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12 stycznia 2022, g. 19:00 | OKO Grójecka 75
spotkanie autorskie Sylwia Chutnik

21 stycznia 2022, g. 19:00 | "Pod Okiem", ul. Grójecka 79
DKF Faktor Berliński - filmy Tomasza Kowala

Sylwia Chutnik w „Kieszonkowym atlasie kobiet" uwieczniła
Szczęśliwice. Jej bohaterowie zakochiwali się, wspominali wojnę,
chodzili po Ochocie. Jaka była Ochoty Sylwii Chutnik? Czy wraca
tutaj? Co interesuje pisarkę obecnie, czym jest jej zaangażowanie
społeczne, jak opisuje rolę pisarki we współczesnej Polsce?

Nowy rok rozpoczniemy spotkaniem z twórczością Tomasza Kowala,
reżyserem filmów amatorskich oraz twórcą festiwalu filmowego w Sudetach Zachodnich. Kowal to zdobywca wielu prestiżowych nagród,
m.in. w ramach FF Offeliady, FFN Kiloff, FFA im. Leona Wojtali, OPFA
Ogień w głowie oraz FF Kocham Dziwne Kino. W swoich filmach
wykorzystuje amatorską formę do budowania surrealistycznej
rzeczywistości, niepozbawionej humoru mimo tragicznych perypetii
bohaterów. Zobaczymy aż trzy filmy: „Zamknięte Oczy Borsuka”,
„Chomiki” oraz „Zbrodnia na Duchu”.

Spotkanie poprowadzi Arek Gruszczyński.
wstęp wolny
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14 stycznia 2022, g. 19:30 | Kościół pw. św. Jakuba
Apostoła, pl. Narutowicza
Kolęda dla Ochoty: Warszawska Orkiestra
Sentymentalna
„Kolęda dla Ochoty” to świąteczna tradycja Ośrodka Kultury Ochoty.
Jak co roku w styczniu zapraszamy mieszkańców do wspólnego
kolędowania – tym razem z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną. Kolędy z międzywojennym sznytem, z humorem i zadumą
- a wszystko we wdzięcznej i pełnej młodzieńczej energii aranżacji. Usłyszymy zarówno kolędy znane i najbardziej lubiane, ale
także nieznane perełki z dwudziestolecia. Zaśpiewacie razem z nami?
Koncert poprzedzi występ uczestniczek Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego.
wstęp wolny
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15 stycznia 2022, g. 14:00 | sala widowiskowa
OKO, ul. Radomska 13/21
Rodzinny Bal Karnawałowy
Raz na rockowo, raz na ludowo! Tańcz, baw się i hulaj… noga za nogą!
Tegoroczny bal to wielka maskarada, na którą trafimy razem
z Pyzą-Podróżniczką. Zaprowadzi nas ona, przez opowieść Teatru
Kamishibai, na wielki bal, podobny do tych, które odbywały się w Polsce już w XVII wieku. Bawić się będziemy szumnie i z fantazją.
Bawić się będą wszyscy: młodzi i starzy, duzi i mali, ludzie i zabawki.
Bal poprowadzi dla nas Czarodziej Kulig.
bilety: 10 zł

16 stycznia 2022, g. 12:00 | sala widowiskowa
OKO, ul. Radomska 13/21
Pokaz Baletniczek z okazji Dnia Babci i Dziadka
„Baletniczki” to zespół tańca klasycznego działający w OKO,
którego założycielką, choreografką i instruktorką jest Dorota
Sierakowska. Od lat swoimi występami uświetniają wiele imprez.
„Baletniczki” prezentowały się w wielu warszawskich teatrach,
jednak tym razem swój świąteczny program z okazji Dni Babci i Dziadka przedstawią na deskach OKO.
Wstęp za okazaniem zaproszenia.

