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grafikkultury.pl
Organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie informacji o wydarzeniu (termin, godzina, miejsce, krótki opis,
grafika) najpóźniej do 10 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc wydania na
adres: info@grafikkultury.pl

Centrum Kultury 105
ul. Zwycięstwa 105, tel. 94 347 57 01
pn.-pt. 8:00–16:00
ck105.koszalin.pl
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105, tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00–20:00, tel. 94 347 57 41
Rezerwacje w godz. 8:00–16:00
ck105.koszalin.pl/kino
Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39, tel. 94 343 20 11
Zagroda Jamneńska
ul. Jamneńska 24, tel. 94 341 65 87
wt.-nd. 10:00–16:00 (poniedziałek nieczynne)
muzeum.koszalin.pl
Koszalińska Biblioteka Publiczna
plac Polonii 1, tel. 94 348 15 40
pn. i sb. 9:00–15:00; wt.-pt. 9:00–19:00
kbp.koszalin.pl
Bałtycki Teatr Dramatyczny
plac Teatralny 1, tel. 94 342 22 67;
kasa czynna w godz. pn.–pt. 8:00–19:00/ sb.-nd.
13:00-19:00 oraz dwie godziny przed spektaklem
btd.koszalin.pl
Filharmonia Koszalińska
ul. Piastowska 2, tel. 94 342 62 20 (kasa)
pn.-czw. 11:00–15:00/ pt. 13:00–17:00
oraz godzinę przed koncertem
filharmoniakoszalinska.pl
Pałac Młodzieży w Koszalinie
ul. Bogusława II 2
tel. 94 348 05 00/ 94 341 01 66
pm.koszalin.pl
Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog”
Domek Kata, ul. Grodzka 3, tel. 94 342 52 96
teatrdialog.koszalin.pl

2

Wydarzenie miesiąca
Kazuko – baśń w stylu japońskim
Bycie człowiekiem to piękna rzecz. Piękna, ale trudna. Kazuko to opowieść o małej
rybce, która bardzo chciała stać się człowiekiem. To historia przyjaźni ponad podziałami,
ponad ograniczeniami, także gatunkowymi. I o tym, że spełnianie marzeń to też podejmowanie decyzji i ponoszenie konsekwencji z tym związanych. Przede wszystkim jednak to
opowieść o dorastaniu.
Baśń opiera się na licznych podaniach i legendach o morskich istotach, które zafascynowane światem ludzi stawały się jego częścią. W kulturze Dalekiego Wschodu ludzie boją
się mocy oceanu i wierzą, że natura i egzystencja człowieka są ze sobą silne sprzężone.
W Kazuko mocno zakorzeniona jest tradycja japońska. Obecne są bóstwa i duchy powszechnie znane w Japonii, Kraju Kwitnącej Wiśni. W swoim mistycznym majestacie przyglądają się poczynaniom bohaterów, czasami dając znać o swojej obecności, a nawet bezpośrednio wpływając na ich losy.
Prosty, dziecięcy – ale nie dziecinny! – język pozwala na zrozumienie i utożsamienie się
z bohaterami opowieści. Kultura Dalekiego Wschodu i związane z nią następstwa, dzięki
ingerencji wszędobylskiego Narratora, są dla dziecka zrozumiałe i przyswajalne.
Całość okraszona jest humorem. Są też chwile smutne i straszne – jak w każdej bajce.
Szczęśliwe zakończenie może okazać się o wiele trudniejszym rozwiązaniem, niż mogliby
przypuszczać jego uczestnicy. Odstępstwem od typowego schematu bajki jest powierzenie decyzji o happy endzie głównej bohaterce, która musi wybrać między dobrem swoim
a swoich najbliższych.
Każda decyzja jest trudna. Jednak czy nie warto walczyć o marzenia?
Reżyseria: Laura Sonik
Tekst: Laura Sonik, Anna Wieczorek
Scenografia: Sylwia Maciejewska
Muzyka: Filip Sternal
Multimedia: Marianna Korman i Piotr Szatyłowicz
Choreografia: Monika Witkowska
Plakat: Sylwia Maciejewska
Oprawa graficzna: Krzysztof Szatkowski
Obsada: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Katarzyna Ulicka-Pyda, Dominika Mrozowska-Grobelna, Beata
Niedziela, Bernadetta Burszta, Adam Lisewski, Artur
Czerwiński, Jacek Zdrojewski
Inspicjent: Izabela Rogowska
Bałtycki Teatr Dramatyczny/ spektakl familijny/ +4
28 marca, godz. 16:00 – premiera
29 marca, godz. 12:00
31 marca, godz. 9:00 i 11:30
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Grafik Kultury poleca
Film
Szminka Movie dwa razy!
Gorący temat. Stacja Fox News to jedna z największych telewizji informacyjnych w USA. Praca w niej otwiera drzwi do
wielkiej dziennikarskiej kariery. Żeby ją dostać i utrzymać,
trzeba zadowolić jej twórcę i despotycznego szefa Rogera Ailesa. Odmowa obcowania z Ailesem grozi wyrzuceniem z pracy
i wilczym biletem na rynku. Trzy kobiety będące na różnych
szczeblach medialnej drabiny znajdują w sobie siłę, by wreszcie powiedzieć „dość”. Reż. Jay Roach; Obsada: Charlize Theron,
Nicole Kidman, Margot Robbie; biograficzny/dramat; Kanada/
USA 2019; 108 min.
8 marca, godz. 17:00/ kino Kryterium/ bilet 12 zł
Małe kobietki. Ameryka, lata 60. XIX w. W Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność
ojca walczącego w wojnie secesyjnej opiekę nad czterema
córkami sprawuje samodzielnie ich matka. Marmee wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności
i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu. Stateczna
Meg, żywa jak iskra Jo, nieśmiała, uzdolniona muzycznie Beth
i nieco przemądrzała Amy starają się, jak mogą, by urozmaicić swoje naznaczone ciągłym brakiem pieniędzy życie.
Reż. Greta Gerwig; Obsada: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh; melodramat; USA 2019; 134 min.
19 marca, godz. 18:00/ kino Kryterium/ bilet 12 zł

