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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).

W kolejnym odcinku programu Iwony Prugar-Fiedorowicz poznamy zabawy,
które nie tylko pomagają miło spędzić czas, ale jednocześnie uczą.
bezpłatny program na Facebooku OKO

CZAS DLA NAS - CZYLI MUZYKA I ŚPIEW
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PACYNKOWO ODC. 3

19.00

DKF FAKTOR BERLIŃSKI pokaz filmu „NIE TEN
CZŁOWIEK” w reż. Pawła Wendorffa

Film opowiada historię pewnego chłopaka – trzydziestoletniego Kuby (w tej roli
Bartosz Turzyński), który za namową rodziców podejmuje swoją pierwszą w życiu
pracę: posadę dostawcy zakupów, jednakże pierwszego dnia nie wszystko idzie
dokładnie tak jak się tego spodziewał...
W produkcji zagrali min., Piotr Adamczyk, Wojciech Pszoniak, Jan Frycz,
Bartłomiej Topa. Film został wyróżniony min. na festiwalach w Los Angeles,
Waszyngtonie, Nowym Jorku i Vancouver.
Gościem spotkania będzie reżyser Paweł Wendorff.
Transmisję online i moderowane spotkanie na platformie zoom poprowadzi
Konrad Domaszewski
Wydarzenie bezpłatne!

niedziela

19:00

KONCERT „WZNIEŚMY SIĘ DO GWIAZD”

„Wznieśmy się do gwiazd” to koncert ze standardami jazzowymi w oryginalnych aranżacjach legendy polskiego jazzu, pianisty Bogdana Hołowni
wykonywane z autorskimi polskimi tekstami młodej artystki, wokalistki,
kompozytorki i poetki młodego pokolenia Karoliny Lizer.
Karolina Lizer - zdobyła wiele nagród muzycznych o randzie ogólnopolskiej.
Pisze, tłumaczy i komponuje własne piosenki. Jesienią 2020 roku została
finalistką koncertu debiutów 57. KFPP w Opolu
Bogdan Hołownia współpracował z Janem Ptaszynem Wróblewskim
podczas warsztatów jazzowych w Chodzieży. Od 1990 studiował grę na
fortepianie w Berklee College of Music w Bostonie. W marcu 2001 otrzymał
nagrodę Fryderyk w kategorii "Jazzowy Album Roku” za solową płytę
fortepianową Don't Ask Why - piano solo. Został również laureatem Grand
Prix Jazz „Melomani" za 2002 rok w kategorii „Artysta roku”. Współpracuje
regularnie z takimi muzykami jak Janusz Muniak, Adam Kawończyk, Janusz
Kozłowski, Marcin Jahr, Krzysztof Mróz, Bronek Harasiuk, Kazimierz Jonkisz
i Józef Eliasz. Jest akompaniatorem wokalistek jazzowych, pedagogiem,
wykładowcą. Od kilkunastu lat akompaniuje uczestnikom warsztatów
jazzowych w Puławach. Album „Droga do Ciebie. Piosenki Jerzego
Wasowskiego i Jeremiego Przybory”, który nagrał z Lorą Szafran, uzyskał status
Złotej Płyty.
bezpłatna transmisja na Facebooku OKO
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SPOTKANIE Z ANIĄ SZARMACH ODC. 3

Znakomita wokalistka Ania Szarmach zaprasza na trzecie spotkanie, podczas
którego zaprezentuje metody pracy nad głosem na przykładzie lekcji z
uczniami.
bezpłatny program na Facebooku OKO

wtorek

16.00

19.00

Zapraszamy na kolejny odcinek programu, w którym ze zwykłej kartki
papieru wyczarujemy… co? Przekonajcie się sami!
bezpłatny program na Facebooku OKO

PSYCHO BEETS to polska kapela grająca muzykę z elementami surf rocka,
rockabilly, psychobilly. Członkowie zespołu to muzycy z dorobkiem zdobytym
na polskiej scenie punk i hardcore: Rogal (kontrabas), Maro (perka),
Konrabilly (gitara), Sugar Gabi (chórki), Mona Pepper (wokal). Kapela w obecnym składzie gra od 2019 roku. Ich muzyka przypadnie do gustu rządnym
szybkiego i melodyjnego grania z damskim wokalem na czele.
Bezpłatna transmisja online

MUZYCZNA PRZESTRZEŃ - PSYCHO BEETS

piątek
19.00

Garbate Aniołki to polski zespół wykonujący muzykę punk i reggae powstały w 1990
r. w Radomsku. Zespół zaprezentował się szerszej publiczności podczas „otwartych
drzwi” w przesłuchaniach do Festiwalu, a materiały z przesłuchań zostały
zarejestrowane. Po długiej nieobecności, trwającej prawie 20 lat zespół
ponownie wznowił granie, które zaowocowało licznymi propozycjami
koncertów w towarzystwie takich zespołów jak: Dezerter, Moskwa oraz
Punkfestach. Obecnie zakończył pracę w studio Perlazza nad nagrywaniem
nowej płyty i planuje wydać ją jeszcze w tym półroczu.
Prowadzenie i dyskusja z zespołem - dziennikarz muzyczny Polskiego Radia
Adam Dobrzyński.
bezpłatna transmisja na Facebooku OKO

sobota

16.00

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „WIOSENNA
POBUDKA”
Z cyklu „Poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych” cykliczne
spotkanie dla dzieci z opiekunami. Prowadzą muzycy zespołu Des Orient –
Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski. Tematem tego odcinka będzie m. in.
trombita.
bezpłatny program na Facebooku OKO
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16:00

Miłośników gry na ukulele zapraszamy na trzecie spotkanie z instruktorem
Pawłem Kędzierskim.
bezpłatny program na Facebooku OKO

PREMIERA W OKO - GARBATE ANIOŁKI
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wtorek

WYŻSZY LEVEL UKULELE ODC. 3

ORIGAMI KROK PO KROKU

16

piątek

wtorek
16:00

TAEKWONDO Z OŚRODKIEM KULTURY OCHOTY
Zapraszamy na kolejne spotkanie z instruktorem Marcinem Wierżajtysem.
bezpłatny program na Facebooku OKO

www.oko.com.pl

2.05

niedziela

16.00

O!ŚRODEK KULTURY - ODC. 4 „KLUCZ DO
SUKCESU”

Dzieło genialnego rzeźbiarza jest już w drodze na konkurs, wszystko
wskazuje na to, że Ośrodek ma mocne szanse na wygraną – ale nagle
Tadeusz, człowiek, który nigdy nie zawodzi, uświadamia sobie coś
strasznego…
bezpłatny program online

