projekt: Zenon Kowalczyk

wrzesień 2014

Program
18 września (czwartek)
18.30
19.00
20.00
21.30

Parada (Pl. Bema – scena przy DH Kupiec)
Oficjalne otwarcie InQbatora (scena przy DH Kupiec)
Republika Lem – Ostrołęcka Scena Autorska (scena Kupiec )
Gogol – Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy (s. widowiskowa OCK)
Spotkać Prospera – Teatr Woskresinnia (parking ul. Prądzyńskiego)

19.30
20.00
21.30

Serce Sióstr – Teatr Tańca Inoj (sala kameralna OCK)
Performer – Bartosz M. Martyna (sala kameralna OCK )
Rudymenty, czyli Wtóra Księga Rodzaju – Teatr Snów
(parking OCK lub plac przed sceną przy DH Kupiec)
InQbator 2013 – wernisaż wystawy fotograficznej (Hol OCK)
Na krawędzi – Zespół Tańca Współczesnego De-eM (s.widowisk. OCK)
Takarazuka camp – Krakowski Teatr Tańca (sala widowiskowa OCK)
Cykl – Teatr Usta Usta (parking OCK)

20 września (sobota)
13.00
15.00
18.00
19.00
20.00
21.30

Muzeum ciekawości – Grupa Z (scena Kupiec)
Kurczaczek Jedynaczek – Teatr Łątka (scena Kupiec)
Wesele – Teatr Makata (scena Kupiec)
Cicindela – Krakowski Teatr Tańca (parking OCK)
Louder than words – Gregg Goldston (sala widowiskowa OCK)
Causa Fatalis – Teatr Novego Fronta (parking przy ul. Prądzyńskiego)

Wydarzenia towarzyszące:
Warsztaty Street performance Bartłomiej Ostapczuk i Teatr Mimo
Gra miejska MASKA - 30 nagród rzeczowych, nagroda główna 500 zł
- zarejestruj się na facebook/Gra Maska
Konsultantem programu spektakli i działań tanecznych Festiwalu InQbator
jest dr hab. Aleksandra Dziurosz, dyrektor Warszawskiego Teatru Tańca
www.ock-ostroleka.pl
www.festiwalinqbator.pl
Teatr Woskriesinnia

Teatr Novego Fronta

18 - 20 IX, wstęp wolny na wszystkie spektakle

Gregg Goldston

www.kaczmarczyk.pl

10.00
17.30
18.30

www.ldk.lodz.pl

19 września (piątek)

Teatr Usta Usta

1 IX (poniedziałek)
NIEMCY
spektakl teatralny
W dniu 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej
Ostrołęcka Scena Autorska zaprasza na spektakl wg
Leona Kruczkowskiego, w reżyserii Wojciecha
Kraszewskiego. To jeden z najciekawszych utworów
literackich poruszających te gorzkie i tragiczne
wydarzenia z naszej historii.

Upalne lato już za nami, a przed nami
równie gorący wydarzeniami kulturalnymi
wrzesień.
Mam nadzieję, że po wakacyjnym wypoczynku
odwiedzą nas Państwo,
do czego serdecznie zachęcam.
Ostrołęka przyłącza się do ogólnopolskiej akcji
„Narodowe czytanie”.
W tym roku przypomnimy sobie sienkiewiczowską
„Trylogię”. Jeżeli lubią Państwo tę powieść
i chcieliby podzielić się z innymi swoim ulubionym
fragmentem, głośno go czytając,
zapraszamy 6 września do parku.
Po kilku latach przerwy wracamy do tradycji
Ostrołęckiej Jesieni Teatralnej.
Ilość wydarzeń, które w tym czasie będą miały
miejsce na naszych scenach i ulicach jest naprawdę
imponująca. Różne odcienie teatru, koncerty, filmy,
warsztaty, to wszystko na wysokim poziomie
artystycznym i za darmo!
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
„O Złotą Podwiązkę” i organizujący go Klub Tańca
Towarzyskiego „Fan” to historia tańca w naszym
mieście. Oni sprowadzili i spopularyzowali taniec
towarzyski, wychowali pierwszych tancerzy
i trenerów. Tegoroczna, jubileuszowa 30. edycja
„Podwiązki” zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie.
To oczywiście tylko mała część wrześniowych
atrakcji. Namawiam do uważnego śledzenia reklam
i zapowiedzi.
Rozpoczynamy sezon kulturalny!
Bogdan Piątkowski
DYREKTOR
Ostrołęckiego Centrum Kultury

