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Zapraszamy do wspólnego śpiewania i wesołej zabawy. Przynieście teksty piosenek, jakie
znacie i macie ochotę zaprezentować innym. Stworzymy z nich własny śpiewnik. Umiesz
grać na gitarze, mandolinie, akordeonie? Weź instrument ze sobą.
Ilość miejsc ograniczona.
Wstęp wolny!
Cafe OKO, ul. Grójecka 75

14

sobota
18:00
ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - MŁODE
DJEMBE - ZESPÓŁ BĘBNIARSKI

28

niedziela
12:30
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„PODRÓŻ ZA HORYZONT” TEATR IGRASZKA

piątek
19:00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI - „HARRY ANGEL” FILM
ALANA PARKERA

Na listopadowym spotkaniu w ramach DKF-u wspólnie z zaproszonym gościem Dariuszem
Misiuną, założycielem wydawictwa Okultura, redaktorem naczelnym magazynów
Transwizje i Hermaion, zastanowimy się nad wzajemnymi relacjami filmu i magii, a pretekstem do tego będzie film „Harry Angel” Alana Parkera, film ze znakomitymi rolami
Mickey Rourke’a i Roberta De Niro.
Prowadzenie - Konrad Domaszewski
Wstęp wolny!
Ilość miejsc ograniczona.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

21

sobota
11:00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - MUZYCZKA Z
PATYCZKA - ANKLUNG - BAMBUSOWE GRZECHOTKI
Z cyklu „Poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych” comiesięczne
spotkanie dla dzieci z opiekunami. Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan
Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski
Wstęp: 10 zł/osoba
Ilość miejsc ograniczona.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
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wtorek
19:00
ŚPIEWNIK DOMOWY

Zapraszamy do wspólnego śpiewania i wesołej zabawy. Przynieście teksty piosenek, jakie znacie
i macie ochotę zaprezentować innym. Stworzymy z nich własny śpiewnik. Umiesz grać na
gitarze, mandolinie, akordeonie? Weź instrument ze sobą.
Ilość miejsc ograniczona.
Wstęp wolny!
Cafe OKO, ul. Grójecka 75

czwartek
17:00-22.00
MUSICAL Z GWIAZDĄ - WARSZTATY Z JERZYM
GRZECHNIKIEM

sobota
12:00
SPOTKANIE Z TEATREM KAMISHIBAI „LEGENDA
O KRÓLU KRUKÓW”

Teatr Kamishibai - teatr ukryty w drewnianej skrzynce, historie opowiadane przy
muzyce na żywo. "Legenda o królu Kruków" - chociaż mało znana, jest to jedna z najpiękniejszych baśni, legend polskich. Pokazuje dzieciom, ale i przypomina dorosłym
o tym, na czym polega przyjaźń i co to jest lojalność. Porusza również problem tego,
że zawsze należy pomagać słabszym. Ważnym elementem bajki jest również
zwrócenie uwagi na szacunek dla zwierząt. Podczas warsztatów wykonamy wspólnie
metodą origami ptaka, którego będziemy mogli zawiesić w oknie oraz dowiemy się
czym jest "klepany"?
Wstęp 10 zł/osoba
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

19:00
ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - LOS DUENDES

"Podróż za horyzont" to opowieść o przyjaźni i o tym, że nie należy nikogo oceniać
zbyt pochopnie. Młodzi widzowie mają też okazję nauczenia się nazw kolorów.
Mała Małgosia chciałaby się dowiedzieć, co jest za horyzontem. Postanawia więc
wyruszyć i sprawdzić to osobiście. Po spektaklu zapraszamy na warsztaty robienia
lalek i plastyczne.
Wstęp 10zł/osoba
Ilość miejsc ograniczona.
Sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21
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muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

Drugie spotkanie w ramach projektu „Musical z Gwiazdą”! Warsztaty z Jerzym
Grzechnikiem, aktorem teatru muzycznego Buﬀo, odtwórcą głównej roli w kultowym
musicalu „Metro”.
Cykl Musical z Gwiazdą jest dofinansowany z Funduszu Animacji Kultury w ramach
Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Uwaga! Ze względu na przepisy sanitarne ilość miejsc na warsztatach jest
ograniczona.
Wejściówki: 70 zł/os.

