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3.06 | 17.00 Galeria “Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
Na pradawnej Żmudzi

Prelekcja Katarzyny Węglickiej w ramach cyklu KRESY - MOJA MIŁOŚĆ
Gdzie leży mityczna w naszej kulturze Żmudź, której uroki opiewali wybitni
pisarze i poeci. Czy wciąż jeszcze istnieją dawne szlacheckie zaścianki, jak
opisane przez Henryka Sienkiewicza w “Potopie” laudańskie Wodokty, gdzie
Andrzej Kmicic po raz pierwszy ujrzał ukochaną Oleńkę? Koordynator: Jolanta
Salamonowicz
kurator: Katarzyna Węglicka
wstęp wolny

3.06 | 19:00 - 23:00 Park Szczęśliwicki
Nocny Dzień Dziecka – „W księżycowym pyle”

Hej, dzieciaki w każdym wieku! Wieczorem 3 czerwca przybywajcie na nasz
Nocny Dzień Dziecka. Będziemy na Was czekać z mnóstwem atrakcji wśród
tajemniczych cieni drzew Parku Szczęśliwickiego. W ten wyjątkowy wieczór
wejdziemy razem do księżycowego świata podczas warsztatów, gier, a także
spektakli, kolorów i świateł. A wszystko to umili nam smak czekolady!
wstęp wolny

4.06 | 18:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
Taniec irlandzki - finałowy pokaz
Uczestnicy prowadzonych przez Aleksandrę Sałbut, Macieja Skwarka i Łukasza
Maderę zajęć Tańca irlandzkiego przedstawią efekty wspólnej pracy od początku
sezonu 2021/22. Wystąpią uczniowie instruktorów oraz zespoły Celtic Trinity i Treblers.
Po pokazach zapraszamy na wspólną naukę tradycyjnych grupowych tańców
gaelickich - ceili.
wstęp wolny - bezpłatne wejściówki

5.06 | 12:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
“Ukulele i gitary” - koncert uczniów pod kierunkiem Pawła
Kędzierskiego
Pod czujnym okiem instruktora Pawła Kędzierskiego jego uczniowie zaprezentują
znane i lubiane utwory rockowe, bluesowe i muzyki filmowej. Zapewniamy, że tych
muzycznych standardów raczej nikt nie spodziewa się usłyszeć w wykonaniu na ukulele
- małym, hawajskim instrumencie.
wstęp wolny - wejściówki dostępne w kasach OKO i na biletyna.pl

5.06 | 11:00 i 19.06 | 12:00 sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
Baletniczki - pokaz finałowy

Uczestnicy prowadzonych przez Dorotę Sierakowską zajęć “Baletniczki” wystąpią
w pokazie finałowym, podsumowującym wspólną pracę od początku sezonu
2021/22. Będzie wzruszająco i emocjonalnie - po prostu pięknie.
bilety: 10 zł

5.06 | 18:00 sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
Wielogłosy: koncert Kapeli Timingeriu

11.06 | 12:00-20:00 Park Szczęśliwicki
Piknik rodzinny - Ochota na Dolny Śląsk

Tego dnia za sprawą Zarządu Dzielnicy Ochota i Zarządu Województwa
Dolnośląskiego wybierzemy się w podróż do jednego z najbardziej urokliwych
regionów Polski. W programie m.in. występy gości i lokalnych zespołów, warsztaty,
spotkania kulinarne, stoiska organizacji pozarządowych i wiele innych atrakcji.
Partnerami pikniku są Stowarzyszenie Scena 96 oraz Ośrodek Kultury Ochoty.
wstęp wolny

11.06 | 19:00 sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
Głos z OFFu - spektakl “Zjemy Wasze dzieci z cebulą” projektu
“Teatr na faktach”
Spektakl dokumentalny oparty na rozmowach z członkami społeczności LGBT+
oraz z osobami nieheteroseksualnymi, które odżegnują się od tego skrótu.
Opowieść o byciu innym TU i TERAZ – w Polsce po Białymstoku, po „tęczowej
zarazie” i „ideologii LGBT”. O ludziach. Z ich lękami, marzeniami i wściekłością.
kurator: Iwona Konecka
bilety: 20 zł w przedsprzedaży i 30 zł w dniu spektaklu