W spektaklu występują:
Profesor Sonnenbruch – Maciej Buciński
Berta, żona profesora – Martyna Wiśniewska
Willi, syn – Krystian Łukaszewicz
Ruth, córka – Paulina Dzwoniarska
Liesel – Katarzyna Mierzejewska
Joachim Peters – Jakub Mikulak
Marika – Monika Kisiel
Pani Soerensen – Alicja Mirowska
Lokaj, urzędnik policyjny – Arek Dobkowski.
Reżyseria: Wojciech Kraszewski
Scenografia: Grażyna Kulesik, Marek Suski
Opracowanie muzyczne: Tadeusz Kowalewski
Kostiumy: Irena Cholewińska. Światło i dźwięk:
Tomasz Bednarczyk, Jakub Bednarski.
sala widowiskowa OCK, godz. 18.45, wstęp wolny

4 IX (czwartek)

EVALDAS GRINIUS
MALARSTWO
wernisaż wystawy
Artysta jest m.in. organizatorem, kuratorem wystaw
i pedagogiem. Członek grupy malarzy zawodowych
„Bez Ram“ w Alitusie na Litwie. Uczestnik wielu
przedsięwięć i działań artystycznych. W 2012 roku
brał udział w Kurpiowskim Plenerze Malarskim.
Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny
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6 IX (sobota)

SPOTKAJMY SIĘ W PARKU
piknik kulturalny
Prezydent Miasta Ostrołęki i Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki zapraszają do Parku. Atrakcyjny
program: akcje prozdrowotne, sportowe, koncerty,
pokazy, zakończy zabawa taneczna. A w południe
odbędzie się Narodowe Czytanie pod patronatem
Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego. W tym
roku czytamy Trylogię Henryka Sienkiewicza. Do
wspólnego czytania zapraszamy wszystkich, którzy
chcieliby publicznie przeczytać ulubiony fragment
Trylogii. Udział w akcji zapowiedzieli ostrołęccy
gospodarze miasta.
Park Miejski, ul. Traugutta, godz. 15

7 IX (niedziela)

BAJKI SAMOGRAJKI
spektakl teatralny
Zapraszamy dzieci na spektakl elbląskiego Teatru
im. A. Sewruka. Spektakl z tekstami Jana Brzechwy
wyreżyserował Lesław Ostaszkiewicz. Każdy z dzisiejszych dorosłych pamięta z dzieciństwa Czerwonego Kapturka, którego widziano nierzadko, jak
krzątał się przed chatką, Kota w butach, którego król
chciał widzieć ogromnie i prosił: „Niech kot się
zbliży do mnie”, Kopciuszka, pasierbicę-sierotę,
której macocha najgorszą dawała robotę, a także
Jasia i Małgosię, dzieci drwala, które znalazły w lesie
domek z pierników i tak nim były zajęte, że czarownicy dały się wziąć na przynętę.
Spektakl dla dzieci od 4 roku życia.
cena biletu: 5 zł dziecko, 10 zł dorosły
sala widowiskowa OCK, godz. 12
Akcja finansowana ze środków Samorządu Miasta
DLA RODZINY
GODZINY
pod patronatem Rady Miasta i Prezydenta Miasta Ostrołęki

Akcja finansowana z Budżetu Miasta

i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

13 - 28 IX

OSTROŁĘCKA JESIEŃ
TEATRALNA
13 - 17 IX - warsztaty teatralne Street performance
dla młodzieży w Klubie Oczko
Prowadzenie: Bartłomiej Ostapczuk i Teatr Mimo
18-20 IX (czwartek-piątek-sobota)

