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ON-LINE

19.30

PREMIERA W OKO - ORNETTE I PRZYJACIELE

19.00

NA DZIEŃ KOBIET - CZERWONY TULIPAN

"ORNETTE"- to nowa droga basisty Grzegorza Stępnia.
W latach 2002/2020 współpracował z legendą polskiej sceny zespołem
"ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY". Podczas swojej drogi artystycznej tworzy i koncertuje z czołówką polskiej i za-granicznej sceny muzycznej.
Koncerty ORNETTE to kwintesencja energetycznego rock and roll'a. Program
autorski przeplatany jest przebojami gigantów polskiej sceny rockowej, w nowatorskich aranżacjach.
ORNETTE to ponad 25 lat scenicznego doświadczenia Grzegorza "Ornette"
Stępnia i muzyków formacji ORNETTE. Skład Zespołu to wybuchowa
mieszanka muzycznych indywidualności, które można było usłyszeć w takich
składach jak: ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, ZIYO, KSU, ZŁE PSY, TOTENTANZ.
Po koncercie moderowane spotkanie z zespołem poprowadzi Adam
Dobrzyński - dziennikarz muzyczny.
bezpłatna transmisja online na Facebooku OKO

Jak co roku cieszący się ogromną popularnością zespół Czerwony Tulipan
wystąpi w OKU z okazji Dnia Kobiet. Zespół tworzy i śpiewa piosenki
poetyckie – czyli „piosenki uczucia” – oraz piosenki kabaretowe. Wszystkie
łączą się pod wspólnym mianownikiem określenia piosenek literackich lub,
jak nazywają je niektórzy, piosenek artystycznych… Zespół koncertował w
Polsce i Europie (Francja, Niemcy, Anglia, Belgia, Rosja, Szwecja, Austria,
Węgry, Litwa, Ukraina), a także w USA i Kanadzie.
bezpłatna transmisja online

9

wtorek
16:00

PLASTYCZNA PRZYGODA ON-LINE ODC. 7

Mamy już marzec, a to znaczy, że już wypatrujemy wiosny! Dlatego panie
Ewa Kamieniecka i Małgorzata Bojdzińska zaproszą nas na warsztaty, na
których nauczymy się robienia Marzanny! Oprócz tego wyczarują dla nas z papieru bajecznie kolorowe parasolki, które umilą nam wczesnowiosenną
szarugę.
bezpłatny program online

12

20

Zespól tworzy muzykę, która jest esencją folków z różnych stron świata.
Wzruszające pieśni ormiańskie przeplatają się z gorącymi rytmami
hiszpańskimi, afgańskimi. Każdy da się ponieść ich muzyce. Utwory opowiadają
o ludzkich słabościach, także o miłości - zarówno tej szczęśliwej jak i odrzuconej.
Po koncercie moderowane spotkanie poprowadzi Adam Dobrzyński.
Patronat: Folk24
bezpłatna transmisja na Facebooku OKO.

16.00

SPOTKANIE Z ANIĄ SZARMACH ODC. 3

14

23

PLASTYCZNA PRZYGODA ON-LINE ODC. 8

Wszyscy wiemy, jak ważne jest dbanie o naszą planetę i unikanie
generowania śmieci. W duchu ideologii no waste przygotowaliśmy odcinek
ósmy Plastycznej Przygody Online, w którym panie Ewa Kamieniecka i Małgorzata Bojdzińska nauczą nas, jak robić efektowne ozdoby z pustych
pojemniczków po jogurcie, maśle i innych, a także zademonstrują technikę
układania mozaiki – także z surwców wtórnych!
bezpłatny program online bezpłatny program online

12.30

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ

Spektakl Teatru Katarynka „Księżniczka Rosa i Klimek"

16

26

DKF FAKTOR BERLIŃSKI „SYN SZAWŁA” w reż.
Laszlo Nemesa

Film miał swoją premierę w 2015 roku na festiwalu w Cannes, gdzie zdobył
Nagrodę Grand Prix. W 2016 roku został nagrodzony Oscarem w kategorii
Najlepszy film nieanglojęzyczny. Produkcja ta dotyka bardzo delikatnego
tematu zagłady, poprzez historię jednostki, bohatera filmu Saula
Auslandera, widz ma możliwość skonfrontować się z brutalizmem
świata obozu koncentracyjnego. Gościem spotkania będzie aktor Kamil
Dobrowolski, który zagrał w filmie rolę Mietka.
bezpłatna transmisja na platformie zoom
(ilość osób ograniczona)

wtorek

WYŻSZY LEVEL UKULELE

Program Pawła Kędzierskiego, który podczas minilekcji online zdradza triki
i sposoby, ułatwiające grę na ukulele.
bezpłatny program online

piątek

piątek

19.00

16.00

19

wtorek

16:00

niedziela

Baśniowa opowieść o dwójce przyjaciół – księżniczce Rosie i Klimku, którzy
zmierzą się w beztroskim świecie z przebiegłym i podstępnym czarodziejem
Zoltanem. Przedstawienie zostanie zaprezentowane w wersji wielkanocnej,
w której czarodziej Zoltan nie cierpi Wielkanocy. Podczas spektaklu dzieci
poznają kolory i uczą się szacunku do starszych. Przedstawienie jest
połączeniem pięknej oprawy muzycznej, tańca, śpiewu, wzruszających
sytuacji, ale przede wszystkim wciągającej fabuły z morałem.
Po spektaklu zapraszamy na warsztaty plastyczne przygotowane przez
Panie Ewę Kamieniecką i Mał-gorzatę Bojdzińską - instruktorki z Pracowni OKO - Magazynu Sztuk
bezpłatna transmisja na Facebooku OKO

19.00

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - HABIARJAN

piątek

Druga część spotkania z Anią Szarmach, w którym poznamy dalsze metody
pracy nad głosem na przykładzie lekcji na żywo z uczennicą.
bezpłatny program online

sobota

27

16:00

sobota
19.00

MUZYCZNA PRZESTRZEŃ-THE LAST
SCAVENGER PROJECT

INSTRUMENTY STRUNOWE W OKO ODC. 3

Kolejny odcinek programu, w którym Bogdan Kupisiewicz, muzyk zespołu
Des Orient, przedstawia mało znane i zupełnie nieznane instrumenty
strunowe oraz technikę gry na nich.

w marcu w ramach Muzycznej przestrzeni retransmitujemy nagrany w styczniu koncert The Last Scavenger Project
Bezpłatna transmisja online

bezpłatny program online

28

niedziela

16.00

O!ŚRODEK KULTURY - ODC. 3

W marcowym odcinku pierwszego serialu fabularnego OKO pracownicy
ośrodka spotykają zaangażowaną ekologicznie Wizjonerkę, która mimo
kłód rzucanych jej pod nogi przez konkurencję niezmordowanie walczy o
przetrwanie gatunków za pomocą krew w żyłach mrożących
(pracownikom) performansów…
bezpłatny program online

www.oko.com.pl