16 stycznia 2022, g. 18:00 | sala widowiskowa OKO,
ul. Radomska 13/21
Wielogłosy: koncert zespołu Kust
W trzeciej odsłonie muzycznego cyklu „Wielogłosy" usłyszymy
zespół „Kust". Ich brzmienie to dźwięk zakorzeniony w słowiańskiej
tradycji połączony z muzyką industrial i drone. Poprzez wykorzystanie pieśni obrzędowych, gitar, elektroniki i nagrań terenowych
grupa tworzy pejzaż muzyczny swoistego rytuału. Tą niezwykłą
wrażliwość i muzyczne doświadczenie instrumentalistów
dostrzeżecie w każdej kompozycji.
kuratorka cyklu - Maniucha Bikont
bilety: 20 zł - przedsprzedaż | 30 zł - w dniu koncertu

Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem i aktorami, które
poprowadzi Konrad Domaszewski.
wstęp wolny

21 stycznia 2022, g. 19:00 | OKO, ul. Grójecka 75
Muzyczna Przestrzeń: koncert zespołu Wieża Bajzel
Wieża Bajzel to nie projekt, a zespół. Współtworzony przez trzy
kobiety, które łączy przyjaźń i pasja do muzyki. Miruna Chypś,
Katarzyna Garncarek oraz Aleksandra Siemieniuk porządek łączą z bajzlem, plus z minusem, a dżing z dżangiem, bo czują, że to właśnie na styku gatunków dzieją się najciekawsze rzeczy. Grają to, co lubią, a nie
to, co trzeba. Tworzą w każdej konfiguracji czasowo-przestrzennej i właśnie dlatego ich muzyka najlepiej brzmi na żywo.
Laureatki ogólnopolskich festiwali piosenki artystycznej.
Zwyciężczynie Grand Prix 55. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie.
bilety: 20 zł

23 stycznia 2022, g. 12:00 | OKO, ul. Grójecka 75
Rodzinna Niedziela: Kapela Odloty „Dawne zabawki
ludowe w Polsce”
W ramach kolejnej Rodzinnej Niedzieli Kapela Odloty przybliży
ochockiej publiczności dawne zabawki, melodie i instrumenty
muzyczne. Kameralny spektakl dla rodzin porwie każdego do dziecięcej krainy zabawek, a muzyka na żywo i magiczne drewniane
mechanizmy z pewnością sprawią, że żadna bajka na tablecie nie
jest w stanie z nimi konkurować. Na scenie zabrzmią polki, oberki,
wiwaty, marsze i inne melodie grane na wsiach w dawnej Polsce.
Wprawne ucho usłyszy w szczególności melodie wielkopolskie.
Po spektaklu odbędą się warsztaty rodzinne, w ramach których
Kapela Odloty zaproponuje wspólną zabawę muzyczną, a każdą
zabawkę będzie można jeszcze raz zobaczyć z bliska i wybrać swoją
ulubioną!
bilety: 20 zł

26 stycznia 2022, g. 18:00 | OKO, ul. Grójecka 75
Chcemy być nowocześni.
Architektura Ochoty w okresie międzywojennym.
Gdzie planowano ulice Mekki i Medyny? Która część Ochoty miała być
fragmentem Dzielnicy Nauki? Co łączyło pracowników lwowskiego
Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych z profesorami
Wolnej Wszechnicy? Jaki spektakularny projekt urbanistyczny
pozostał na papierze, a które kamienice z lat 30. do dziś budzą
zazdrość w innych dzielnicach?
O ambitnych projektach architektonicznych – tych, które zostały
zrealizowane, ale też tych, które pozostały w fazie planów w latach
20. i 30. XX wieku opowie Hanna Dzielińska (Hanka Warszawianka) –
varsavianistka, dziennikarka i popularyzatorka historii i sztuki
Warszawy.
wstęp wolny
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26 stycznia 2022, g. 19:00 | OKO, ul. Grójecka 75
Koncert piosenki aktorskiej
W piosence aktorskiej z pewnością liczy się wokal, charyzma
i… interpretacja! W ramach swojego recitalu słuchaczki i słuchacze Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego
zaprezentują utwory, w którym ta ostatnia właśnie odgrywa
główną rolę! Usłyszymy piosenki bardziej i mniej znane, ale
zawsze piękne i poruszające.
wstęp wolny