InQbator - festiwal teatralny

13 IX (sobota)

POPARZENI KAWĄ TRZY
koncert
W ramach cyklu Nastroje we Dwoje zapraszamy na
pierwszy koncert w nowym sezonie kulturalnym.
Na naszej scenie wystąpi formacja, która powstała
w 2005 roku z prywatnej inicjatywny dziennikarzy.
W skład zespołu wchodzą: Wojciech Jagielski
(perkusja) - Radio Zet, Mariusz Gierszewski (gitara
basowa) - Na Temat.pl, Jacek Kret (puzon), Roman
Osica (wokal, saksofon) - Radio Zet, Krzysztof
Zasada (gitara, wokal) - RMF FM, Marian Hilla
(saksofon tenorowy, wokal) - Eska Rock, Krzysztof
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Tomaszewski (trąbka).
To zaskakująca kombinacja dziennikarzy konkurujących rozgłośni, zapalonych muzyków, którzy łamiąc
stereotypy stworzyli zgrany zespół. Zafascynowani
legendarną, undergroundową grupą Leningrad,
przez rok, dwa, wykonywali tylko jej kawałki - po
rosyjsku. Potem zaczęli tworzyć własne utwory. Nikt
jednak nie czuł się poetą i nie rwał się do pisania
tekstów. Ostatecznie proponują mieszkankę ska,
rocka, punku i swingu okraszoną tekstami Rafała
Bryndala. Wykonują wyjątkowo energetyczne
utwory z najbardziej chyba obrazoburczymi tekstami
na polskiej scenie muzycznej.
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

„Głośniej niż słowa” – to myśl przewodnia tegorocznego InQbatora wyrażająca szczególne zainteresowania rolą ruchu w teatrze. Czy dzieła
Shakespeare’a, Gogola lub Szulca będą zrozumiałe
bez słów, którymi zostały napisane? W piątej edycji
Festiwalu Teatralnego InQbator przez 3 dni zobaczymy 16 spektakli z udziałem 100 artystów z Polski
i zagranicy, których środkami wyrazu są sztuka ulicy,
pantomima, teatr tańca i sztuki performatywne.
Program festiwalu jest próbą odpowiedzi na pytanie
czy spektakle, w których ruch jest nadrzędną formą
przekazu artystycznego będą w stanie poruszyć nas
równie głęboko jak klasycznie inscenizowane

dramaty. Czy twórcom uda się zastąpić słowo emocjami i czy trafią one do wrażliwości widza? Teatr
bez słów stawia aktorowi wysokie wymagania, ale
zarazem daje mu ogromne możliwości artystycznego wyrażania sztuki i siebie. Skłania do ciągłych
poszukiwań takich środków wyrazu, które w sposób
komunikatywny, ale niebanalny przekażą widzowi
opowiadaną historię emocją, gestem, wyrazem twarzy, ułożeniem ciała, zatrzymaniem ręki w ruchu.
Organizatorzy: Mazowiecki Instytut Kultury,
Miasto Ostrołęka, Ostrołęckie Centrum Kultury

19 IX, w holu OCK, o godz. 19.30 odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej „Inqbator Ulicy 2013”.
Tegorocznemu INQBATORowi również towarzyszyć będzie konkurs fotograficzny współfinansowany przez Miasto Ostrołęka w ramach projektu
wyłonionego w konkursie ofert dla organizacji
pozarządowych. Bliższe informacje i regulamin
konkursu na stronach internetowych OCK i OTF.
22 IX (poniedziałek)

BRACIA KARAMAZOW
teatr w kinie
„Bracia Karamazow” (2008) to opowieść o czeskiej
trupie teatralnej, która przybywa do Polski, by dać
w Nowej Hucie przedstawienie oparte na powieści
Fiodora Dostojewskiego. Oglądamy próbę przeprowadzaną na terenie huty w wielkich industrialnych
halach. Grze aktorów przygląda się jeden z pracowników, przeżywający własną tragedię – jego syn
uległ wypadkowi w miejscu, w którym aktorzy
wystawią sztukę. Reżyseria i scenariusz: Petr
Zelenka. Muzyka: Jan A P Kaczmarek. (filmweb.pl).
sala kinowa OCK, godz. 18, 113 min., wstęp wolny

niezadowolenia (Niema z Portici). Od teatru wymaga
się ciągłej obecności w życiu społeczno-politycznym. Gdzie jednak przebiega granica między dziełem sztuki a czysto instrumentalnym narzędziem
polityki. Najsłynniejszym przedstawieniem w historii polskiego teatru, które dało początek fali politycznych wydarzeń były Dziady Mickiewicza wystawione przez Kazimierza Dejmka w Teatrze
Narodowym. O tym opowiada dokument TVP
w reżyserii Ireneusza Dobrowolskiego (Sierpniowe
niebo 63 dni chwały), z muzyką ostrołęczanina,
Tadeusza Kowalewskiego.
Klub Oczko, godz.18