11.06 | 10:00 - 14:00 warsztaty Magazyn Sztuk, ul. Radomska 13/21
11.06 | 15:00 wernisaż Galeria Pod Okiem, ul. Grójecka 79
12.06 | 11:00 - 15:30 warsztaty Magazyn Sztuk, ul. Radomska 13/21
12.06 | 11:00 wykład “Symbolika koloru w sztuce” Galeria Pod Okiem,
ul. Grójecka 79
Festiwal koloru - Barwne OKO
Dwudniowe wydarzenie, w trakcie którego uczestnicy będą mogli doświadczyć
jakie znaczenie pełni kolor nie tylko w obrazie, ale też w naszym codziennym
życiu. Poprzez warsztaty malarskie oraz obcowanie z obrazami będzie można
odkryć swoją własną relację z ulubionym zestawem barw.
W ramach festiwalu odbędzie się wernisaż „Strzał w kolor”, na którym będą
prezentowane prace instruktorów z Magazynu Sztuk. Szczegółowy program
znajduje się na stronie: www.magazynsztuk.pl, w zakładce "Wydarzenia 2022".
Na warsztaty obowiązują zapisy: tel. 509 338 046
koordynator: Joanna Sułek-Malinowska
wstęp wolny

12.06 | 12:00 sala koncertowa OKO, ul.Grójecka 75
JAZZ DLA DZIECI - #3 Szarp pan bas: gitara basowa

Bohaterką spotkania z jazzem będzie gitara basowa. Pierwszy instrument tego
rodzaju skonstruował na początku lat 50. XX wieku Leo Fender. Z czasem gitara
basowa stała się równoprawnym instrumentem, zwłaszcza w jazzie
nowoczesnym i fusion. Więcej na ten temat opowie gospodyni cyklu "Jazz dla
dzieci" Magdalena Gołębiowska, wokalistka, pianistka i kompozytorka, a możliwości instrumentu zademonstruje Jerzy Szczerbakow, gitarzysta basowy z grupy Bunch of Chairs Orchestra.
wstęp wolny - bezpłatne wejściówki

A od razu po koncercie komedia muzyczna z dreszczykiem… „To nie bajka” to spektakl, w którym śmiech miesza się z nutką grozy, a żart (lekko) przysłania
sprawy ważne. Do tego księżniczki, które zapomniały o koronie, książęta z innej
bajki i - jakże by inaczej - stara smoczyca. A wszystko to w oprawie piosenek
musicalowych, często po raz pierwszy na polskiej scenie!
bilety: 10 zł

24.06 | 19:00 Galeria “Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
DKF Faktor Berliński - “Cenzor” reż. Prano Bailey-Bond
W czasach „Żelaznej damy” Margaret Thatcher działali cenzorzy dziarsko
wycinający spore fragmenty filmów. Tymczasem pojawia się drugi obieg
nielegalnych, krwistych i ociekających przemocą fizyczną materiałów wideo.
Bohaterka postanawia odnaleźć producenta tych filmów…
Po projekcji zapraszamy na dyskusję o latach 80. XX wieku, o cenzurze,
horrorach i wszystkich tematach poruszanych w filmie „Cenzor”.
kurator: Konrad Domaszewski
wstęp wolny

24.06 | 17:00 Galeria “Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
“Kolorowe Nuty” - Klasycznie i nie tylko! - koncert uczniów
klasy pianina Ałły Zdanowskiej
Wyjątkowe spotkanie w krainie muzyki, którego bohaterami będą
wychowankowie Ałły Zdanowskiej, posiadającej wieloletnie doświadczenie i wielki talent pedagogiczny, pianistki i skrzypaczki, która wykształciła już w Ośrodku
Kultury Ochoty rzesze młodych muzyków. Zaprezentują się zarówno ci najmłodsi, stawiający pierwsze kroki, jak i starsi, bardziej zaawansowani w nauce
gry uczniowie. Usłyszymy utwory znanych kompozytorów polskich i zagranicznych.
wstęp wolny - bezpłatne wejściówki

