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imprezy
MIŚ USZATEK
spektakl teatralny
5 II, godz. 12.00, sala widowiskowa OCK
bilet 7 zł dziecko, 15 zł dorosły
Zapraszamy dzieci młodsze na przygody najbardziej
znanego i lubianego, polskiego misia, Misia Uszatka
wg książki Czesława Janczarskiego i Zbigniewa
Rychlickiego.
Spektakl dla dzieci od lat 3 trwa 60 min.
Grają: Katarzyna Taracińska-Badura - Lalka Rózia, Bartosz
Adamczyk - Prosiaczek, Rafał Szałajko - Zajączek, Tomasz
Błasiak - Miś Uszatek.

Ostatnio w Ostrołęce odbyło się kilka
wydarzeń, podczas których miały szansę
zaprezentować się osoby i stowarzyszenia
tworzące pozainstytucjonalny świat kultury
w naszym mieście.
W czasie tegorocznego Orszaku Trzech
Króli, Ostrołęckiego Przeglądu Twórczości
Plastycznej 2017, spotkania opłatkowego
organizowanego w ramach posiedzenia
Komisji Promocji, Kultury i Dziedzictwa
Narodowego UM, można było zobaczyć
i usłyszeć ludzi współtworzących
ostrołęcką kulturę.
Poświęcają oni swój wolny czas
i energię na zrobienie czegoś pożytecznego
dla wspólnego dobra, nie liczą na splendor
i nagrody, po prostu robią to, co lubią.
Przez swoją codzienną działalność
powodują, że Ostrołęka jest bogatsza
i bardziej różnorodna kulturalnie.
Pamiętajmy o tych, często
ukrywających się w cieniu,
organizatorach i twórcach,
gdyż najczęściej jedyną ich satysfakcją
jest dobre słowo widza
doceniającego ich wysiłek.
Bogdan Piątkowski
DYREKTOR

Ostrołęckiego Centrum Kultury

Akcja finansowana ze środków Samorządu Miasta
pod patronatem Rady Miasta i Prezydenta Miasta Ostrołęki

W GORĄCEJ ANDALUZJI
spotkanie z muzyką
8 II, godz. 13.15, 14.15, sala wid. OCK, bilet 5 zł
Podążymy śladem perskiej legendy, która pozwoli
zrozumieć pojawienie się Cyganów na naszym kontynencie oraz prześledzić ich wędrówkę po Europie.
Pokażemy, dodając stopniowo do śpiewu taniec, a do
tańca grę na gitarze - jak kształtowała się muzyka,
która dziś tak silnie porusza naszą wyobraźnię.
Wykonawcy: Małgorzata Wołyńczyk/Karolina Łucznik - taniec,
palmas, Mateo el Gallito - taniec, fortepian, Jarosław
Czajczyński - śpiew, gitara, Filip Swinarski - gitara, cajón

PO DRUGIEJ STRONIE CHMUR
wernisaż
9 II, godz. 19.00, Galeria Ostrołęka, wstęp wolny
Piotr Kobrzyński (ur. 1986 w Ostrołęce) zajmuje się
rysunkiem, grafiką warsztatową oraz malarstwem.
W 2006 roku ukończył Liceum Plastyczne im.
Wojciecha Kossaka w Łomży, a w 2011 uzyskał
dyplom z wyróżnieniem w pracowni grafiki warsztatowej dr hab. Małgorzaty Chomicz na Wydziale
3

imprezy
Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Uczestnik międzynarodowych warsztatów artystycznych oraz wielu wystaw zbiorowych
i indywidualnych w kraju i za granicą.
Sponsor
GALERII
OSTROŁĘKA

WALENTYNKI W OCZKU
koncert
10 II, godz. 18.00, Klub Oczko, Scena Teatralna
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny
W koncercie walentynkowym wystąpią: Natalia
Kleczkowska i Natalia Sadocha.
Wystąpią także: Ostrołęcka Scena Autorska, Wiktoria
Dobrowolska (gościnnie). Akompaniament: Tadeusz
Kowalewski - piano, Tomasz Mikulski - gitara
Reżyseria: Wojciech Kraszewski
Kierownictwo muzyczne: Tadeusz Kowalewski