26 - 27 IX (piątek, sobota)

X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW
MAŁYCH – IGŁA 2014
O Złotą, Srebrną i Brązową Igłę w Klubie Oczko
rywalizować będą teatry i aktorzy (wykonawcy
monodramów) z całej Polski.
Szczegóły na www.ock-ostroleka.pl i na plakatach.
X Festiwal Teatrów Małych sponsorują i fundują nagrody:
Prezydent Miasta Ostrołęki,
Bank Gospodarki Żywnościowej, Ergo Hestia

28 IX (niedziela)

TANGO D’AMORE ARTUR GOTZ
recital
Tango d’amore to nastrojowy teatr piosenki, swoisty
kabaret artystyczny łączący w sobie elementy komizmu, jak również nostalgii i zadumy nad otaczającą
nas rzeczywistością. Na program składają się m. in.
piosenki Okudżawy, Grechuty, Długosza, Osieckiej,
Koniecznego, do tekstów Bursy oraz Kabaretu
Starszych Panów, często w zaskakujących aranża-

24 IX (środa)

TEATR A POLITYKA
prezentacja filmu Teatru Telewizji „Dziady ´68”
Wzajemne związki teatru z polityką były i są nieuchronne.W swojej historii teatr niejednokrotnie
spełniał rolę barometru nastrojów społecznych
(Wesele Figara) czy był detonatorem społecznego

cjach i oryginalnej, porywającej interpretacji
Arturowi Gotzowi, towarzyszy zespół:
Dariusz Igielski - instr. klawiszowe, akordeon
Przemek Przem.Ko Kowalski - gitara basowa
Artur Mostowy - perkusja
Klub Oczko, godz. 17, wstęp wolny
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20 IX (sobota)

WRZEŚNIOWISKO
aktywna sobota
Wrześniowisko to spotkanie integracyjne dla małych
i większych mieszkańców Wojciechowic.
Celem spotkania jest wspólna zabawa, poznawanie
różnorodnych form aktywnego spędzania czasu,
a w efekcie miła, sąsiedzka atmosfera, mimo jesiennych wieczorów. Podczas spotkania nie zabraknie,
jak co roku, gier i zabaw.
Nowością będzie rodzinna gra terenowa na obszarze
dzielnicy związana z ważnymi miejscami, osobami
i wydarzeniami. Lato żegna z nami STORA ENSO.
początek w Kultowni o godz. 10.30
zakończenie imprezy ok. godz. 13.30

24 IX (środa)

SPRZEDANA NARZECZONA
spotkanie z muzyką
Nowy sezon na naszej scenie operowej upłynie pod
znakiem muzyki czeskiej. Zachęcamy do obejrzenia
i wysłuchania muzycznej komedii Bedřicha Smetany
uznanego za twórcę opery narodowej. To chlubne
miano przyniosła mu Sprzedana narzeczona,
znakomite dzieło, w którym odnajdziemy wiele
czeskich wątków - libretto sytuuje akcję na czeskiej
wsi, a perypetiom miłosnym bohaterów towarzyszy
muzyka o wyraźnie czeskim charakterze. Ale Sprzedana narzeczona to także doskonały teatr komediowy, pełen żartobliwych nieporozumień, dwuznacznych sytuacji i ciekawie nakreślonych postaci.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

26 IX (piątek)

TEDDY’S CALVARY
wernisaż wystawy
Wystawa ostrołęczanina, Tomasza Lendo, jest
efektem wyjazdu fotoreportera do Kosowa w kwietniu br. Jest to reportaż z wielkopiątkowej drogi
krzyżowej w miejscowości Stubla położonej na
zboczach gór przy granicy z Macedonią. 300osobowa, całkowicie katolicka miejscowość jest
ewenementem w religijnym krajobrazie muzułmańskiego Kosowa.
Letnickie sanktuarium, chociaż położone „na końcu
świata” stanowi cel pielgrzymek wiernych z krajów
bałkańskich. Jest przy tym jednak pozbawione
nowoczesnej widowiskowości i swoistej „jarmarczności”, a obrzędy celebrowane są w sposób naturalny
i prosty. Tomasz Lendo jest członkiem kolektywu
fotograficznego inPRO.
hall OCK, godz. 18, wstęp wolny
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27 IX (sobota)

30. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA
TOWARZYSKIEGO O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ
pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki
Ostrołęckie Centrum Kultury i Klub Tańca Towarzyskiego FAN zapraszają na jubileuszowy OTTT
„O Złotą Podwiązkę” pod patronatem Prezydenta
Miasta Ostrołęki. Tancerze z kilkudziesięciu klubów
tanecznych z całej Polski zjadą jak co roku do nas,
by walczyć o najwyższe miejsca. Przypomnijmy,
że w ostatnich latach Złote Podwiązki zdobyli:
2010 - Wiktor Wilga, Klaudia Laskowska (B, ST),
Łukasz Wiszowaty, Beata Wyrębek (B, ST);
2011 - Jakub Perzanowski, Katarzyna Zacharzewska
(A.ST), Łukasz Wiszowaty, Natalia Bałdyga (B. ST);
2012 - Paweł Postek, Natalia Podbielska (B. ST);
2013 - Dawid Kamrat, Klaudia Laskowska (A. ST).
W tym roku również nie zabraknie ostrołęckich
tancerzy, także tych z KTT FAN pod kierunkiem
trenerów: Jarosława Śliwowskiego i Marka
Michalkiewicza. Wystąpią: kat. 8-9 lat kl. H: Antoni
Wawrzyński, Hanna Żebrowska oraz Filip Radecki,
Klara Radecka; kat. 10-11 G: Szymon Nosek, Julia
Borkowska; kat. 10-11 F: Paweł Kosikowski,
Zuzanna Kowalska; kat. 10-11 E: Wiktor Śliwowski,
Angelina Staszewska; kat. 12-13 E Miłosz
Dobkowski, Wiktoria Szmit; Arkadiusz Gumkowski,
Krystyna Podsiadlik; kat. 14-15 E Kacper Szmit,
Karolina Kaczyńska; pow. 15 kl. A Wiktor Wilga,
Aleksandra Olszewska. W turnieju wezmą udział
pary w kategoriach: 10-11 E, 12-13 E i D, 14-15 E, D,
C, pow. 15 D, C, B, A.
W pokazach wystąpi formacja latynoamerykańska
Kamion Dance Piotra Galińskiego oraz mażoretki
„Pasja” Ostrołęka Żanety Cwaliny Śliwowskiej.

Program:
godz. 1000 Dziecięcy turniej tańca towarzyskiego
- pary „hobby”
godz. 1200 część I
godz.1500 część II
prowadzenie Marcin Politowski
godz.1730 część III - Gala Wieczorna
prowadzenie Piotr Galiński
- bilet wstępu (na cały dzień) 20 zł od osoby
- dzieci do lat 7 - wstęp wolny
- przedsprzedaż (bilet 10 zł) - kasa Kina Jantar
od 23 do 26 IX , w godz. 15 - 20
Hala widowiskowo-sportowa im. Arkadiusza
Gołasia, Ostrołęka, ul. Traugutta 1

zapraszają
Galeria Ostrołęka - tel. 29 7643954 (zapisy do 20 IX)

- zajęcia ogólnoplast. dla dzieci od 7 do 11 lat, poniedziałki,
wtorki, w godz. 16-18; instruktor – Iwona Kowalczyk
- zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży od lat 10
- czwartki, piątki w godz. 16-18; soboty w godz. 10-12
instruktor – Ireneusz Żerański

- decoupage dla dorosłych od 18 lat
- środy w godz. 15-18, instruktor – Irena Łoniewska
- Mała Akademia Fotografii dla dzieci od 10 do 13 lat;
- spotkanie organizacyjne 6 X godz. 17
- zajęcia fotograficzne dla młodzieży od 14 lat i dorosłych;
- spotkanie organizacyjne 7 X godz. 17
instruktor – Jolanta Góralska

