2-3 października | OKO Radomska 13/21
XII International Ochota Blues Festival
W październiku już po raz XII spotkamy się z fantastycznymi artystami, którzy zagrają
na deskach Ośrodka Kultury Ochoty i przeniosą nas w magiczny świat bluesa.
W ramach festiwalu wystąpią: Adam Zalewski Trio, Chołody/Hardy/Wiśniewski, Laura
Blues Band, Gary Moore Tribute Band oraz Smooth Gentleman.
A czy Ty masz już ochotę na bluesa?
bilety 30/50 zł

10 października, godz. 12:30–13:30 | OKO Radomska 13/21
Rodzinna Niedziela
Circus Debre Berhan – spektakl cyrkowy z Etiopii

10

październik

Wszystkich, którzy kochają magiczny świat cyrku, zapraszamy na rodzinny spektakl
inspirowany kulturą Etiopii. „Mam marzenia – Have a dream” to opowieść o młodej
dziewczynie, która pragnie zostać muzykiem wbrew sprzeciwom rodziców. Spektakl
zaprasza publiczność do dialogu w celu znalezienia kompromisu między silnymi,
tradycyjnymi przekonaniami rodziców a marzeniami młodej dziewczyny.
bilety (na całą Rodzinną Niedzielę) 10 zł

10 października, godz. 13:45 – 16:00 | OKO Radomska 13/21
Rodzinna Niedziela
Koncert Orkiestry Dziecięcej „Wesołe Mazurki z Pragi”
Potańcówka z zespołem WoWaKin
Wesołe Mazurki z Pragi to unikatowy zespół dziecięcy działający w Domu Kultury
„Praga", grający polską muzykę tradycyjną pod muzycznym okiem Pauli
Kinaszewskiej. Misją zespołu jest przybliżanie widzom dawnych melodii tanecznych,
pieśni i piosenek oraz przyśpiewek. Nie dziwi więc, że praktykują muzykowanie
do tańca. Na scenie usłyszycie muzykę tradycyjną z regionu Polski Centralnej
(Radomszczyzny, Mazowsza, Kurpi), a także Lubelszczyzny.
WoWaKin to muzyczny trójkąt, który tworzą: Paula Kinaszewska, Bartłomiej Woźniak i Mateusz Wachowiak. Na scenie czeka na Was mnóstwo pasji, zaskakujące improwizacje
oraz moc muzycznych pomysłów. WoWaKin zabierze Was w podróż na wiejskie wesela,
szalone podmiejskie potańcówki i pełne gorącej energii wirujące noce. Wszystko to przeplatane z gorzkimi pieśniami o przemijaniu, stracie i tęsknocie za młodością.
bilety (na całą Rodzinną Niedzielę) 10 zł

15 października, 10:00-16:00 | OKO Radomska 13/21
Konferencja z okazji 4 Międzynarodowego Dnia Plecaka
Pomysłodawczynią Międzynarodowego Dnia Plecaka jest pochodząca z Ukrainy
licealistka, Kira Sukhoboichenko. W ramach konferencji zaproszona młodzież, studenci
oraz eksperci edukacyjni z Polski i zagranicy przedstawią inspirujące prelekcje w formule TED. Ich wystąpienia, oprócz poruszania różnorodnych aspektów edukacji, będą
dotyczyły autorskich inicjatyw, chęci do działania i zmiany świata.
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Międzynarodowej Kapituły Orderu
Uśmiechu, Instytutu Praw Dziecka im. Janusza Korczaka oraz Mensy Polskiej.
Konferencja w formie hybrydowej – wymagana rejestracja na sesję stacjonarną.
Transmisja online prowadzona na kanałach OKO.
wstęp wolny.

16 października, godz. 15:00 | Pod Okiem, Grójecka 79
finisaż wystawy malarstwa Jacka Malinowskiego pt. „Pejzaże”
Kolejna odsłona twórczości Jacka Malinowskiego ukazuje nam inne oblicze kreowania
rzeczywistości i niewątpliwie nowy etap w malarskiej drodze tego artysty. Wraz ze zmianą
tematyki, z toskańskiego pejzażu na krajobraz nieco nam bliższy, artysta wchodzi
również w dotychczas nieznany sposób malowania.
wstęp wolny