EDYTA GEPPERT
recital
11 II, godz. 17.00, s. widowisk. OCK, bilet 30 zł
Edyta Geppert znana jest z tego, że z wielką
starannością buduje swój repertuar. Jej precyzyjnie
wyreżyserowane recitale są rzadką okazją usłyszenia
prawdziwych perełek polskiej piosenki literackiej.
Wśród autorów tekstów odnajdujemy: Magdę
Czapińską, Agnieszkę Osiecką, Jacka Cygana,
Marka Dagnana, Jerzego Ficowskiego, Jonasza

Koftę, Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja
Poniedzielskiego, Jana Kazimierza Siwka, a wśród
kompozytorów: Henryka Albera, Włodzimierza
Korcza, Seweryna Krajewskiego, Andrzeja
Rybińskiego. Bardzo wiele piosenek z repertuaru
Edyty Geppert wytrzymało próbę czasu i stało się
evergreenami. Z tych prostych, melodyjnych, małych form słowno-muzycznych artystka wydobywa
wielkie emocje, które udzielają się publiczności.
Recital Edyty Geppert to znakomita okazja
do spotkania z Jej niezwykłym kunsztem interpretatorskim i z tak rzadką już dziś umiejętnością
budowania ostro skontrastowanych nastrojów:
piosenki liryczne zderzone z dramatycznymi,
a dramatyczne z zabawnymi, tzw. kabaretowymi,
reprezentowanymi przez teksty klasyka gatunku –
Mariana Hemara. To niezwykła okazja przeżycia
emocji, jakich mogą dostarczyć publiczności tylko
nieliczni, obdarzeni prawdziwą charyzmą artyści.
Grają: Piotr Matuszczyk ( fortepian), Jerzy Szarecki (trąbka),
Scenariusz i reżyseria: Piotr Loretz.

Akcja finansowana z Budżetu Miasta i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

IMPROWIZACJA GOTOWANA
spektakl
17 II, godz. 16.00, Klub Oczko, Scena im. Pawła
Opęchowskiego, wstęp wolny
Zapraszamy na pokaz powarsztatowy w wykonaniu
ostrołęckiej młodzieży - uczestników warsztatów
teatralnych prowadzonych przez Janusza
Onufrowicza - aktora, autora tekstów piosenek
oraz tekstów kabaretowych, scenarzystę i dramatopisarza. Scenariusz i reżyseria: Janusz Onufrowicz

OTF 2016
wernisaż
17 II, godz. 18.00, hol OCK, wstęp wolny
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne podsumuje
tą wystawą kolejny rok swojej działalności. Wystawa
przedstawia prace części członków OTF,
którzy zgłosili swoje prace do prezentacji.
Fotografie prezentowane na wystawie
są autorskim wyborem każdego z członków.
fot. Andrzej Świetlik

NAD KOLOROWĄ RZECZKĄ

4

spektakl poetycko-muzyczny
20 II, godz. 12.00, sala widowiskowa OCK
wstęp - bezpłatne wejściówki odebrane w kasie Kina
Jantar od dnia 2 II br., od godz. 15.00 (rezerwacja dla
grup zorganizowanych - tel. 29 7664591)
Wyruszcie z nami w niezwykłą podróż po kolorowym miasteczku, podróż pełną wesołych wierszy,
pięknych piosenek i zabawnych wydarzeń.

imprezy
Kopeć, aktorki, absolwentki Akademii Teatralnej
w Warszawie, która obecnie współpracuje z Teatrem
Narodowym oraz tworzy swoje artystyczne projekty
filmowe: filmuje, montuje, dubbinguje.
Scenariusz i reżyseria: Grażyna Kopeć

MAGIA MUSICALU

Spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku 3-9 lat.
Czas trwania: ok. 55 min.
Scenariusz i reżyseria: Szczepan Szczykno
Muzyka: Dawid Ludkiewicz
Scenografia: Beata Paruch
Występują: Magdalena Daszkiewicz, Katarzyna Gruszewska,
Dorota Jarząbek – Rogaczyk, Joanna Mazewska

WARSZTATY CYRKOWE
nauka cyrkowych sztuczek
22-24 II, godz. 10-12, s. kameralna OCK (cena 30 zł)
Naukę m.in. żonglerki, chodzenia na szczudłach,
tricków diabolo poprowadzą aktorzy Teatru Planeta
M, Kinga Rybarczyk - absolwentka Studium Aktorskiego Szkoły Artystycznej ROE w Poznaniu, a także
wydziałów: Nauk Społecznych oraz Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Norbert Ogoniak - absolwent
Pedagogiki Cyrku Dziecięcego Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. W roku 2013
ukończył Studium Aktorskie w Szkole Artystycznej
Regionalnego Ośrodka Edukacji w Poznaniu.