Ostrołęckie Centrum Kultury informuje,
że posiada 40 wolnych miejsc dla osób,
które c h c ą z o s t a ć s ł u c h a c z a m i
Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
Zapisy prowadzone będą od 1 do 19
września 2014 r., w godz. 8-16, w pok.
nr 10, ul. Inwalidów Wojennych 23. Kandydat na
słuchacza OUTW musi być mieszkańcem Ostrołęki
i zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji
i dokonania opłaty wpisowej.
Galeria Ostrołęka ogłasza kolejną edycję Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości Plastycznej. Dzieła
powstałe w latach 2013-2014 należy składać
do 12 grudnia br. Regulamin przeglądu i karta
zgłoszenia dostępne będą na www.ock-ostroleka.pl
Ostrołęckie Spotkania z Piosenką Kabaretową OSPA
kończą w tym roku 30 lat. Z okazji jubileuszu
postanowiliśmy zorganizować „Plebiscyt na
piosenkę 30-lecia”. Spośród kilkuset piosenek Ospy
wybraliśmy 30, które nam się najbardziej podobały.
Przez cały październik będzie ich można wysłuchać
w TVP Rozrywka, Radiowej Trójce oraz na nowej
stronie OSPY. Zwycięzcę poznamy w listopadzie.
Dla uczestników Plebiscytu mamy nagrody
rzeczowe. Zapraszamy do udziału.
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie
www.ospa.ostroleka.pl

Pracownia plastyczna OCK - tel. 29 7664589
- zajęcia ogólnoplast. dla dzieci 6-9 lat
- poniedziałki, środy, w godz. 16 - 18
- zajęcia ogólnoplast. dla dzieci od 10 do 13 lat
- poniedziałki w godz. 18 - 20
- masa papierowa - dzieci , młodzież i dorośli
- czwartki w godz. 16 - 20
- malarstwo - dorośli - środa w godz. 9 - 12
instruktor – Grażyna Kulesik

- zajęcia ogólnoplast. dla dzieci od 6 lat
- wtorki w godz.16-18, piątki w godz. 16-18, 18-20
- batik dla młodzieży i dorosłych
- wtorki w godz. 16-18, piątki w godz. 16-18, 18-20
instruktorki – Agata Sakowska, Katarzyna Dziekońska,
Monika Stankiewicz

Ostrołęckie Centrum Kultury tel. 29 7664589
- KTT FAN - dzieci 6-10 lat; zapisy wtorki, godz. 16.15 - 17.15
sala baletowa - prowadzący: Jarosław Śliwowski
- ZTW De-eM - dzieci i młodzież (6-13 lat), środy, piątki
godz. 16-19 wrzesień; prowadząca: Małgorzata Wójcik
ZPiT KURPIE - dzieci (od 5 lat), młodzież i dorośli, zapisy
wrzesień, wtorek, czwartek, godz. 17; prowadzący: Jacek Wójcik
ZTL OSTROŁĘKA - dzieci (od 6 lat), młodzież i dorośli,
wrzesień - poniedziałek, czwartek od godz. 16
prowadzący: Jerzy Białobrzewski, Alina Chalińska

Klub Oczko, ul. Sikorskiego 6, tel. 29 7642171
- Studio Piosenki - młodzież 13-17 lat zapisy do 23 IX;
przesłuchania - 23 IX o godz. 17
prowadzący: Tadeusz Kowalewski

- Dziecięcy Teatr Amatorski - dzieci 7-12 lat
zapisy do końca września; prowadząca: Wioleta Banach
- Ostrołęcka Scena Autorska - młodzież 13-19 lat
zapisy do końca września; prowadzący: Wojciech Kraszewski
- Ostrołęcki Chór Kameralny - dorośli
prowadząca: Bożena Harasimowicz Pęza

GALERIA, KLUB OCZKO, zespoły OCK
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Repertuar może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Kina Jantar - przepraszamy; zdjęcia i informacje: stopklatka.pl, filmweb.pl, wp.pl; * - premiera

DZWONECZEK
I TAJEMNICA PIRATÓW
2-5 IX godz. 16
6, 7 IX godz. 15 i 16.30
Prod. USA 2014, animowany, 78 min., b/o
Reżyseria: Peggy Holmes
Dzwoneczek i jej utalentowane przyjaciółki
wyruszają na pełną przygód wyprawę, by odzyskać
magiczny pył, skradziony z Przystani Elfów przez
tajemniczą Zarinę. W trakcie poszukiwań cały świat
Cynki, Jelonki, Widii, Różyczki, Mgiełki i Iskierki
staje na głowie, kiedy pod wpływem zaklęcia zostają
zamienione ich talenty. A to jeszcze nie wszystko…wróżki czeka bowiem spotkanie z piratami!