Kino z rodziną: Nasze miejsce na ziemi
John Chester wraz z żoną Molly muszą opuścić Los Angeles.
Wszystko za sprawą ukochanego psa Todda, którego szczekanie drażni sąsiadów. Swoje wygnanie traktują jako pretekst do
realizacji marzenia o własnej farmie funkcjonującej w zgodzie
z prawami natury. 80 hektarów ziemi w upalnej Kalifornii staje się ich nowym domem. Z pomocą przyjaciół i zapaleńców
z całego świata realizują wyjątkowy projekt: 10 tysięcy drzew,
ponad 200 rodzajów upraw i dziesiątki gatunków zwierząt żyjących w zgodzie ze sobą i swoją naturą, a wszystko to bez udziału szkodliwej chemii i bezdusznej technologii. Reż. John Chester; Obsada: John Chester, Molly Chester, Matthew Pilachowski;
dokumentalny; USA 2018; 91 min.
8 marca, godz. 12:00/ kino Kryterium/ bilet 12 zł
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Grafik Kultury poleca
DKF KIDS: Haker
Przebywający od wielu lat w domu dziecka Benjamin jest niezwykle utalentowanym informatycznie nastolatkiem. Podczas
zaaranżowanego w szkole spotkania z tajemniczymi mężczyznami odkrywa, że jego zaginiona przed laty matka żyje. Dzięki swoim umiejętnościom 13-latek trafia na trop tajnego algorytmu,
który chcą zdobyć służby specjalne. Wspólnie z nową koleżanką
Savannah próbują dotrzeć do prawdy o zaginięciu jego matki.
Reż. Poul Berg; Obsada: Rumle Kærså, Josephine Højbjerg, Signe
Egholm Olsen; dramat, familijny/akcja; Dania 2019; 97 min.
15 marca, godz. 12:00/ kino Kryterium/ bilety 15 zł

Teatr
Doktor Miłość
Akcja spektaklu toczy się w gabinecie psychoterapeuty
Doktora Miłość. Zabawne perypetie pacjentek w połączeniu
z niebanalnymi metodami Doktora powodują, że panie
na widowni zapiszą się na wizytę, a ich panowie będą
zachwyceni efektami „terapii”. Całość przeplatana jest znanymi
i cenionymi piosenkami z repertuaru Kaliny Jędrusik, Kabaretu
Starszych Panów, Mariana Hemara i innych. Scen. i reż. Jan
Jakub Należyty; Obsada: Ewa Romaniak, Barbara Broda-Malon,
Jan Jakub Należyty
5 marca, godz. 19:00/ Teatr Propozycji Dialog/ bilety 45 zł

