnie - "unplugged", gdyż ta forma cieszy się największym zainteresowaniem publiczności.
Ich muzyka zarówno w pełnym składzie jak i na brzmieniowym lajcie potrafi zaciekawić, zamroczyć,
zaskoczyć, olśnić, wprawić w nostalgię lub wyrwać z fotela. Taka jest Wieża Bajzel.
Wydarzenie bezpłatne!

8

piątek
16.00
TAEKWONDO Z OŚRODKIEM KULTURY OCHOTY

odcinek 2 - facebook OKO - Instruktor taekwondo Marcin Wierżajtys odsłania kolejne tajniki
tej sztuki walki.

10

niedziela
19.00
ENERGIA ŹRÓDEŁ-FOLKOWE OKO - KLARA
CLOUD & THE VULTURES

2021

01
5

ON-LINE

19

wtorek
16:00
TEATR KAMISHIBAI - RETRANSMISJA NA FB OKO

Zapraszamy na kolejną odsłonę teatru Kamishibai – „Bajkę o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i o tym, dlaczego ptaki wiją gniazda”. Bajkową opowieść dopełniają warsztaty z Iwoną
Prugar-Fiedorowicz i Maciejem Dmochowskim, podczas których dowiemy się m. in, jak
namalować obrazek techniką, jakiej używali australijscy Aborygeni.
Wydarzenie bezpłatne!

14

czwartek
16.00
5 MINUT Z GITARĄ

Instruktor Mirek Kozak zaprasza na minilekcję gry na gitarze

15

piątek
19.00
PREMIERA W OKO - RAINY DAY - TRANSMISJA
NA PROFILU FB OKO

21

22

17

niedziela
12.30
RECITAL „BAJKOWE PODRÓŻE”

Na zakończenie ferii OKO przygotowało niespodziankę dla dzieci - recital "Bajkowe podróże".
Jest to owoc wieloletniej pracy z dziećmi i obserwowania radości, jaką sprawia im spotkanie
wyobraźni z muzyką na żywo.
Zapraszamy w podróż do krainy wypełnionej najpiękniejszymi piosenkami znanymi z bajek.
Nasza podróż wymagać będzie widzów/słuchaczy zaangażowania, gdyż nasz mały koncert
połączony jest z elementami edukacji muzycznej i teatralnej.
Po recitalu spotkamy się z Panią Iwonką, która zasiądzie przy pewnym instrumencie. Opowie
o nim i pokaże wiele technik gry na nim. Zrobimy również swój własny instrument strunowy.
wydarzenie bezpłatne!

piątek
16.00
SPOTKANIE Z ANIĄ SZARMACH odc. 1

Zapraszamy na spotkanie ze znaną wokalistką Anią Szarmach, która zaprezentuje swoje metody
pracy z uczniem nad piosenką.

24

niedziela
16.00
SZLAGIER NA WEEKEND

Instruktor Mirek Kozak przedstawia swoje interpretacje znanych i lubianych przebojów i evergreenów

26

wtorek
16.00
PERKUSJA W OKO odc. 1

Gra na perkusji to ćwiczenie rozwijające także mózg, i to w sposób wyjątkowy, jakiego nie
gwarantują inne aktywności. Stąd pomysł rozpoczęcia nowego cyklu „Perkusja w OKO”, w którym
Łukasz Stachowiak przybliży widzom charakterystykę gry na wybranych instrumentach
perkusyjnych, a także nauczy podstawowych technik wykonawczych.

28

czwartek
16.00
5 MINUT Z GITARĄ

Instruktor Mirek Kozak zaprasza na minilekcję gry na gitarze

29

piątek
16.00
SPOTKANIE Z ANIĄ SZARMACH odc. 2

Zapraszamy na spotkanie ze znaną wokalistką Anią Szarmach, która zaprezentuje swoje
metody pracy z uczniem nad piosenką.

18.40
DKF FAKTOR BERLIŃSKI

DKF Faktor Berliński zaprasza na pokaz filmu twórcy, który uchodzi za jedną z najbardziej
intrygujących postaci we współczesnym kinie europejskim – Andrieja Zwiagincewa – „Niemiłość"
z 2017 roku. Widzowie będą mieć okazję obejrzeć jeden z najwyżej ocenionych przez
międzynarodowych krytyków filmów rosyjskich ostatnich lat. Film, który zdobył Nagrodę Jury na
międzynarodowym festiwalu filmowym w Cannes oraz nominacje do Oscara w kategorii najlepszy
film nieanglojęzyczny, potwierdzając tym samym wysoka pozycje Andrieja Zwiagnicewa na mapie
współczesnego kina artystycznego. „Niemiłość” jest zaskakującą i przejmującą opowieścią o rozpadzie małżeństwa i poszukiwaniu przez skłóconych rodziców zaginionego syna. Ponury i mroczny dramat egzystencjalny w rękach Zwiagnicewa staje się bezkompromisową i surową krytyką
autokratycznej, współczesnej Rosji rządzonej silną ręką przez Władimira Putina. Co wyniknie z połączenia wyrafinowanego dramatu egzystencjalnego z paraboliczną opowieścią o dzisiejszej Rosji?

sobota
16.00
SZLAGIER NA WEEKEND

Instruktor Mirek Kozak przedstawia swoje interpretacje znanych i lubianych przebojów i
evergreenów

czwartek
16.00
5 MINUT Z GITARĄ

Instruktor Mirek Kozak zaprasza na minilekcję gry na gitarze

Rainy Day to zespół z Warszawy, który powstał w październiku 2017 roku z inicjatywy Wojtka Kubickiego,
autora muzyki oraz tekstów. Grają własne utwory kładąc nacisk na melodie oparte przede wszystkim
o brzmienia gitarowe.
Jak mówi lider zespołu, „Muzyka Rainy Day to deszczowy rock, stanowiący odzwierciedlenie
emocji, które wywołuje panująca w Polsce pogoda. Co do tekstów, to mają one charakter
fotografii, na których zapisuję zarówno swoje emocje, jak i to, co obserwuję dookoła mnie.” Po
koncercie krótki wywiad z zespołem przeprowadzi Adam Dobrzyński- dziennikarz muzyczny.
wydarzenie bezpłatne!

16

wtorek
16.00
No i GITara! odc 1.

Nowy cykl Pawła Filasińskiego, uczącego krok po kroku samodzielnego zagrania niebanalnych
utworów na gitarze

Klara Cloud & The Vultures to zespół wykonujący własne kompozycje jazzowe inspirowane
rodzimym folklorem, znane polskie melodie okraszone współczesnymi aranżacjami.
Wydarzenie bezpłatne!

12

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

30

sobota
16.00
SERIAL FABULARNY „O!ŚRODEK KULTURY”
ODC. 1 „NOWA”

Oto dom kultury - zwyczajny, jeden z wielu w mieście... Często go mijasz, czasem do niego
wchodzisz, ale czy wiesz, co się dzieje za jego zamkniętymi drzwiami? Zajrzyj za kulisy koncertów,
wystaw i zajęć w krótkich, komediowych odcinkach nowego serialu Ośrodka Kultury Ochoty!
Wydarzenie bezpłatne!

31

niedziela
10.00-18.00
29 FINAŁ WOŚP - GRAMY Z GŁOWĄ!

Tym razem WOŚP skupia się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki
głowy. Jest to już drugi Finał WOŚP dedykowany laryngologii. W OKO swoją siedzibę będzie miał
sztab 5583.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