jak się kocha, odróżnia barwy i podejmuje wybory.
Nieoczekiwanie, Jonas zostaje wytypowany jako
kandydat na Odbiorcę Wspomnień – jedyną osobę w
społeczności, która przechowuje pamięć po dawnych
czasach. W szkoleniu pomaga mu tajemniczy
mężczyzna nazywany Dawcą Pamięci.

MAGIA
W BLASKU KSIĘŻYCA
2-4 IX godz. 20
Prod. USA 2014, komedia romant., 97 min., od 15 l.
Reżyseria: Woody Allen. Obsada: Emma Stone,
Colin Firth, Marcia Gay Harden.
Akcja toczy się na południu Francji w latach 20-tych,
na tle zamożnych posiadłości na Lazurowym Wybrzeżu i modnych klubów jazzowych dla elity. Bohaterem
jest Anglik, który zostaje ściągnięty do Francji, aby
pomóc zdemaskować pewne oszustwo.

DAWCA PAMIĘCI
2-4 IX godz. 18
Prod. USA 2014, fantasy/s-f, 89 min., od 12 l.
Reżyseria: Phillip Noyce. Obsada: Meryl Streep, Jeff
Bridges, Katie Holmes, Taylor Swift

Ekranizacja światowego bestsellera Lois Lowry,
jednej z najczęściej nagradzanych amerykańskich
powieści młodzieżowych ostatnich dekad.
Nastoletni Jonas dorasta w utopijnym świecie przyszłości, gdzie nie istnieją cierpienie i ból, wojny ani
krwawe rewolucje. W epoce, w której zapomniano,
8

EPICENTRUM
5-7, 9-11 IX godz. 18
Prod. USA 2014, thriller, katastrof., 89 min., od 12 l.
Reżyseria: Steven Quale. Obsada: Richard Armitage,
Sarah Wayne Callies, Jeremy Sumpter.
W ciągu jednego dnia Silverton zostaje spustoszone
przez niespotykaną do tej pory serię tornad.
Większość mieszkańców szuka schronienia, lecz
niektórzy ruszają w kierunku oka cyklonu. Chcą
sprawdzić, jak daleko może posunąć się łowca burz,
by zrobić zdjęcie swojego życia.

SIN CITY: DAMULKA
WARTA GRZECHU *
Reżyseria: Guillermo Arriaga, Stephan Elliott, Im
Sang-soo, Nadine Labaki, Fernando Meirelles, Jose
Padilha, Carlos Saldanha, Paolo Sorrentino, John
Turturro, Andrucha Waddington, Vicente Amorim.
Obsada: m.in. Rodrigo Santoro, Harvey Keitel, John
Turturro, Vanessa Paradis,
Seria krótkich filmików, których akcja toczy się
w brazylijskim Rio de Janeiro.

MIASTO 44 *
WOJOWNICZE ŻÓŁWIE
NINJA
9-11, 16, 17 IX godz. 16
12 i 14 IX godz. 15 i 16.50
Prod. USA 2014, przygod., fantasy, 101 min., od 12 l.
Reżyseria: Jonathan Liebesman. Obsada: Megan
Fox, Alan Ritchson, Noel Fisher, Jeremy Howard
Przybysze z Kosmosu atakują Ziemię. Z pomocą
mieszkańcom przychodzi czwórka Żółwi Ninja.

21, 23-28, 30 IX godz. 16, 18, 20 grany do 3 X
Prod. Polska 2014, dramat, wojenny, 100 min.
Reżyseria: Jan Komasa. Obsada: Józef Pawłowski,
Zofia Wichłacz, Magdalena Koleśnik, Maurycy
Popiel, Anna Próchniak, Antoni Królikowski, Filip
Gurłacz i inni
Opowieść o młodych Polakach, którym przyszło
wchodzić w dorosłość w okrutnych realiach okupacji. Mimo to są pełni życia, namiętni, niecierpliwi.
Żyją tak, jakby każdy dzień miał okazać się tym
ostatnim. Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury
czy młodzieńczej lekkomyślności - taka postawa jest
czymś naturalnym w otaczającej ich rzeczywistości,
kiedy śmierć grozi na każdym kroku. Konspiracja to
dla nich nie tylko patriotyczny obowiązek, ale
_
i młodzieńcza
przygoda.

