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piątek

17.00
PERŁA W SIECI - WERNISAŻ WYSTAWY GRAFIKI RAFAŁA
WERSZLERA

Cykl "Perła w sieci" tworzą prace powstające od 2008 roku. Tematem przewodnim
w kompozycjach są obiekty kuliste, które znajdują się na różnych tłach. Istotnym
elementem wiążącym układ kompozycyjny jest sieć. Metaforycznie sieć to nasze
życie, zaś kulista perła to codzienność. Wystawa towarzyszy 44 Międzynarodowemu Festiwalowi Sztuki Włókna – Warsztat Twórczy Kowary 2017.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
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11.30
AFRYKA W OKO - WARSZTATY TAŃCA I GRY NA BĘBNACH

Wykład w ramach Senioraliów m.st. W-wy (Warszawskie Dni Seniora). Słuchacze
dowiedzą się czy pogorszenie słuchu z wiekiem jest nieuniknione? Jakie są skutki
zdrowotne niedosłuchu? Jak rozpoznać osobę z niedosłuchem? Jak kontrolować słuch?
Otrzymają porcję wiedzy, co dzieje się ze zmysłem słuchu u starzejącego się człowieka,
aby umieć odpowiednio reagować na objawy i jak najszybciej podjąć właściwe
działania. W trakcie wykładów przekazana zostanie wiedza na temat samego procesu
słyszenia, ochrony słuchu przed czynnikami wpływającymi na jego pogarszanie poprzez
uświadamianie jak ważnym zmysłem dla człowieka jest słuch dla utrzymania
prawidłowych relacji międzyludzkich, a na protezowaniu aparatami słuchowymi
kończąc.
Wstep wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

17.30
PRZESŁUCHANIA DO STUDIA WOKALNEGO
IM. J. WASOWSKIEGO

niedziela

11.00-22.00
ULICZNA SZTUKA - ULICZNE JEDZENIE

Czekamy na wszystkich chętnych, którzy kochają muzykę, śpiew i pragną rozwijać swój
talent pod okiem i (uchem) doświadczonych instruktorów. Należy przygotować 2
utwory (zróżnicowane stylistycznie) w tym jeden po polsku oraz fragment prozy lub
wiersza.
koszt: 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

28

piątek

Klub Osiedlowy Surma, filia OKO, zaprasza na koncert z piosenkami o Starej Warszawie
w wykonaniu kapeli Kolumna Zygmunta. To grupa grająca warszawskie szlagiery: tanga,
polki, walczyki, fokstroty i ballady podwórzowe. Inspiracją dla zespołu są piosenki
przedwojennej ulicy i kabaretu, nagrania Stanisława Grzesiuka, Staśka Wielanka, Kapeli
z Chmielnej czy Kapeli Czerniakowskiej.
Koncertowi towarzyszyć będzie wystawa zdjęć ,,Śladem historii rodziny” – ślubne
fotografie z rodzinnego albumu. To niezwykle sentymentalna wystawa fotograficzna,
która powstała dzięki sąsiadom, którzy udostępnili swoje zdjęcia. Zdjęcia wykonane
były do 1950 roku.
Bilety 5 zł - rezerwacja (22)8230432 (liczba miejsc ograniczona)
Klub Osiedlowy Surma, filia OKO, ul. Białobrzeska 17

19.00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI

niedziela

15.00-20.00
DZIEŃ BAJKI - JAK W KALEJDOSKOPIE

29

Familijna impreza plenerowa organizowana wspólnie z Urzędem Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy. W programie spektakle teatrów ulicznych, między innymi: „Serce
Don Juana w ogniu”, „Oparzelisko” i „Kolorowy cyrk” Teatru Ulicznego SCENA
KALEJDOSKOP z Krakowa oraz artystyczne warsztaty twórcze przygotowane przez
OKO i jego filie: Magazyn Sztuk, Pracownię Ceramiki „Angoba” i Klub Seniora
„Baśniowa”.
Imprezę poprowadzi Urszula Pakuła.
Wstęp wolny
Skwer przy ul. Baśniowej

