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WYŻSZY LEVEL UKULELE ODC. 4

Twórca nagradzanej na festiwalach produkcji „Zero” (2009), powraca z filmem,
którego pieczołowitość wykonania, plastyczność kadrów, oraz oryginalność
wizualna daje widzom możliwość obcowania ze znakomicie wykreowanym
światem przedstawionym. Reżyser blisko trzy lata spędził nad tym, by osiągnąć
zamierzony efekt. Film skupia się na trzech bohaterach. Aktorka Celia, reżyser Mat
oraz piosenkarka Yvonne to celebryci, biorący udział w telewizyjnym show
"Konfesjonał Gwiazd". Każde z nich wierzy, że zwycięstwo w programie da im
szansę realizacji marzeń. Nie biorą jednak pod uwagę ceny jaką będą musieli
zapłacić...
W rolach głównych wystąpili między innymi: Maja Ostaszewska, Paulina
Walendziak, Rafał Maćkowiak, Agata Buzek, Adam Woronowicz czy Jacek
Poniedziałek.
Transmisję online i moderowane spotkanie na platformie zoom poprowadzi
Konrad Domaszewski
wydarzenie bezpłatne!

piątek

19.00

PREMIERA W OKO - The Q on-line!

The Q to konstelacja utworzona wokół jednego z liderów trójmiejskiej sceny Macieja Łyszkiewicza. Zespół powstał w lutym 2018 roku.Od 2020 roku pracuje nad
autorskim premierowym materiałem. Maciej Łyszkiewicz zebrał gdyńskich
muzyków, nie związanych wcześniej z jego projektami No Limits, Łyczacza, czy
Leszcze. W The Q na basie gra Maciej Warda (ex-Farba oraz Big Jack Band Jacka
Siciarka), a na perkusji Sławek Dumański (John Leysner Group). Gościnnie
współpracują z zespołem czołowi polscy muzycy jazzowi i rockowi.
Muzyka The Q to spojrzenie w kierunku tego co najlepsze w muzyce rozrywkowej
ubiegłych dekadach (Bruce Hornsby, Steely Dan, The Crusaders itp), ale przez
pryzmat czasów obecnych (Jamiroquai, Daft Punk, Robert Glasper itp.). Okazuje się,
że takie połączenie jazzu, soulu i popu ujmuje słuchaczy - grono fanów zespołu cały
czas rośnie, a zespół pracuje nad debiutancką płytą.
Na koncercie zagrają z gościnnym udziałem Julity Zielińskiej. Młodej, niezwykle
utalentowanej wokalistki, ale również autorki tekstów m.in. dla Grażyny
Łobaszewskiej.
Po koncercie moderowane spotkanie poprowadzi dziennikarz muzyczny Adam
Dobrzyński.
wydarzenie bezpłatne transmitowane na FB OKO.

18

29

Może Kiedyś Innym Razem to grupa aktorów i muzyków na czele z wokalistką,
popularyzująca historię dwudziestolecia międzywojennego. Zespół jest laureatem
Złotego Liścia Retro 2020 r. na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro im.
Mieczysława Fogga. Łączy konwencję muzyki lat dwudziestych XX w. oraz historii
międzywojennych w widowisku teatralnym.
bezpłatna transmisja online na FB OKO

wtorek

Znakomita wokalistka Ania Szarmach zaprasza na czwarte spotkanie, podczas
którego zaprezentuje metody pracy nad głosem na przykładzie lekcji z uczniami.
bezpłatny program na Facebooku OKO
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piątek

sobota
19.00

ENERGIA ŹRÓDEŁ - FOLKOWE OKO - HABIARJAN

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 od-rzuconej. Zagrają w składzie: Inga Habiba –
wokal; Artur Tigran Gyurjyan – gitara, wokal; Artash Sharoyan – akordeon; Arad
Emamgholi – daf; Wojciech Lubertowicz – duduk, perkusjonalia.
Po koncercie moderowane spotkanie poprowadzi Adam Dobrzyński.
Patronat: Folk24
bezpłatna transmisja online na Facebooku OKO.
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16.00

PACYNKOWO

W kolejnym odcinku programu Iwony Prugar-Fiedorowicz poznamy zabawy, które
nie tylko pomagają miło spędzić czas, ale jednocześnie uczą.
bezpłatny program na Facebooku OKO

www.oko.com.pl

19.00

KAJON to gnieźnieńsko-poznański zespół powstały w 2020 roku z inicjatywy Kacpra
Połatyńskiego, który jest wokalistą i au-torem tekstów. Członkowie zespołu mogą
pochwalić się wcześniejszymi osiągnięciami, takimi jak: udział w finale 8 edycji Must
Be The Music, występy na Przystanku Woodstock czy Jarocin Festiwal, kilkadziesiąt
koncertów w całej Polsce, a tak-że nagranie 2 płyt oraz kilku mini-albumów EP.
Obecnie trwają prace nad nagraniem debiutanckiego mini-albumu EP, który ujrzy
światło dzienne wiosną 2021.
bezpłatna transmisja online na FB OKO

TEATR KAMISHIBAI

22

niedziela

MUZYCZNA PRZESTRZEŃ - KAJON

16:00

Kwiecień plecień poprzeplata trochę bajki, powiew lata, troszkę zimy, troszkę
wiosny...chcemy uśmiech twój radosny.
Podczas jednego spotkania opowiemy dwie historie teatru Kamishibai. W trakcie
warsztatu zastanowimy się, w jaki sposób bohaterowie tych opowieści mogą się
połączyć...i czy napisze się przez to trzecia opowieść?
bezpłatny program na Facebooku OKO

sobota

19.00

Z CYKLU „PIOSENKI Z TEKSTEM”: TY MASZ DLA MNIE
COŚ - KONCERT ZESPOŁU ‚MOŻE KIEDYŚ INNYM
RAZEM’

16.00

SPOTKANIE Z ANIĄ SZARMACH ODC. 4

19.00

DKF FAKTOR BERLIŃSKI pokaz filmu „JA TERAZ
KŁAMIĘ” w reż. Pawła Borowskiego

Zapraszamy na program Pawła Kędzierskiego, który podczas minilekcji online
zdradza triki i sposoby, ułatwiające grę na ukulele.
bezpłatny program na Facebooku OKO
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piątek

31

poniedziałek
16.00

SOBOTNIE SPOTKANIA MUZYCZNE - „GRAJĄCY
OGÓREK”
W tym odcinku Sobotnich Spotkań Muzycznych Mariusz Puchłowski i Bogdan
Kupisiewicz – muzycy zespołu DesOrient – zaprezentują tajemnice kolejnych znanych
i nieznanych instrumentów, a przy okazji pokażą, że także konewka, wiaderko i łopatka mogą służyć do wydobywania pięknych dźwięków!
bezpłatny program na Facebooku OKO