24.06 I 19.00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
Muzyczna Przestrzeń: koncert Caroline & the Lucky Ones
Koncert promujący najnowszą płytę Caroline & the Lucky Ones "Deeper
Breath" czyli stylowej americany z tekstami i muzyką liderki zespołu - Karoliny
Jastrzębskiej. Zespół powstał w maju 2015 roku i ma już w dorobku występy
na znaczących festiwalach country i bluesa w Polsce oraz trzy płyty. W 2017
roku zespół zdobył nagrodę Plebiscytu Dyliżanse w kategorii „Nowy
Wykonawca Roku”, a w 2018 Karolina Jastrzębska otrzymała nagrodę w kategorii „Wokalistka Roku”.
kurator: Paweł Pękalski
bilety: 20 zł

25.06 | 15.00
cafe OKO, ul. Grójecka 75
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
Zielone OKO ul.Grójecka 75
Instytut Edukacji APS, ul. Spiska 16
Wernisaż wystawy - Dyplomy IEA 2022
Wystawa „IEA 2002” prezentuje dorobek dydaktyczny Instytutu Edukacji
Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej z ostatniego roku akademickiego. W starej kamienicy przy ulicy Spiskiej 16 oraz w Galerii
„Pod Okiem” zostaną zaprezentowane prace studentów oraz dyplomantów
Instytutu, który kształci do pracy przyszłych nauczycieli plastyki i przygotowuje
do bycia profesjonalnymi artystami w zakresie rzeźby, malarstwa i grafiki oraz
mediów cyfrowych. Wystawa dostępna będzie do 31.07 2022.
wstęp wolny

25.06 | 16.00 - 17.00 plac zabaw, ul. Baśniowa | AWAKE
25.06 | 17.30 - 18.30 Skwer Dobrego Maharadży | REACT
25.06 | 19.00 - 20.00 Zielone OKO, ul. Grójecka 79 | FINAŁ
Finał projektu Podaj Dalej Dekalog+

Kapela Timingeriu (czyt. Kapela Timindżeriu) to rodzinny zespół, który powstał
z potrzeby doświadczania muzyki jako sytuacji w konkretnym miejscu, czasie i kontekście. Czerpie z tradycji cygańskiej, bałkańskiej i żydowskiej, tworząc
nieskrępowaną atmosferę spotkania i prowokującą do tańca interpretację
muzyki. Jeśli macie Ochotę potańczyć to właśnie tego wieczoru będziecie mogli
zaszaleć na parkiecie!
kurator: Maniucha Bikont
bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu

12.06 | 19:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
koncert: Zakus/Bekirov Duo "Głos z Ukrainy"

Spacer performatywny Sztuki Nowej, podczas którego będzie można
doświadczyć choreografii i ruchu będących założeniem projektu Podaj Dalej
Dekalog+. Razem z twórcami PDD+ odwiedzimy przestrzenie wspólne Ochoty,
a uczestnicy/czki spaceru staną się performerami/kami, mogąc współtworzyć
wraz z instruktorami choreografie inspirowane potencjałem odwiedzanych
miejsc. Refleksji cielesnej na nowo poddamy tematy AWAKE - Przebudzenia
oraz RE:ACT - Reakcji. Do spaceru można dołączyć na dowolnym etapie.