22

Będzie to opowieść o kraju wysokich szczytów, o żyjących tam Hucułach: ich
tradycjach i zwyczajach. Grażdy, worynie, klauzy, trembity, szeptuny – to świat
dzisiaj już odległy. Tacy twórcy pióra jak Karpiński, Vincenz, Ossendowski,
Iwaszkiewicz, Libert poświęcali tej krainie swój talent, opisywali przyrodę,
obyczaje i ludzi ją zamieszkujących.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

piątek

19.30
MICHAEL LONSTAR - RECITAL AUTORSKI „SOLO AKT” - Z CYKLU
„W AMERYKAŃSKIM STYLU”

Tym razem zapraszamy na spotkanie z żywą legendą i z jego legendami Michaelem
Lonstarem. Będzie to prawdziwa uczta dla fanów country. Recital "SOLO AKT" to
wielobarwna mozaika historii zainspirowanych życiem obejmująca 40 lat twórczości
naszego "Europejskiego Cowboya”. Utwory – te znane od dawna i te najnowsze –
zabrzmią na scenie OKO w nowej aranżacji. O swoim projekcie artysta mówi, że jest
to jego „intymna podróż do niewinności i z powrotem”.
Koncert z udziałem: Mirosława Łączyńskiego – gitara basowa i Adama Lewandowskiego – instrumenty perkusyjne.
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł / w dniu koncertu 35 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

piątek

16.00
NA SZLAKACH HUCULSZCZYZNY. Z CYKLU KRESY - MOJA
MIŁOŚĆ.

czwartek

18.00
PIOSENKI O STAREJ WARSZAWIE

Po przerwie wakacyjnej DKF zaprasza na kolejne spotkanie. Tym razem będzie ono
poświęcone wydarzeniu filmowemu, które co roku, letnią porą nawiedza pewną
małą miej-scowość pod Łodzią – Pabianice. Mowa tutaj o festiwalu „Kocham dziwne
kino”, który w zasadzie tworzone jest przez jedną osobę, prawdziwego pasjonata
kina (w tym wszelkich jego odmian, również tych „dziwnych”) Dawida Gryzę.
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

17

wtorek

15.00
NIEDOSŁUCH JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA XXI WIEKU

sobota

Dźwięk Złam & Warszawska Schadzka & Szkoła Gotowania.
Po raz kolejny w Parku Szczęśliwickim spotkają się ze sobą pasja gotowania i tańczenia. Uliczna Sztuka - Uliczne jedzenie to kontynuacja połączenia zmagań
kulinarnych oraz festiwalu Kultury Hip-Hop wzbogacona o elementy edukacji.
Zapraszamy rodziny z dziećmi, młodzież i osoby dorosłe, każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Podczas pikniku Ośrodek Kultury Ochoty wraz z filiami przedstawi
propozycje kulturalne na nowy sezon 2017/2018.
wstęp wolny!
Park Szczęsliwicki

18.00
KONCERT KATARZYNY WIĄCEK

Koncert słuchaczki Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego.
Wokalistce towarzyszyć będzie zespół pod kierownictwem Grzegorza Karasia oraz
chórki: Helena Adwent, Monika Sadowska.
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Zapraszamy do spędzenia całej soboty z ekipą muzyków i tancerzy senegalskich,
prawdziwych mistrzów tradycji. W ramach wydarzenia odbędą się warsztaty tańca,
gry na bębnach, WARSZTAT JĘZYKA RYTMÓW SABAR. Zabrzmią bębny sabar,
djembe, tama, zagra kora, zabrzmią senegalskie pieśni i rytmiczne wokalizy. To
prawdziwa gradka dla fanów etnicznej muzyki i tańca świata.
Ceny warsztatów:
- pojedynczy warsztat 35 zł
- full pass - wszystkie warsztaty 160 zł
- pass taniec - 2 warsztaty taneczne 65 zł
- pass bębny 2 warsztaty bębniarskie 65 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

10

niedziela

30

sobota

17.00
OKOlica LITERACKA 2017

Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego i wręczenie nagród laureatom.
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.30
KONCERT ZESPOŁU ŁYSA GÓRA - Z CYKLU „ENERGIA
ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO”

Zespół powstał w 2012 roku w Piasecznie. Poruszają się między folkiem, rockiem
i ciężkim głębokim metalowym brzmieniem. Większość tekstów czerpią zarówno
z tradycji polskiej wsi, jak i z kultury naszych wschodnich sąsiadów. Nie boją się
eksperymentować i łamać schematy. Ich występom towarzyszy nieprawdopodobna
energia i klimat rodem z Łysej Góry.
Bilety: w przedsprzedaży 15 zł / w dniu koncertu 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