16 października, godz. 18:00 | OKO Grójecka 75
Koncert „Uty japońskie” i inne pieśni Piotra Perkowskiego
W twórczości polskiego kompozytora Piotra Perkowskiego (1901-1990) sopranistka
Zuzanna Litwińska szuka takich możliwości wyrazu, które - nie oddalając się od idiomu
europejskiej pieśni klasycznej XX w. - wywołują w wyobraźni słuchacza obraz
Japonii. „Uty” to pieśni dość krótkie, swoją lapidarnością przypominają japońskie haiku.
Co ciekawe, kompozytor wzmocnił dalekowschodnie skojarzenia, posługując się
japońskimi skalami muzycznymi. Poetycki blask, romantyzm i tęsknotę pomaga
wydobyć z tekstów pieśni przepiękna partia fortepianu, realizowana przez Evę Piłat.
wstęp wolny

19 października, 19:00 | Kawiarnia OKO Grójecka 75
Spotkanie autorskie z Michałem Cichym
Gościem drugiego spotkania w ramach wspólnego cyklu Ośrodka Kultury Ochoty i Restauracji Ocho będzie Michał Cichy. Porozmawiamy z nim o ostatniej książce „Do syta",
będącej pamiętnikiem medytacyjnym i przewodnikiem dla osób, które poszukują
wewnętrznego spokoju.
Spotkanie poprowadzi Arek Gruszczyński.

22 października, godz. 19.00 | OKO Grójecka 75
Koncert „Chopin na strunach”
Trzech znakomitych muzyków, skrzypek jazzowy Maciej Strzelczyk, klasyczny
gitarzysta Romuald Erenc oraz basista jazzowy Piotr Rodowicz, stworzyli projekt
zatytułowany „Chopin na strunach”. Wszystkie utwory, które znalazły się
w projekcie, zostały tak zaaranżowane, jakby to właśnie te instrumenty miały
odgrywać decydującą rolę w muzyce Fryderyka Chopina. W koncercie w Ośrodku
Kultury Ochoty wystąpią Piotr Rodowicz: kontrabas, Romuald Erenc: gitara oraz
Ryszard Borowski: flet.
bilety 20 zł

22 października, godz.19:00 | Pod Okiem, ul. Grójecka 79
DKF Faktor Berliński - film „Szpital Przemienienia”
w reż. E. Żebrowskiego
Na październikowym spotkaniu DKF pokaże filmową adaptację powieści „Szpital
Przemienienia” Stanisława Lema. Wspólnie z zaproszonym gościem, reżyserem
i miłośnikiem Lema, Piotrem Skotnickiem, pochylimy się zarówno nad postacią
samego pisarza i jego twórczością, jak również zrealizowanymi adaptacjami prozy.
wstęp wolny

23 października, godz. 11:00 | OKO Grójecka 75
Sobotnie spotkania muzyczne
Owocowo i warzywnie - cajon-bęben skrzyniowy
Na rodzinnych warsztatach będziemy poznawać dźwięki i i budować instrumenty.
Prowadzą muzycy zespołu Des Orient – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz
Puchłowski. Tym razem bohaterem będzie cajon, a własne instrumenty
wykonamy z owoców i warzyw.
bilety 10 zł

23 października, godz. 16:00 | Pod Okiem, ul. Grójecka 79
wernisaż wystawy prac Grupy Malarskiej Powozownia
pt. „Jak w życiu”
Grupa Malarska „Powozownia” pod kierunkiem artysty Hanny Gancarczyk w GCK
Powozownia w Radziejowicachh działa już od 8 lat. Zrzesza dzieci, młodzież i dorosłych z różnych stron Mazowsza. Członkowie grupy nie ograniczają swojego
warsztatu twórczego, poszukują ciągle nowych środków wyrazu i inspirujących
tematów do malowania, rysowania, a nawet rzeźbienia. W aktualnej wystawie
zaprezentuje się dwadzieścia pięć osób.
Wystawę będzie można oglądać do 3 listopada.
wstęp wolny

24 października, godz. 17:00 | OKO Radomska 13/21
Rodzinna Niedziela
„Bajkowy Koncert 2”- piosenki z filmów Walta Disney'a
Rodzinne wydarzenie muzyczne w wykonaniu Grupy Wokalnej Fundacji Poszukiwań
Artystycznych SZEPTEM to doskonała okazja do wspólnego śpiewania
najpopularniejszych hitów z produkcji Walta Disneya. Poruszający i bajkowy
repertuar uzdolnionych nastolatek, absolwentek chóru Mille Voci, łączy
najmłodszych z dorosłym już pokoleniem, które wychowało się na takich bajkach,
jak „Pocahontas” czy „Mulan”.
wstęp wolny

wstęp wolny
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