FILMOWE ZWIERCIADŁA NA BIS
pokaz
23 II, godz. 11.00, sala II Kina Jantar, wstęp wolny
Pokażemy filmy, które w 18. edycji Festiwalu
Filmów Amatorskich Filmowe Zwierciadła zyskały
uznanie jury i publiczności. Zobaczymy także krótką
historię „pełnoletnich” Filmowych Zwierciadeł,
którą nakręcili członkowie Amatorskiego Klubu
Filmowego Jantar.

ZABAWA
spektakl
24 II, godz. 12.00, Klub Oczko, Scena im. Pawła
Opęchowskiego, wstęp wolny
Pokaz powarsztatowy zatytułowany „Zabawa”
w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych
dla dzieci. Spektakl powstał pod okiem Grażyny

pokaz
24 II, godz. 15.00, Klub Oczko, Scena im. Pawła
Opęchowskiego, wstęp wolny
Pokaz powarsztatowy przygotowany z uczestnikami
warsztatów wokalnych z elementami musicalu przez
Olgę Wądołowską - dyrygentkę chóralną, wokalistkę, flecistkę, pedagoga, absolwentkę PSM I i II
stopnia w klasie fletu poprzecznego oraz Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie. Jako
dyrygentka na stałe współpracuje z wieloma warszawskimi chórami. Jako wokalistka współpracuje
z Teatrem Dramatycznym i jest także wokalistką
sesyjną. Brała udział w nagraniach wielu płyt polskich artystów. Jest ostrołęczanką, swoje pierwsze
artystyczne kroki stawiała w Klubie Oczko.
Scenariusz i reżyseria: Olga Wądołowska

NUDA (2)
premiera teatralna
24 II, godz. 18.00, Klub Oczko, Scena Teatralna
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny
Spektakl opowiada o współczesnych nastolatkach,
dla których miasto jest prawdziwym odniesieniem
do wartości i wzorcem zachowań. Ukazuje postawy
młodych dziewcząt wobec życia i środowiska,
z którego się wywodzą oraz ich młodzieńcze fascynacje i rozczarowania. Obnaża również wewnętrzną
pustkę młodego pokolenia jako rezultat braku
zainteresowań i konkretnych życiowych celów.
Zapewniamy sporą dozę humoru i zabawy.
Premiera sztuki odbyła się 27 stycznia br.
Reżyseria: Wojciech Kraszewski
Występują aktorzy Ostrołęckiej Sceny Autorskiej:
Monika Dębek, Monika Kacprzyńska, Zuzia Kacperowicz,
Julia Wyszyńska, Julia Gwiazdowska.

BIURO MATRYMONIALNE
przedstawienie
26 II, godz. 16.00, Klub Oczko, Scena im. Pawła
Opęchowskiego, wstęp wolny
Grupa teatralna Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza na przedstawienie zatytułowane „Biuro matrymonialne” wg A. Dembończyka.
Zabawne, choć nie pozbawione swady, spojrzenie na
kojarzenie par przez pośredników, jakim są biura
matrymonialne. Zakończenie zaskakuje nie tylko
bohaterów, ale i publiczność...
5

repertuar Kina Jantar

FERIE
W KINIE JANTAR
PORANKI FILMOWE
Repertuar może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Kina Jantar - przepraszamy; zdjęcia i informacje: filmweb.pl, wp.pl

wtorki, środy, czwartki, godz. 10.00, bilet 12 zł
14 II FRU! animacja/komedia, b/o, 90 min.
15 II DZIELNA SYRENKA I PIRACI
Z KRABOIDÓW - animacja, b/o, 90 min.
16 II 7 KRASNOLUDKÓW I KRÓLEWNA ŚNIEŻKA.
Nowe przygody - familijny, b/o, 90 min.

sala I - duża
sala II - mała

BALERINA
sala I 1, 2 II godz. 16
Prod. Francja/Kanada 2016, animowany, 90 min.
Reżyseria: Eric Summer, Éric Warin
11-letnia Felicja marzy o tym, by zostać baleriną
w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Wiktorem ucieka z sierocińca, by
spróbować swych sił w paryskiej szkole baletu.

