grudzień

OŚRODEK
KULTURY
O C H OT Y

środa
16:00
SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - MUZYCZKA Z
PAT YC Z K A - A N K LU N G - B A M B U S OW E
GRZECHOTKI
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„5 MINUT Z GITARĄ" - lekcje gitary z Mirkiem Kozakiem

CYKL BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW w sieci pt.
"Przygoda Plastyczna Online"

Małgosia i Ewa, instruktorki z Magazynu Sztuk - pracowni OKO, zapraszają na
plastyczną przygodę w sieci. Zaprezentują różne techniki plastyczne: m.in. praca z masa
solną, wydrapywanki, techniki rysunkowe, recyklingowe i wycinanki. Wspólnie
wykonamy również ozdoby świąteczne z wykorzystaniem torebek śniadaniowych,
kartonów i filcu.
terminy:
04.12.2020 (piątek), godz. 16.00 Przygoda Plastyczna odc.1
11.12.2020 (piątek), godz. 16.00 Przygoda Plastyczna odc.2
18.12.2020 (piątek), godz. 16.00 Przygoda Plastyczna odc.3
25.12.2020 (piątek), godz. 16.00 Przygoda Plastyczna odc.4
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INSTRUMENTY STRUNOWE W OKO - cykl Bogdana
Kupisiewicza
19.12.2020 (sobota), godz. 16.00 odc. 1
30.12.2020 (środa) , godz. 16.00 odc. 2
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"Elfy Trzy" w wykonaniu Teatru Kultureska
To autorska historia, która oczaruje młodego widza i wciągnie dzieci w dobrą
zabawę. Widowisko pełne jest wyjątkowych efektów scenicznych, takich jak ruchome kolorowe
światła i efekty specjalne! W spektaklu usłyszymy mnóstwo wyjątkowych piosenek,
śpiewanych przez roztańczone Elfy. Po spektaklu zapraszamy na warsztaty plastyczne,
prowadzone przez instruktorki z Pracowni OKO- Magazynu Sztuk .
Wydarzenie bezpłatne!

19:00
XIII KONKURS WOKALNY „PIOSENKA JEST
DOBRA NA WSZYSTKO - transmisja na profilu FB
Ośrodka Kultury Ochoty

Zapraszamy wszystkich sympatyków twórczości genialnego duetu Wasowski/
Przybora na muzyczną ucztę w wykonaniu finalistów konkursu oraz wybitnej
wokalistki - Hanny Banaszak z zespołem. Koncert poprowadzą Monika i Grzegorz
Wasowscy.
godz. 19.00 - koncert finałowy
godz. 20.00 - koncert Hanny Banaszak z zespołem
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wtorek
16.00
no i GITara! odc .1 - prowadzi Paweł Filasiński
środa
16:00
SPOTKANIE Z TEATREM KAMISHIBAI - „Przemijanie"

Teatr Kamishibai - teatr ukryty w drewnianej skrzynce, historie opowiadane przy muzyce na
żywo. Podczas spotkania łączymy formę teatralną z warsztatem muzycznym, plastycznym,
tanecznym. Będąc w nastroju odwiedzin zajrzymy do Kemushiego, który obudził się z zimowego
snu. Gdy ludzie na dworze rozpoczynają wiosenne porządki, nasz Kemushi przygotowuje się do
podróży. Dlaczego i kim tak właściwie jest? Podczas warsztatu, tradycyjnie korzystając z techniki
składania papieru, jaką jest origami, wykonamy motyla, którego zawiesimy w oknie, w pokoju.
Będą też tańce!
Wydarzenie bezpłatne!