Adepci sztuki gry na bębnach i instrumentach perkusyjnych, których łączy pasja do muzyki
perkusyjnej, rytmu i mistycznej magii bębnów. Grupa inspiruje się perkusyjno - bębniarską
muzyką afrykańską, azjatycką, kubańską, brazylijską, ale również nie stroni od muzyki
rockowej, jazzowej, reggae czy folku.
Bilety: 15 zł w przedsprzedaży i 20 zł w dniu koncertu

15
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Los Duendes - nowe odkrycie na Polskiej mapie muzycznej. Międzynarodowy zespół,
w którego skład wchodzą: Hiszpan, Kubańczyk, Austriak i Polak, co tworzy wyjątkową
mieszankę południowych klimatów - flamenco i latino - z elementami improwizacji.
Liderem zespołu jest pochodzący z Sewilli Borja Soto, obecnie jedyny hiszpański
śpiewak flamenco zamieszkujący w Polsce. Usłyszymy zarówno znane hity w oryginalnych aranżacjach, jak też autorskie kompozycje z nowej płyty. Moderatorem
koncertu będzie dziennikarz muzyczny Adam Dobrzyński.
Bilety: 30 zł przedsprzedaży, 35 zł w dniu koncertu.
Sala widowiskowa OKO, ul. Radomska 13/21

29

niedziela
18:00
ANDRZEJKOWY TEATR KAMISHIBAI DLA DOROSŁYCH
„ARCHIPELAGI. NIKT NIE JEST WYSPĄ”
Zapraszamy do udziału w specjalnym wieczorze dla dorosłych. Punktem wyjścia do
spotkania będzie teatr Kamishibai, opowieść, która wypłynie ze skrzyni butoi. Będzie to
pretekstem do odpowiedzi na pytanie, jak to jest z tymi archipelagami u ludzi? Odbędziemy
podróż przez Japonię, która jest przecież jednym z największych archipelagów. Japonia
kojarzy się m.in.: z rytuałem parzenia herbaty, wachlarzami i walkami sumo. My zdecydowaliśmy się zagłębić w temat sumitów, ceremonii walk sumo, symboliki nieodzownej
w walkach.
Zapraszamy na spotkanie :
- z opowieścią teatru Kamishibai,
- z zawodnikiem sumo, który wprowadzi nas do wyjątkowego świata sumitów,
- warsztatowe, podczas którego wykonamy oryginalny japoński wachlarz, by potem
posłużyć się nim we wspólnym japońskim tańcu.
Bilety: 20 zł
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75

15.10-27.11
WYSTAWA „15 LAT” Z OKAZJI PIĘTNASTOLECIA
MAGAZYNU SZTUK - PRACOWNI OŚRODKA
KULTURY OCHOTY

Na wystawie można zobaczyć ponad 40 prac 13 artystów - wykładowców związanych z Magazynem Sztuk. Są to obrazy o różnej tematyce, stylu i technikach malarskich, batiki, gobeliny,
kolaże oraz ekoprinty na jedwabiu.
Artyści reprezentują różne szkoły i przedstawiają odmienne sposoby komunikacji z widzem
poprzez język obrazu.
Niech łaskawego widza nie zmyli nazwa wystawy – w przestrzeni galerii są prezentowane obrazy
nowe, niektóre powstały już w czasie pandemii i mogą zaskoczyć nawet odbiorców sztuki od lat
obserwujących twórczość artystów Magazynu Sztuk.
Wystawę można oglądać w piątki w godz. 10-17 od 15.10.2020 do 27.11.2020
Galeria Pod Okiem, ul. Grójecka 79

www.oko.com.pl