OSTATNI SMOK ŚWIATA
1-3, 7-9 II godz. 16.30
4, 5 II godz. 14.30, 16.30
Prod. Ukraina 2016, animacja, 85 min.
Reżyseria: Depoyan Manuk
Syn bohaterskiego Tannera, mały Niki, postanawia
iść w ślady ojca i zostać pogromcą smoków. Na
przekór zakazom taty opuszcza rodzinną wioskę ...
sala II

21 II DALEKO NA PÓŁNOCY - animacja, 4+, 81 min.
22 II KOSMICZNA JAZDA HAU HAU MAMY
PROBLEM - animacja, 6+, 90 min.
23 II UPS! ARKA ODPŁYNĘŁA - animacja, 6+, 85 min.

LA LA LAND

bilet na jeden film 14 zł
bilet na trzy filmy 36 zł
17 II godz. 23.00
THE POSSESSION EXPERIMENT
(prod. USA 2016, 84 min.)

18 II godz. 0.35
QUEEN OF SPADES
(prod. Rosja 2016, 92 min.)
18 II godz. 2.15
DWELLING
(prod. USA 2015, 88 min.)
6

sala I 1, 2 II godz. 18 sala II 1, 2 II godz. 20.30
Prod. USA 2016, melodramat/musical, 126 min.
Reżyseria: Damien Chazelle. Obsada: Ryan Gosling,
Emma Stone, J.K. Simmons, Finn Wittrock
Los Angeles. Pianista jazzowy zakochuje się w początkującej aktorce. Baśń o spełnianiu snów i słodkogorzka opowieść o akceptowaniu tego, co nieodwracalne. Zawieszony między tradycją a nowoczesnością, rozmachem klasycznych widowisk a intymnością
kina niezależnego film wydaje się murowanym
kandydatem do tegorocznych Oscarów.

repertuar Kina Jantar

1, 2 II godz. 18.10
1, 2 II godz. 20.30
3, 7, 8 II godz. 18.10, 20.30
4, 5, 9 II godz. 18.40, 20.50
Prod. Polska 2016, biograficzny/dramat, 125 min.
Reżyseria: Maria Sadowska. Obsada: Magdalena
Boczarska, Piotr Adamczyk, Justyna Wasilewska,
Eryk Lubos, Jaśmina Polak, Karolina Gruszka,
Danuta Stenka, Arkadiusz Jakubik
Michalina Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog
czasów PRL-u, walczy o wydanie książki, która na
zawsze odmieni życie seksualne Polaków.
sala II
sala I

SING
3, 7, 8 II godz. 16
4, 5 II godz. 14.15, 16.30
9 II godz. 16.30
sala II 10, 14-16 II godz. 16.15 11 II godz. 14.15
12 II godz. 14.15, 16.20
Prod. Japonia/USA 2016, anim./musical, 110 min.
Reżyseria: Garth Jennings
W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę, Bustera Moona, popada w tarapaty. Zrobi on jednak wszystko, by go ocalić.
Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs,
który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata.
sala I

godziny seansów oznaczone
tym kolorem są w 3D
pozostałe w 2D

bezpośrednio po zamachu i zabójstwie jej męża,
prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku.
Niezależnie od spajającej jej osobowość chłodnej
elegancji, ekranowa Jackie potrafi być na przemian
ironiczna i troskliwa, wrażliwa i kokieteryjna.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że grająca ją Natalie
Portman unieśmiertelniła na ekranie nie tylko
Jacqueline Kennedy, lecz także samą siebie.

