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SERIAL FABULARNY „O!ŚRODEK KULTURY”
ODC. 2 „GRAFIK PŁAKAŁ…”
Tym razem w serialu o życiu ośrodka kultury starcie Grafika z Artystą, który ma
własne poglądy na to, jak powinien wyglądać udany plakat…

9

wtorek

PLASTYCZNA PRZYGODA ON-LINE ODC. 6

W kolejnym odcinku „Plastycznej przygody” Ewa Kamieniecka i Małgorzata
Bojdzińska wyczarują dla nas pomysłowe i efektowne zimowe dekoracje.
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PLASTYCZNA PRZYGODA ON-LINE ODC. 5
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odcinek 4 - Instruktor taekwondo Marcin Wierżajtys odsłania kolejne tajniki tej
sztuki walki.

26

piątek

sobota

16.00

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE „ZIMOWE
MARZENIE” HAPI DRUM - METALOWY BĘBENEK

Rozpoczynamy nowy cykl dla miłośników gry na ukulele! Paweł Kędzierski uczy, jak
zastosować w praktyce techniki, które urozmaicą niemal każdą piosenkę i pozwolą
brzmieć (i wyglądać :) dużo bardziej profesjonalnie.

Z cyklu „Poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych” sobotnie
spotkanie dla dzieci z opiekunami. W tym odcinku dzieci poznają nowy instrument –
hapi drum. Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz
Puchłowski

19.00

niedziela

„Klient - realizacja wybitnego reżysera, Asghara Farhadiego, najważniejszego obecnie
twórcy kina irańskiego i jednego z najciekawszych autorów kina światowego. Obraz
otrzymał dwie nagrody na MFF w Cannes – dla najlepszego aktora - Shahaba
Hosseiniego i za najlepszy scenariusz dla Asghara Farhadiego. Przyniósł także twórcy
drugiego Oscara w kategorii „Najlepszy film nieanglojęzyczny”. „Klient” jest
zaskakującą i nieoczywistą historią młodego małżeństwa, które musi zmierzyć się
z pewnym tragicznym wydarzeniem, wywracającym ich uporządkowane i spokojne
życie do góry nogami.
Co wspólnego ze sobą ma trzęsienie ziemi, świat współczesnego teatru irańskiego,
legendarna sztuka Arthura Millera „Śmierć komiwojażera”, brutalny patriarchalizm
i egzystencjalne dylematy klasy średniej? Odpowiedź na to i wiele innych pytań, które
wynikają z filmu „Klient”, uzyskamy 26 lutego.
Po filmie moderowana dyskusja, którą poprowadzi Konrad Domaszewski.
Bezpłatnie!

WYŻSZY LEVEL UKULELE - ODC. 1

14.00

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - POKAZ FILMU „KLIENT”
(na platformie zoom)

12.30

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

Spektakl Teatru Kultureska "Zielony Kopciuszek" - FB OKO
“Zielony Kopciuszek” to interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci, który dzięki
licznym piosenkom, konkurencjom i animacjom przeniesie dzieci w świat baśni o Kopciuszku, jakiej dotąd nie znały. Przedstawienie ma charakter bajki o tematyce
ekologicznej – przypomina najmłodszym jak ważny jest szacunek wobec przyrody,
a także uczy jak o nią dbać. Zachęca do walki z problemem zanieczyszczeń powietrza.
Spektakl, dzięki baśniowej atmosferze gwarantuje niezapomniane przeżycia
teatralne i efektywną edukację ekologiczną. Przedstawienie adresowane jest do dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-11 lat).
Po spektaklu zapraszamy na warsztaty plastyczne przygotowane przez Panie Ewę
Kamieniecką i Małgorzatę Bojdzińską - instruktorki z Pracowni OKO - Magazynu
Sztuk – tym razem zrobimy razem z nimi postaci ze sztuki – m. in. Kopciuszka,
szczurka i sowę…
Bezpłatnie!

19.00

ŚWIĘTO WINA - TRIFON ZAREZAN Z SARAKINA
BALKAN BAND
transmisja na żywo na Facebooku OKO!
Serdecznie zapraszamy na obchody bułgarskiego Święta Wina - tym razem w sieci.
O "Trifon Zarezan" opowie znawca wina i bułgarskich obyczajów Stojan Uzunov. W ramach muzycznej oprawy wystąpi znakomity zespół SARAKINA BALKAN BAND.
W programie wieczoru: prezentacja tańców bułgarskich tj.: prawo horo, dajczowo
horo, elenino horo, raczenica, mekedonsko horo, kopanica, obyczaj podcinania
winorośli oraz dużo dobrej muzyki.
Stojan Uzunov – Bułgar od wielu lat mieszkający w Warszawie, którego pasją jest
uprawa winorośli i tańce bałkańskie.
SARAKINA BALKAN BAND to polsko-bułgarsko grupa muzyczna łącząca muzykę
bałkańską z folkiem, jazzem i world music. Zespół tworzą: Jacek Grekow - kaval,
gajda, akordeon; Anna Klebus - vocal; Jan Mlejnek - klarnet, tambura; Mateusz
Bielski – kontrabas.
Bezpłatnie!
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TAEKWONDO Z OŚRODKIEM KULTURY OCHOTY

16.00

TAEKWONDO Z OŚRODKIEM KULTURY OCHOTY

13

16.00

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

piątek

odcinek 3 - Instruktor taekwondo Marcin Wierżajtys odsłania kolejne tajniki tej
sztuki walki.

sobota

SZLAGIER NA WEEKEND

16:00

Mamy karnawał, więc panie Ewa Kamieniecka i Małgorzata Bojdzińska pokażą nam,
jak w prosty i tani sposób zrobić przepiękne i efektowne maski balowe!

piątek

wtorek

16.00
ORIGAMI KROK PO KROKU

W tym odcinku nauczymy się składać z papieru różę

www.oko.com.pl

27
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16.00

SZLAGIER NA WEEKEND

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

19.00

PREMIERA W OKO - BLUESTONES
TRANSMISJA NA PROFILU FB OKO

Niezwykła gratka dla miłośników bluesa, jazzu - i nie tylko!
Wieczór muzyczno-autorski poświęcony twórczości zespołu Breakout.
W programie: koncert zespołu BLUESTONES z udziałem zaproszonych gości oraz
wystawa zbiorów i pamiątek kolekcjonerskich „Galeria na wsi Niebrów".
BLUESTONES - Nieformalna Grupa Muzyczna, która powstała w styczniu 2017 r., ale
dorobek i doświadczenie członków zespołu to już ponad 20 lat na scenie w innych
formacjach. BLUESTONES to grupa przyjaciół, pasjonatów zespołu Breakout, Miry
Kubasińskiej, Tadeusza Nalepy i Bogdana Loebla, grająca ich covery. Wystąpią
w pięcioosobowym składzie: trzy gitary, harmonijka i perkusja. Cyklicznie zapraszają
do wspólnego muzykowania Gości Specjalnych, tym razem również przygotowali
niespodziankę.
Prowadzenie i moderowane spotkanie z zespołem - Adam Dobrzyński - dziennikarz
muzyczny.
Bezpłatnie!