Repertuar może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Kina Jantar - przepraszamy; zdjęcia i informacje: stopklatka.pl, filmweb.pl, wp.pl; * - premiera

5-7, 9-11, 16, 17 IX godz. 20
12-14 IX godz. 20.15
Prod. USA 2014, komiksowy, akcja, od 15 l.
Reżyseria: Frank Miller, Robert Rodriguez. Obsada:
Josh Brolin, Mickey Rourke, Jessica Alba, Rosario
Dawson, Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Dwight umawia zamożnych biznesmenów z prostytutkami, robi im zdjęcia i sprzedaje ich żonom. Nagle
pojawia się pewna femme fatale z jego przeszłości,
błagając o pomoc.

RIO, I LOVE YOU
12, 14 IX godz. 18.30
16, 17 IX godz. 18
Prod. Brazylia 2014, komedia, romans, dramat,
100 min., od 15 l.
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kurier kulturalny
Wakacje w Ostrołęckim Centrum Kultury upływały pod
znakiem sztuk wszelkich: plastyki, teatru, muzyki, fotografii
i dodatkowo w tym roku... baletu. Tradycyjnie odbywały się
koncerty pod wierzbą, tzw. Art-Czwartki. Usłyszeliśmy duet
gitarowy, zespół pod kierunkiem Piotra Grzyba, wokalistki
Studia Piosenki Klubu Oczko OCK w trzech recitalach („Nie ma
mnie tu” -piosenki K. Nosowskiej, „Wolności... oddać nie
umiem” - rock lat 80-tych oraz recital Justyny Walczuk
i Mateusza Cwalińskiego).

W Galerii Ostrołęka, z udziałem artysty odbył się wernisaż
wystawy malarstwa Romana Kirilenki. Zajmuje się on grafiką
warsztatową, malarstwem, grafiką wydawniczą oraz projektowaniem układów typograficznych i fotografią artystyczną.

W OCK, Klubie Oczko, Galerii i Kultowni trwały zajęcia,
warsztaty, pokazy. Szczególnym powodzeniem w tegoroczne
wakacje cieszyły się zajęcia baletowe. Zorganizowano
dodatkową grupę i odbył się pokaz powarsztatowy w OCK.
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www.ock-ostroleka.pl
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w Kinie Jantar od 21 IX

GODZINY

DLA RODZINY

wkrótce

Jednostka finansowana
z Budżetu Miasta Ostrołęki

6X
- Inauguracja nowego sezonu DKF
- Konferencja naukowa OTN im. A. Chętnika
w Ostrołęce nt. ,,Kino i film w dziejach
Ostrołęki na tle Mazowsza i kraju’’

Ostrołęckie Centrum Kultury

12 X godz. 12
„Pan Tom buduje dom”
spektakl Teatru PER SY w Płocku
sprzedaż biletów od 9 IX od godz. 15

18 X godz. 17
koncert Zespołu NOCNA ZMIANA BLUESA
sprzedaż biletów od 14 I X od godz. 15

Wydawca: OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY tel./fax 29 7664589, tel./fax 29 7664591
Dyrekcja, Dział Marketingu i Promocji, Dział Obsługi, Księgowość - ul. Inwalidów Wojennych 23, ock@ock-ostroleka.pl
Galeria OSTROŁĘKA - Plac Gen. J.Bema 14, tel. 29 7643954, fax 29 7644864; galeriaostroleka@ock-ostroleka.pl
Klub OCZKO - ul. Gen.W.Sikorskiego 6, tel./fax 29 7642171; oczko@ock-ostroleka.pl
Kino JANTAR - ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7642163, fax 29 7644302; kinojantar@ock-ostroleka.pl
KULTOWNIA - ul. I AWP 40, tel. 29 6438734; kultownia@ock-ostroleka.pl
Redakcja: Krystyna Mostył, Bibiana Pilchowska. Druk: Drukarnia Waldemara Gnatowskiego