AMERYKAŃSKA SIELANKA
sala II 3-5, 7-9 II godz. 20
Prod. USA 2016, dramat, 108 min.
Reżyseria: Ewan McGregor. Obsada: Ewan
McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning
W spokojnej dzielnicy, amerykańska rodzina prowadzi szczęśliwe życie do momentu, kiedy w mieście
dochodzi do zamachu terrorystycznego, a główną
podejrzaną staje się córka przykładnej rodziny.

CIEMNIEJSZA STRONA GREYA *
JACKIE *
sala II 3-5, 7-9 II godz. 18.15
Prod. USA/Chile 2016, biograf./dramat, 95 min.
Reżyseria: Pablo Larraín. Obsada: Natalie Portman,
Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup
Relacja wydarzeń z życia Jacqueline Kennedy

sala I 10, 12, 14-19, 21-23 II godz. 16, 18.20, 20.40
11 II godz. 20.15
sala II
11 II godz. 16.20, 18.45
24-26, 28 II - 2 III godz. 20.15
Prod. USA 2017, melodramat, 130 min.
7

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

SZTUKA KOCHANIA.
HISTORIA MICHALINY
WISŁOCKIEJ

repertuar Kina Jantar

sala I - duża
sala II - mała

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

godziny seansów oznaczone
tym kolorem są w 3D
pozostałe w 2D

ZERWANY KŁOS
Reżyseria: James Foley. Obsada: Dakota
Johnson, Jamie Dornan, Eloise Mumford,
Max Martini
Kiedy po bolesnym rozstaniu Christian próbuje
nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe warunki.
Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji
i spokoju torpedują postaci z przeszłości Christiana,
które pojawiają się nagle, w najmniej spodziewanych
okolicznościach, chcąc rozbić to, co budują młodzi.

17, 21-23 II godz. 18.20
18, 19 II godz. 18.25
Prod. Polska 2017, dramat/ religijny, 95 min.
Reżyseria: Witold Ludwig. Obsada: Aleksandra
Hejda, Magdalena Michalik, Dariusz Kowalski
I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się
w okolicach Tarnowa. 16-letnia Karolina Kózkówna
ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary. Jej ojciec
obwinia się za śmierć ukochanej córki.
sala II

WIELKI MUR
10, 14-16 II godz. 18.20
12 II godz. 18.30
Prod. Chiny/USA 2016, fantasy/przygod. 103 min.
Reżyseria: Yimou Zhang. Obsada: Matt Damon, Tian
Jing, Pedro Pascal, Willem Dafoe
Elitarna jednostka do spraw specjalnych próbuje
uczynić z Wielkiego Muru Chińskiego ostatni bastion
sala II

RESIDENT EVIL: Ostatni rozdział
sala II 17-19, 21-23 II godz. 20
Prod. Australia/Francja/Kanada/Niemcy 2016,
horror/akcja, 107 min. Reżyseria: Paul W.S.
Anderson. Obsada: Milla Jovovich, Ali Larter,
Shawn Roberts, Ruby Rose

dla ludzkości.

JOHN WICK 2 *
sala II 10-12, 14-16 II godz. 20.45
Prod. USA 2017, thriller/akcja, 100 min.
Reżyseria: Chad Stahelski. Obsada: Keanu Reeves,
Common, Laurence Fishburne, Riccardo Scamarcio
John Wick udaje się do Rzymu na prośbę starego
przyjaciela, który chce przejąć kontrolę nad
międzynarodową gildią zabójców.
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repertuar Kina Jantar
godziny seansów oznaczone
tym kolorem są w 3D
pozostałe w 2D

POKOT * grany do 2 III
BYŁ SOBIE PIES * grany do 2 III
17, 21-24, 28 II - 2 III godz. 16
18, 19, 25, 26 godz. 14 i 16.10
Prod. USA 2017, dramat/komedia, 120 min.
Reżyseria: Lasse Hallström. Obsada: Britt
Robertson, K.J. Apa, John Ortiz, Dennis Quaid
Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt.
A kto jest najlepszym przyjacielem psa? Bailey,
czworonożny bohater tej opowieści nie ma
wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku
pewnego chłopca o imieniu Ethan.
sala II