08.12.2020 (wtorek), godz. 16.00 - Pacynkowo odc. 1
15.12.2020 (wtorek), godz. 16.00 - Pacynkowo odc. 2

środa
16.00
TAEKWONDO z Ośrodkiem Kultury Ochoty
prowadzi Marcin Wierżajtys

niedziela
18:00
RETRANSMISJA KONCERTU - SZYMON PEJSKI na
profilu FB Ośrodka Kultury Ochoty
Szymon Pejski to niezwykle utalentowany pochodzący z Łodzi wokalista,
multiinstrumentalista, oraz autor tekstów. Po wielu występach na festiwalach oraz
współpracy przy ścieżkach dźwiękowych do filmów nadeszła chwila na w pełni solowy album
artysty „Piosenki o miłości", którego premiera nastąpiła 11 września 2020 r. Płyta jest
kompilacją piosenek z pogranicza rocka i popu w bardzo nastrojowym subtelnym wydaniu.
Szymon z powodzeniem występuje również w kraju i za granicą w projekcie Jacka Moore’a Gary Moore Tribute Band.
Wydarzenie bezpłatne!

"PACYNKOWO" - cykl spotkań w sieci z teatrem i pacynką adresowany dla dzieci od 3 lat. Instruktor
Iwona Prugar-Fiedorowicz
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piątek
19:00
DKF FAKTOR BERLIŃSKI zaprasza na filmowe
spotkanie online

Zaprezentujemy estoński „Listopad”, film w reżyserii Rainera Sarneta, powstały w koprodukcji z Polską i Holandią. Zaskakująca, wysmakowana plastycznie adaptacja
najsłynniejszej powieści Andrusa Kivirähka łączy w oryginalny sposób elementy ludowej
baśni, gotyckiego romansu i czarnej komedii. Seans poprzedzony zostanie prelekcją,
umieszczającą film w szerszym kontekście współczesnego etnograficznego kina grozy. Po
seansie zapraszamy do dyskusji.
Wydarzenie bezpłatne!

terminy:
05.12.2020,
13.12.2020,
20.12.2020,
26.12.2020 - świąteczny!

niedziela
12:30
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ MIKOŁAJKOWY MUSICAL ON-LINE

środa
12.00
ORIGAMI KROK PO KROKU - warsztaty plastyczne prowadzi instruktor Magazynu Sztuk - pracowni OKO - Anna Rutkowska

„SZLAGIER NA WEEKEND" - utwory w interpretacji
gitarowej Mirka Kozaka

6

sobota
20:00
KONCERT ZESPOŁU GŁÓWNY ZAWÓR JAZZU
online! Transmisja na profilu FB Ośrodka Kultury
Ochoty

Główny Zawór Jazzu to energiczny projekt łączący pozornie niedostępne wariacje nurtów
jazzowych z wszechobecną muzyką pop. Znane z rozgłośni radiowych polskie przeboje
przedstawione są w swingowych aranżacjach, zabierając słuchacza w podróż po zadymionych
klubach lat 30-tych, 40-tych i 50-tych. Dziewięcioosobowy skład z Poznania łamie bariery
międzygatunkowe w utworach takich gwiazd jak Monika Brodka, Margaret czy Perfect i wielu,
wielu innych. Odbiorcy serwowana jest nietuzinkowa mieszanka płynąca pełnią brzmienia wprost
przez Główny Zawór Jazzu.
Wydarzenie bezpłatne!

Z cyklu „Poznawanie dźwięków i budowy instrumentów muzycznych” comiesięczne
spotkanie dla dzieci z opiekunami. Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan
Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski
Wydarzenie bezpłatne!

terminy:
03.12.2020,
10.12.2020,
17.12.2020,
24.12.2020

muzyka
literatura
plastyka
taniec
inna aktywność

27

niedziela
17.00
PREMIERA SERIALU „O!ŚRODEK KULTURY”

Oto dom kultury - zwyczajny, jeden z wielu w mieście... Często go mijasz, czasem do
niego wchodzisz, ale czy wiesz, co się dzieje za jego zamkniętymi drzwiami? Zajrzyj za
kulisy koncertów, wystaw i zajęć w krótkich, komediowych odcinkach nowego serialu
Ośrodka Kultury Ochoty!
Wydarzenie bezpłatne!

www.oko.com.pl

