2018

luty

OŚRODEK
KULTURY
O C H OT Y

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

02
9 piątek

16

16.00

„NA TAMTEN BRZEG - RZECZ O WIŚLE”

KRESY - MOJA MIŁOŚĆ - „DŹWIĘKI MUZYKI KRESOWEJ”

Wystawa malarstwa Anny Miszalskiej-Gąsienicy i Jerzego Miszalskiego.
Wystawę można oglądać do 28.02.2018
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

Kto dzisiaj pamięta, że Michał Kleofas Ogiński związał swoje losy z Kresami?
Stanisław Moniuszko miał swoją „małą ojczyznę” na ziemi mińskiej i w mieście
nad Wilią. Zapraszamy na opowieść Katarzyny Węglickiej o wschodnich korzeniach
polskiej muzyki.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79

16.00

„EGIPT NAD WISŁĄ” DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚCI SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM

19.30

W AMERYKAŃSKIM STYLU - PARTY BROTHERS

Zapraszamy Państwa na opowieść o tym, jak w Polsce, na przestrzeni
wieków, rozwijały się zainteresowania starożytnym Egiptem. Prowadzenie
- Joanna Borowska.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
20.00

PREMIERA W OKO - RAMONA REY AKUSTYCZNIE

Ramona Rey - wokalistka, autorka tekstów i śpiewaczka operowa o barwie
mezzosopranu. Razem z Tel Arana - ikoną polskiej muzyki elektronicznej tworzą autorski projekt artystyczny o tej samej nazwie. Ich twórczość nie
klasyfikuje się do żadnego formatu. Nie jest zlepkiem popularnych
gatunków muzycznych, ani nie prowokuje do żadnych skojarzeń z inną
twórczością. Po koncercie spotkanie z publicznością, które poprowadzi
dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński
Bilety: 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

10

Od Country do Bluesa po przez Rock and roll z towarzyszeniem zespołu Party
Brothers. Razem na jednej scenie czterech wokalistów. To nie lada gratka dla
wytrawnych słuchaczy. Zapraszamy !!!
Bilety: w przedsprzedaży 25 zł; w dniu koncertu 30 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

17

18.00

WIECZORY BARDÓW - „POSTÓJ ZIMOWY” RECITAL
AUTORSKI ROBERTA KASPRZYCKIEGO

20.00

„Zima” moja ulubiona metafora, moja ulubiona pora pisania, moje ulubione
kolory. Dużo pisałem o zimie: wierszy, piosenek, nawet małych prób
prozatorskich. Przyszedł czas, żeby wszystkie te teksty spotkały się na jednym
koncercie” – tak Robert Kasprzycki zaprasza na swój wyjątkowy koncert w Warszawie.
Bilety: w przedsprzedaży 35 zł / w dniu koncertu 45 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

18

23

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „KIEŁ”

W lutym przeniesiemy widownię w cieplejsze klimatycznie rejony Europy – do
Grecji, a to za sprawą filmu Yorgosa Lanthimosa ”Kieł” z 2009 roku. Pomylić się
może jednak ten widz, który sądzi, że dostanie soczyste plaże pełne słońca i usłyszy
odgłos delikatnie rozbryzgujących się o brzeg fal Morza Śródziemnego.
Wstęp wolny
Galeria „Pod Okiem”, ul. Grójecka 79
20.00

Antoni Muracki - pieśniarz, poeta, kompozytor i muzyk. Od ponad 30 lat
wykonuje swoje niebanalne pieśni, próbuje wzruszać i zachwycać,
rozśmieszać i zmuszać do myślenia. Koncerty artysty to spektakle
satyryczno-liryczne, o dużym ładunku emocjonalnym, który niosą zarówno
tekst, muzyka, jak i dojrzałe wykonanie.
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

GRUNT TO BUNT - FEST - KAMAN & KONIKIEWICZ

Duet: Krzysztof "Kaman" Kłosowicz, legendarny wrocławski artysta oraz
Wojciech Konikiewicz wybitny kompozytor, pianista, gitarzysta współpracował
m.in. z zespołem Klaus Mitffoch i Tilt.
Bilety: 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

wtorek
19.00

Koncert słuchaczy S. Wokalnego im .J .Wasowskiego prezentujący ich warsztat
wokalny w standardach muzyki światowej oraz polskiej z akompaniamentem
Grzegorza Karasia.
DEDLAJN - autorski spektakl muzyczny Maciejki Mazan traktujący o pracy w korporacji, zależnościach i układach w niej panujących. Występują słuchaczki
S.Wokalnego im .J.Wasowskiego
Wstęp wolny
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

www.oko.com.pl

piątek
19.00

WIECZORY BARDÓW - „POEZJA JUŻ TUTAJ NIE
MIESZKA” - ANTONI MURACKI

KONCERT SŁUCHACZY STUDIA WOKALNEGO
IM. J. WASOWSKIEGO oraz „DEDLAJN” SPEKTAKL
MUZYCZNY

19.00

Trifon Zarezan to pierwsze wiosenne święto Bułgarów, jest świętowane przez
hodowców winorośli, karczmarzy, oraz wszystkich miłośników wina. Obrządek
tego święta polega na podcinaniu winorośli i symbolizuje zbliżającą się
wiosnę. Zabawa połączona z degustacją wina!
muzyka - SARAKINA BALKAN BAND, prowadzenie tańców - STOJAN
UZUNOW (tancerz, muzyk, znawca bułgarskich win)
Bilety: w przedsprzedaży 25 zł; w dniu koncertu 30 zł
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

12.30

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ SPEKTAKL „FABRYKA ŚNIEGU” TEATRU TRIP

13

niedziela

BUŁGARSKIE ŚWIĘTO WINA - TRIFON ZAREZAN

niedziela

„Fabryka Śniegu” to przedstawienie klasyczne z elementami interaktywnymi. Ukazuje ono, jak ważna jest akceptacja i szacunek względem
samego siebie. Podkreśla, iż nie ma dwóch takich samych istot na świecie,
przez co każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Po spektaklu zapraszamy
na warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.
Bilety: 10 zł/osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
18.00

11.00

Spotkanie z cyklu - poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych.
Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski
Bilety: 10 zł/osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

PREMIERA W OKO - GOOSEBUMPS - OFICJALNA
PREMIERA DEBIUTANCKIEJ PŁYTY

11

sobota

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - METALOFON
„SOPELKOWA MUZYCZKA”

sobota

GooseBumps to sześciu energetycznych i bardzo zdolnych facetów. Każdy z nich
to niewątpliwie nietuzinkowe postacie, które na scenie stanowią bardzo
zgraną grupę acapella. Muzyka, którą tworzą to przekrój repertuaru Pop,
Electronic, Hip-Hop oraz R&B. Po koncercie spotkanie z zespołem, które
poprowadzi dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński
Bilety: w przedsprzedaży 20 zł / w dniu koncertu 25 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

piątek

24

sobota
12.00

SOBOTNIE SPOTKANIA Z TEATREM KAMISHIBAI

Kamishibai jest teatrem ukrytym w drewnianej skrzynce. Uruchamia
wyobraźnię i kreatywność uczestników. Uczy umiejętności opowiadania,
czytania na głos, tworzenia własnych historii, rysowania. Jako teatr narracyjny
niesie ze sobą konkretną opowiedzianą historię. Nowy cykl rozpoczynamy
bajką indyjską – „Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem”.
Bilety: 10 zł / os
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