7.06 | 15:00 - 19:00 MAL Grójecka 109, ul. Grójecka 109
Dzień Sąsiada “Pod Skrzydłami” 2022

19.06 | 14:00-19:00 sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
Beat the Workshop – cykliczne warsztaty breaking vol. 6

25.06 | 17:00 start: róg ul.Grójeckiej i ul. Bitwy Warszawskiej
(pod Rossmanem)
Spacery po Ochocie: Szczęśliwice. Orient na wyciągnięcie ręki

Dzień Sąsiada “Pod Skrzydłami” to doskonała okazja do poznania sąsiadów
i sąsiadek z Ochoty. To także okazja by wspólnie z nimi wziąć udział w zaplanowanych atrakcjach: sąsiedzkim grillu, loterii książkowej, grze miejskiej,
warsztatach plastycznych dla dorosłych i dzieci, pokazach artystycznych i wielu,
wielu innych rodzajach aktywności. Przybywajcie całymi rodzinami, zapraszajcie
też swoich sąsiadów! To będzie dobrze spędzony czas dla wszystkich.
dodatkowe informacje: mal@oko.com.pl oraz messenger FB/MALGrojecka
wstęp wolny

10.06 | 17.00 Galeria “Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
“Baśniowe Maroko”
Dotknąć Przeszłości - spotkanie z archeologiem
Maroko to niezwykła kraina, która uwodzi wszystkie zmysły. W czasie podróży po tym
pięknym kraju będzie okazja poznać prawdziwie baśniowy świat pełen
egzotycznych zapachów, smaków, dźwięków i barw.
kurator: Joanna Borowska
wstęp wolny

10.06 | 19:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
koncert: giorgio fazer // nuk | Polska z OFFu

Finałowy koncert cyklu Polska z Offu to wieczór marzeń! Marzeń o tym, co było i o tym,
co będzie. Marzeń łagodnych i brutalnych. Marzeń o tym, kim moglibyśmy zostać
latem. Przed wami: Giorgio Fazer i Nuk! Dajcie się zabrać w podróż po syntezatorowych plamach, powidokach piosenkowych melodii, gitarowych dronach.
Tej muzyki nie opiszą żadne proste hasła!
kurator: Adam Karol Drozdowski
bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu

11.06 | 12:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
“Południe z Klasyką” - koncert finałowy

Uczniowie klasy fortepianu Tomasza Smukowskiego zaprezentują efekty swojej
pracy w sezonie artystycznym 2021/2022. W repertuarze koncertu znalazły się
utwory Johanna Sebastiana Bacha, Ludviga van Beethovena, Piotra
Czajkowskiego, Fryderyka Chopina i Miłosza Magina.
wstęp wolnyzpłatne wejściówki

Jazzowy wieczór z muzyką basisty Igora Zakusa i pianisty Useina Bekirova. Ich
kompozycje nasycone są ukraińskim folklorem, ale także pełne emocji
wywołanych przez brutalną wojenną rzeczywistość.
Część dochodu z koncertu zostanie przeznaczona na wsparcie ukraińskiej armii
w wojnie obronnej z Rosją.
bilety: 20 zł w przedsprzedaży, 30 zł w dniu koncertu

Kolejne warsztaty w ramach serii z największymi gwiazdami tej dyscypliny sztuki
i sportu. Nieważne, ile masz lat i jakie są twoje umiejętności! Przyjdź do nas i skorzystaj z ogromnej wiedzy breakdancerów światowej klasy, dla których grawitacja
nie jest żadną przeszkodą!
kurator cyklu: Patryk Czarnecki
Miejsce rezerwujemy po zaksięgowaniu wpłaty za warsztaty. Zapisy przez Strefę
Zajęć. Więcej informacji na stronie www.oko.com.pl

20.06 | 19.00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
“Piosenki różne” - koncert finałowy piosenek aktorskich w interpretacji słuchaczek i słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego
Koncert słuchaczek i słuchaczy Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego
podsumowujący ich pracę pod okiem profesjonalnych instruktorek w sezonie
artystycznym 2021/2022. W programie standardy muzyki światowej i polskiej.
Akompaniuje Stefan Stefaniak i Piotr Iwański (piano elektryczne).
wstęp wolny - bezpłatne wejściówki