26 stycznia 2022, g. 20:00 | sala widowiskowa
Radomska 13/21
Premiera spektaklu „Gry i zabawy” muzycznej komedii lirycznej
Jak działa pułapka na doktoranta Smoczyńskiego? W jakim
celu wsiąść do pociągu i czy na pewno byle jakiego? W jakie
gry i zabawy gramy na wszystkich podwórkach świata? Oraz
najważniejsze i najbardziej niepokojące pytanie: gdzie jest
Młoda? Tajemnica jej zniknięcia nie jest jedyną, o której
opowiada muzyczna komedia liryczna „Gry i zabawy”…
Usłyszymy w niej piosenki, będące smakowitą gratką dla
miłośników musicali.
występują:
Sara Banaszkiewicz, Joanna Dolińska, Kinga Miklińska, Anna
Płociniczak, Joanna Szpygiel
scenariusz, reżyseria, przekład piosenek: Maciejka Mazan
bilety: 10 zł

28 stycznia 2022, g.19.00 | OKO, ul. Grójecka 75
Powrotna bossa nova
Koncert słuchaczy i słuchaczek Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego to muzyczne podsumowanie oraz popis zdobytych
umiejętności. Po półrocznej nauce utalentowani wokaliści
zaprezentują swój warsztat w standardach muzyki polskiej i światowej. Wykonawcom akompaniuje na żywo zespół pod kierownictwem S. Stefaniaka.
bilety: 10 zł

29 stycznia 2022, g. 19:00 | Aula w Technikum
nr 7 d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56
8 kobiet: koncert Darii Zawiałow
Bohaterką drugiego spotkania w ramach cyklu “8 kobiet” jest
Daria Zawiałow - niezwykle utalentowana artystka i jeden z najmocniejszych głosów na polskiej scenie muzycznej. Zawsze
podkreśla, że jej żywioł to koncertowanie. W dawnej
„Kolejówce” usłyszymy zarówno materiał z najnowszej płyty
„Wojny i noce”, jak i wcześniejsze utwory, z pewnością znane
publiczności. Zawiałow w wersji „unplugged” i w kameralnej
bliskości, to prawdziwa muzyczna uczta!
„8 kobiet” to nowy cykl muzyczny Ośrodka Kultury Ochoty
prezentujący najciekawsze zjawiska kobiecej sceny
muzycznej w Polsce i zagranicą. 8 artystek. 8 muzycznych
wrażliwości. 8 koncertów. Nieskończona dawka dobrej
muzyki!
bilety: 50 zł – przedsprzedaż, 60 zł – w dniu koncertu

30 stycznia 2022, g. 12:00-21:00
OKO, ul. Grójecka 75 | Pod Okiem, ul. Grójecka 79
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy
Gdy w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla
zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci, to oczywiste że do akcji musi dołączyć OKO –
Ośrodek Kultury Ochoty! Wspólnie z Młodzieżowym Domem
Kultury „Ochota” i klubem motocyklowym H-DC Iron Rebels
Poland zapewnimy moc atrakcji dla dorosłych i dzieci, by w
ramach wspólnej zabawy czynić dobro i przekazać jak
najwięcej środków na rzecz tegorocznej zbiórki.
W programie koncerty, występy taneczne, strefa dla dzieci –
pokazy magiczne i zabawy. Zapraszamy do Ośrodka Kultury
Ochoty!
wstęp wolny
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Pokazy filmowe w ramach DKF Faktor Berliński współfinansowane są przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Patron medialny cyku „8 Kobiet”

Współorganizatorzy 30. Finału WOŚP

Na wszystkich wydarzeniach organizowanych przez OKO obowiązują
zasady bezpieczeństwa w związku z COVID-19:
- ilość miejsc ograniczona dla osób nie deklarujących jako
zaszczepione, zgodnie z aktualnymi obostrzeniami
- osoby deklarujące zaszczepienie prosimy o przygotowanie paszportu
potwierdzającego szczepienia
- prosimy o noszenie maseczek i dezynfekcję rąk oraz zachowanie
dystansu

