2

2018

grudzień

19.00

DKF FAKTOR BERLIŃSKI - FILMY Z YOUTUBE

W ramach spotkania będziemy mieli możliwość zapoznania się z małym wycinkiem
filmów tworzonych w ramach youtube. Skupimy się na części związanej z formami
krótkometrażowymi. Porozmawiamy o specyfice i przyszłości powstających produkcji.
Zastanowimy się nad podobieństwami i różnicami obrazów youtubowych od tych
generowanych przy klasycznej produkcji filmowej. Gośćmi będą Dominik Makowski
(Cybermarian), Marcin Randall Nowakowski, Martin Stankiewicz, Waldek Nowak
(kanapa doktora Stand-up’a), Maciej Tymek (Walenie), Konrad i Michał Domaszewscy
(twórcy Brudnego Henryka).
Wstęp wolny!
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

Prowadzenie: Monika i Grzegorz Wasowscy
Wstęp: 20 zł, 15 zł (z Kartą Warszawiaka)
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

piątek
17.00

GRODNO - NADNIEMEŃSKI GRÓD Z WIELKĄ
PRZESZŁOŚCIĄ

15

Kamishibai jest teatrem ukrytym w drewnianej skrzynce. Tę szczególną formę
teatralną łączymy z warsztatem muzycznym, plastycznym, tanecznym. Tym razem
"Bajka o księciu Husajnie i latającym dywanie". Historia trzech braci, którzy w poszukiwaniu najcenniejszego prezentu dla swojego ojca odbywają długą podróż. Każdy
z nich znajduje prezent, dzięki któremu to właśnie jemu ojciec ma oddać całe
królestwo i rękę pięknej księżniczki. Idąc tropem trzech braci uczestnicy spotkania
również poszukają skarbu, a może go zrobią? Zapraszamy dzieci z opiekunami.
Wstęp 10 zł/osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19.30

GRUNT TO BUNT - FEST: MOLLY MALONE’S oraz ZNBB

18.00

Molly Malones – folk-punkowy zespół z Giżycka na Mazurach doskonale łączący
elementy folku celtyckiego z punk rockiem. Molly Malone's okazali się być jedynym
zespołem w Polsce grającym na profesjonalnym poziomie ten tak popularny na
świecie gatunek muzyczny.
ZNBB - zespół z Bielska Podlaskiego, istnieje od 1995. ZNBB gra alternatywnego
post-punka, a precyzyjniej: psychedelic-jazzy-regressive-bitter-acid-punk-rock
Bilety: 15 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

„POSŁUCHAJCIE, BRACIA MIŁA…” TOMASZ
SZWED & ZESPÓŁ SZWEDZKI STÓŁ

Koncert z cyklu Wieczory bardów, w którym Tomasz Szwed zamyka 40, jubileuszowy rok
pracy artystycznej. W programie stare i nowe piosenki, anegdoty, wspomnienia i aktualności.
Tomasz Szwed - autor, kompozytor, piosenkarz, psychoterapeuta. Gwiazda Pikniku Country w Mrągowie, znany także z programów TVN24 „Szkło kontaktowe". Zdobywca licznych nagród w plebiscytach prasowych i radiowych. Kilkakrotnie
reprezentował Polskę na zagranicznych festiwalach. Scenarzysta i reżyser widowisk
muzycznych, juror, wykładowca warsztatów muzycznych i teatralnych. Autor trzech
tomików poetyckich i czterech tomów terapeutycznych bajek dla dzieci.
Bilety: w przedsprzedaży 30 zł / w dniu koncertu 35,- zł
Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75

sobota
11.00

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE

„DŹWIĘCZNE STRUNKI” – santur – perskie cymbały
Spotkanie dla dzieci i rodziców z cyklu poznawanie dźwięków i budowy
instrumentów muzycznych.
Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski.
Wstęp: 10 zł/ osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

16

"BAJKOWA SZOPKA" - spektakl w wykonaniu białostockiego teatru lalek "Pod
Orzełkiem”. Nawiązuje do tradycji papierowych szopek. Akcja dzieje się w bibliotece,
gdzie w Noc Wigilijną postacie z książek przemawiają do widza. W widowisku
wykorzystano klasyczne kolędy i nietypowe pastorałki w aranżacji Agnieszki Glińskiej.
Pełna humoru i śpiewu opowieść. Po spektaklu warsztaty artystyczne. Zapraszamy
dzieci waz z opiekunami na wspólną zabawę.
wstęp 10 zł/osoba
sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