21.06 | 19:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
Teatr wielokulturowy - spektakl finałowy
Uczestnicy prowadzonych przez Kingę Maciejewską zajęć zaprezentują kolaż
najciekawszych etiud teatralnych powstałych podczas zajęć w sezonie 2021/22.
Wyboru dokonali wszyscy członkowie grupy, a motywem przewodnim spektaklu
będzie komediowe spojrzenie na szkołę.
wstęp wolny - bezpłatne wejściówki

23.06 | 19.00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
„Żegnaj, kotku!” - koncert piosenek aktorskich w interpretacji
słuchaczek i słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego
23.06 | 19.30 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
„To nie bajka” - komedia muzyczna z dreszczykiem
Jeśli słowo gra dla ciebie główną rolę, to nie możesz przegapić tego koncertu!
„Żegnaj, kotku!” wzruszy, rozbawi, zamiesza w emocjach, ale nigdy nie pozostawi
obojętnym. Piosenki usłyszymy w wykonaniu słuchaczek klasy interpretacji
Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego Ośrodka Kultury Ochoty.

Piknik rodzinny - Ochota na Dolny Śląsk
organizują:

Projekt „Jazz dla dzieci” realizowany
przez Fundację EuroJAZZ,
dofinansowano ze środków MKiDN

Pokazy filmowe w ramach
DKF Faktor Berliński współfinansowane
są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Świetlica w MAL-Grójecka 109 jest
organizowana przez Fundajcę „Ocalenie”

Projekt Podaj Dalej Dekalog+ jest realizowany
dzięki wsparciu finansowemu m.st. Warszawa

Szczęśliwice kojarzymy przede wszystkim z parkiem i górką, gdzie zimą
można szusować na nartach. Ale nie tylko! Dla niektórych ważniejszym
skojarzeniem będzie fort i planowany w jego obrębie basen, drugich zaciekawi
dlaczego jeden ze skwerów nosi imię Dobrego Maharadży, a jeszcze innych
opowieści o toczonych w tej okolicy wojennych potyczkach. Wszystkich
zainteresowanych historią Szczęśliwic zapraszamy na czerwcowy spacer po tej
części Ochoty.
Spacer poprowadzi Kamila Zarębska.
kurator: Hanna Dzielińska
wstęp wolny

26.06 | 12:00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
JAZZ DLA DZIECI - #4 Jazzowe lato: fortepian
Punktem wyjścia do zaprezentowania typowej jazzowej harmonii, mocno
różniącej się od harmonii piosenek popowych czy rockowych będzie
"Summertime" — standard jazzowy pochodzący ze skomponowanej w 1935
roku opery "Porgy and Bess" George'a Gershwina. Ten oraz wiele innych
jazzowych aranżacji wykona gospodyni cyklu - Magdalena Gołębiowska wokalistka, pianistka, kompozytorka i trenerka emisji głosu. Przy fortepianie
towarzyszyć jej będzie Mateusz Kaszuba - pianista, laureat wielu prestiżowych
konkursów rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.
wstęp wolny - bezpłatne wejściówki

26.06 | 18.00 sala koncertowa OKO, ul. Grójecka 75
Koncert piosenek z płyty "Wirowanie" do tekstów Ewy
Karbowskiej
Promocja bardzo kobiecej płyty “Wirowanie”, na której znalały się utwory do tekstów Ewy Karbowskiej z muzyką Piotra Golli i Grzegorza Marchowskiego,
Prowadzenie: Antoni Muracki, Ewa Karbowska.
wstęp wolny - zbiórka charytatywna dla Ukrainy

Podczas wszystkich wydarzeń udostępniamy puszkę w ramach
zbiórki pieniężnej "Ochota Solidarna z Ukrainą". Pieniądze
można wrzucić na miejscu lub przelać na numer konta:
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA, ING Bank
Śląski 86 1050 1041 1000 0022 9258 5565, tytuł wpłaty
DAROWIZNA NA POMOC UKRAINIE.
Zachęcamy i bardzo dziękujemy za wszelką pomoc!