PORADY NA ZDRADY * grany do 9 III
sala II
sala I

24-26, 28 II - 2 III godz. 18.10
24-26, 28 II - 2 III godz. 20.15

Prod. Polska 2016, komedia romantyczna, 120 min.
Reżyseria: Ryszard Zatorski
Obsada: Magdalena Lamparska, Anna Dereszowska,
Mikołaj Roznerski, Weronika Rosati
Dwie kobiety zostawione przez swoich partnerów
zakładają firmę, w której chcą zajmować się rozwiązywaniem problemów z niewiernością facetów. Gdy
ta pierwsza ma uwieść coacha Macieja, cały plan
spala na panewce.

sala I 24-26, 28 II - 2 III godz. 17.50
Prod. Czechy/Niemcy/Polska/Szwecja 2016,
dramat/kryminał, 128 min. Reżyseria: Agnieszka
Holland. Obsada: Agnieszka Mandat, Wiktor
Zborowski, Jakub Gierszał, Patrycja Volny
Emerytowana inżynierka mieszkająca w sudeckiej
wsi, znajdując zwłoki sąsiada, postanawia sama
rozwikłać tajemniczą śmierć.

_
sala I
wstęp wolny

13 II 2017, godz. 19
zaprasza na film

ZAKAZANY BÓG
reżyseria: Pablo Moreno

W latach 1936-39 podczas trwania hiszpańskiej
wojny domowej zdewastowano 2000 kościołów.
To historia księży i kleryków,
którzy zostali ofiarami nienawiści do Boga.
Gościem będzie ks. Rafał Cyfka, przedstawiciel
Papieskiego Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie.
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Piękna i niebezpieczna Alice zmierzy się z kolejnymi
wrogami, którzy zagrażają światu. Alice wraz z innymi wyrusza do Ula, aby zniszczyć Czerwoną
Królową, która ma na celu wyeliminowanie rasy
ludzkiej. Również ona nie może czuć się bezpieczna.
LEGO® BATMAN: FILM grany do 2 III
sala I 24, 28 II godz. 16 25, 26 II godz. 14 i 16
Prod. Dania/USA 2017, animacja, 90 min.
Reżyseria: Chris McKay
Mroczny Rycerz z Gotham musi obronić swoje miasto
przed zakusami nikczemnego Jokera. Na szczęście
ma licznych sprzymierzeńców...

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS
sala II

6 II godz. 20

DZIECIŃSTWO WODZA

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

Prod. Francja/Węgry/Wielka Brytania 2015, dramat, 115
min. Reżyseria: Brady Corbet. Obsada: Tom Sweet, Robert
Pattinson, Bérénice Bejo, Liam Cunningham.
Prescotta wydają się nie interesować chwilowe zwycięstwa ani
podporządkowanie sobie ludzi, by spełniali jego zachcianki.
Interesuje go tylko wielki projekt – doprowadzenia wszystkich
do granic wytrzymałości. W rezultacie staje się dyktatorem.

27 II godz. 18

EDERLY

Prod. Polska 2015, surrealistyczna komedia, 87 min.
Scenariusz i reżyseria: Piotr Dumała. Obsada: Mariusz
Bonaszewski, Helena Norowicz, Aleksandra Popławska...
Do miasteczka Ederly, istniejącego poza czasem, na granicy
jawy i snu, przybywa konserwator zabytków Słow, który ma do
wykonania zadanie w miejscowym kościele.
Po filmie zapraszamy na spotkanie z reżyserem,
Piotrem Dumałą oraz Mariuszem Bonaszewskim,
aktorem, odtwórcą głównej roli w filmie Ederly.

13 II godz. 18 NIEZNAJOMA DZIEWCZYNA
Prod. Belgia/Francja 2016, dramat, 106 min. Reżyseria: JeanPierre Dardenne, Luc Dardenne. Obsada: Adele Haenel, Olivier
Bonnaud, Jérémie Renier. Louka Minnella...
Jenny jest młodą, ambitną lekarką, która wiele lat spędziła
w przychodni na zubożałych przedmieściach. Pewnej nocy
po zakończeniu dyżuru nie reaguje na dzwonek do drzwi.
Nazajutrz dowiaduje się, że nieopodal jej gabinetu została
zamordowana młoda dziewczyna...