„ŻYCIE PEŁNE RADOŚCI” WERNISAŻ WYSTAWY
AKWARELI I SUCHEGO PASTELU W RAMACH
PROJEKTU preROD 2018

18

Igor Herbut – wokalista i kompozytor, założyciel grupy LemON. Zarówno solowo
jak i z zespołem – gościnnie współpracował z wybitnymi postaciami polskiej sceny
muzycznej takimi jak: Kayah, Agnieszka Chylińska, Kasia Nosowska, Adam Sztaba,
Jacek Cygan, Jan Borysewicz, Maryla Rodowicz, Grzegorz Markowski, Beata
Kozidrak, Justyna Steczkowska, Sebastian Karpiel-Bułecka, ma także na koncie
wspólne projekty z młodymi artystami sceny niezależnej: Ralphem Kamińskim,
Hanią Rani (Tęskno), Sorry Boys, a także światowej sławy gruzińskim zespołem
Rustavi.
Wstęp wolny!
Plac Narutowicza

14

piątek
17.00

ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI - SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIEM
Wędrówki po polskich kopalniach i sztolniach
Podążymy podziemnymi trasami, także tymi, które są niedostępne dla turystów.
Dowiecie się Państwo między innymi: Po co górnicy zabierali kanarki na szychtę?
Gdzie znajduje się jedyny w Polsce podziemny wodospad? Która ze znanych osób
zakochała się w krzemieniu pasiastym? Gdzie wydobywa się sól różową, a gdzie
niebieską? W której kopalni można napić się piwa? Co łączyło Napoleona z kopalnią w Złotym Stoku? Gdzie możemy spotkać szyby o nazwach: Arystoteles,
Małpi Ogon, Aurora czy Pieczeń Wieprzowa? Co kryje się pod kryptonimem
Kopaliny?
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

www.oko.com.pl

wtorek
19.00

„PADA ŚNIEG”

Koncert słuchaczy Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego. W programie kolędy,
pastorałki, piosenki świąteczne polskie oraz zagraniczne w interpretacji młodych
wokalistów.
Akompaniować będzie Grzegorza Karaś z zespołem.
Wstęp 5 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

17.00-19.00

ROZŚWIETLENIE CHOINKI NA PL. NARUTOWICZA
- KONCERT „IGOR HERBUT AKUSTYCZNIE”

niedziela

12.30

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

12.00

Projekt współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki,
wspierany przez Międzynarodowy Klub Kobiet w Bratysławie i Muzeum Sztuki
Współczesnej w Danubianie. Wydarzenie organizowało Stowarzyszenie Obywatelskie DOM SVETLA SLOVENSKO. Partnerami byli: Ośrodek Kultury Ochoty oraz
Česká Společnost AIDS. W ramach projektu odbyły się międzynarodowe warsztaty
artystyczne dla artystów amatorów, koncentrujące się na twórczym doskonaleniu
technik akwareli i suchym pastelu.
Wystawę można oglądać do 29.12.2018
wstęp wolny

sobota

12.00

SPOTKANIE Z TEATREM KAMISHIBAI - BAJKA
ARABSKA

Opowieść o mieście położonym tak blisko naszej granicy, a będącego dosyć
odległym we współczesnej pamięci. Kto dzisiaj pamięta o Orlętach znad Niemna?
O walkach, które toczyły się w Grodnie we wrześniu 1939 roku? To było też
ukochane miasto króla Stefana Batorego, tu odbywały się sejmy Rzeczypospolitej.
Co pozostało z dawnej świetności? Jakie zabytki ocalały, a które zniszczono? Jak
wielu wspaniałych ludzi urodziło się w Grodnie. Na te pytania odpowiemy podczas
kolejnego kresowego spotkania.
Wstęp wolny!
Galeria "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

8

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

12
niedziela

19.00

KONCERT FINAŁOWY XI EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU WOKALNEGO „PIOSENKA JEST DOBRA
NA WSZYSTKO” Z UDZIAŁEM KLEMENTYNY UMER

7

OŚRODEK
KULTURY
O C H OT Y

5

sobota (styczeń 2019)

12.00

„ODCIENIE ZIMY” - FINISAŻ WYSTAWY MALARSTWA I CERAMIKI
Magazyn Sztuk oraz Pracownia Ceramiki Angoba filie Ośrodka Kultury Ochoty zapraszają na wystawę malarstwa i ceramiki.
Zima ma różne odcienie. Nie tylko czarne i białe, czasem pojawia się też kolor. Każdy
widzi i czuje zimę inaczej. Zaskakuje surowością, a czasem rozgrzewa detalem. Dwie
pracownie, dwa różne podejścia do koloru, zdumiewające rozwiązania. Eleganckie
czernie i biele, doskonale uzupełnione barwą.
WYSTAWĘ MOŻNA OGLĄDAĆ OD 8.12.2018 - wstęp wolny
Pawilon "Pod Okiem", ul. Grójecka 79

Zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzą Państwu
Dyrekcja i pracownicy OKO