godz. 20

MOONLIGHT

Prod. USA 2016, dramat, 110 min. Reżyseria: Barry Jenkins
Obsada: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson
Ponadczasowa opowieść o relacjach międzyludzkich i odkrywaniu siebie i dorastaniu ubogiego, czarnego chłopca.
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bilet na jeden film - 11 zł; karnet na miesiąc (4 filmy) - 30 zł
Działalność DKF REJS współfinansowana jest ze środków
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ i FILMOTEKI NARODOWEJ

godz. 20

Wieczór animacji
PIOTRA DUMAŁY

polskiego reżysera, scenarzysty, pisarza, rysownika,
grafika, prozaika i autora
oprawy plastycznej filmów
animowanych.
Jest profesorem sztuki filmowej, wykładowcą na Wydziale
Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, Wydziale Animacji
University College of Arts Crafts and Design Konstfack w
Sztokholmie i Uniwersytecie Harvarda w USA.
Zobaczymy 2 filmy wg scenariusza i w reżyserii Piotra Dumały:
ZBRODNIA I KARA (2000r., 34 min.)
ŁAGODNA (1985r., 12 min.)
Filmy zrealizowane wg prozy Fiodora Dostojewskiego. Reżyser
stworzył unikalną metodę realizacji filmu animowanego rysunki wykonuje na płytach gipsowych, co pozwala na płynne
przechodzenie jednego obrazu filmowego w drugi, a także
uzyskiwanie faktur zbliżonych do malarstwa olejnego.

kurier
kurier styczniowy
3 I w Klubie Oczko po raz drugi obejrzeliśmy „Wigilię profesora
Pęduszki” w reżyserii Wojciecha Kraszewskiego.

6 I ulicami miasta przeszedł 4. Orszak Trzech Króli.
Czternastostopniowy mróz dał się wszystkim we znaki.
12 I w Galerii Ostrołęka spotkali się na wernisażu ostrołęccy
twórcy, którzy postanowili pokazać swój dwuletni dorobek
oraz ich przyjaciele i miłośnicy malarstwa, rysunku czy grafiki.
13 I w Klubie Oczko grupa wokalno-teatralna pod kierunkiem
Tadeusza Kowalewskiego zaprezentowała program w reżyserii
Wojciecha Kraszewskiego pt. „Piosenki Konstantego” (3).

14 I w Nastrojach we Dwoje mieliśmy zaszczyt gościć Hannę
Śleszyńską z zespołem. Artystka nie tylko śpiewała, ale także

opowiadała anegdoty i zagrała fragment sztuki „Kobieta
pierwotna” w reżyserii Arkadiusza Jakubika.
15 I w kościele pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu (na
Osiedlu Centrum) z koncertem zatytułowanym „Bo
najpiękniejsza jest kolęda” wystąpiły chóry pod kierunkiem
Bożeny Harasimowicz-Pęzy: Chór Związku Nauczycielstwa
Polskiego i Ostrołęcki Chór Kameralny.

fot. moja-ostroleka.pl

15 I łódzki Teatr Piccolo wystawił sztukę „Zakochany Miś”.

18 I na pierwszym w tym roku spotkaniu z muzyką dzieci
poznały budowę klarnetu oraz piosenki z programu
telewizyjnego „Domowe przedszkole”. Śpiewała dla nas
Martyna Ciok, ostrołęczanka, znana m.in. z ostatniej edycji
programu Mam talent i Marek Grabiniok, a grali Anna Hajduk
(fortepian) i Mateusz Rajkowski (klarnet).
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DON KICHOT
Lwowski Narodowy Teatr Opery i Baletu - 4 III, godz. 18, sala widowiskowa OCK

36 OKR Miejsce Urodzenia

Jednostka finansowana
z Budżetu Miasta Ostrołęki

12 III godz. 12.00
PCHŁA SZACHRAJKA - Teatr Malutki
sprzedaż biletów od 7 II
od godz. 15 w kasie Kina Jantar

Ostrołęckie Centrum Kultury

14 III Klub Oczko
eliminacje miejskie
regulamin i karta zgłoszenia
www.ock-ostroleka.pl

18 III godz. 17.00
WALK AWAY - koncert
sprzedaż biletów od 12 II
od godz. 15 w kasie Kina Jantar