Old Spice Girls, czyli Babski Kabaret
Kabaret z kobietami, dla kobiet i o kobietach, ale panowie
również nie będą się nudzić. W rolach głównych: Lidia
Stanisławska, Emilia Krakowska oraz Barbara Wrzesińska.
Program pełen zabawnych monologów, dowcipów, piosenek
i improwizacji, obfituje w świetne dialogi autorstwa Marii
Czubaszek, naczelnej satyryczki naszego kraju. Skecze
uzupełnione zostały także o teksty Zbigniewa Korpolewskiego
i Krzysztofa Jaroszyńskiego. Dwugodzinny program nawiązuje
do tradycji klasycznego literackiego kabaretu, gdzie skecz
i monolog przeplatany jest piosenką – czasem gorzką, częściej
dowcipną – i gdzie zawsze można liczyć na dobrą puentę.
29 marca, godz. 18:00/ Centrum Kultury 105/ bilety 45 zł
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Grafik Kultury poleca
Muzyka
Dominic Miller Band – The Absinthe Tour
Brytyjski gitarzysta z zespołem, w którym grają: na instrumentach klawiszowych Mike Lindup, na gitarze basowej Nicolas Fiszman, na instrumentach perkusyjnych
Rhani Krija oraz Santiago Arias na bandoneonie. Jako
nadworny gitarzysta Stinga pracuje od ponad 20 lat. Lista współpracowników Dominika jest dłuższa – to m.in.
Phil Collins, Tina Turner, Youssou N’Dour, Manu Dibango, Chris Botti, Mariza, Peter Gabriel, Sheryl Crow, Rod
Stewart. Wydał dotąd dziewięć autorskich albumów.
Najnowszy nosi tytuł Absinthe. Dominic Miller jest również rozchwytywanym muzykiem sesyjnym. Brał udział w nagraniu prawie 200 płyt takich gwiazd jak The Chieftains, Paul Young,
Bryan Adams, Luciano Pavarotti, Pat Metheny. Na koncercie zaprezentowane zostaną utwory z solowych płyt Dominika Millera, ale nie zabraknie utworów z repertuaru Stinga.
9 marca, godz. 19:00/ Filharmonia Koszalińska/ bilety 100 i 110 zł (w dniu koncertu
120 zł) – kasa Filharmonii, kupbilecik.pl

Mikromusic akustycznie
Mikromusic – zespół grający avant pop lub art pop. W ich twórczości słychać inspiracje
słowiańskim folkiem, jazzem, rockiem i elektroniką. Na koncie mają sześć płyt studyjnych
i trzy albumy koncertowe. Szukając niecodziennych brzmień, grupa sięgnęła po nietypowe
instrumenty. Czego nie umieli zrobić sami, kupili u rzemieślników bądź znaleźli na targu staroci. Na koncercie można usłyszeć takie instrumenty jak gitary z pudełek po cygarach czy miski dla psów, weselny akordeon, saxhorn barytonowy, basowy flet czy turecki saz. Będzie też
więcej śpiewania na głosy. Koncert promuje
wydawnictwo Mikromusic z Dolnej Półki.
13 marca, godz. 20:00/ CK 105/ bilety kasa
CK 105, kasa kina Kryterium, kupbilecik.pl

Lucy & Tom: Warszawa – Berlin – Paryż
Lucy & Tom to duet podróżujących muzyków, łączących wielobarwny głos i dźwięk gitary elektrycznej. Tym razem zapraszają do Muzycznego Expresu napędzanego parą opowieści i piosenek
z minionych dekad, który zabierze widzów/słuchaczy w podróż w przeszłość: do lat 20. i warszawskich kawiarni, berlińskich piwnic z lat 30. i paryskich sal koncertowych z lat 50. i 60. Pasażerów
uprasza się o drobny akcent garderoby, nawiązujący do epoki, którą odwiedzą.
21 marca, godz. 19:00/ Club 105/ bilety 25 zł – kasa kina Kryterium, CK 105, kupbilecik.pl
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Grafik Kultury poleca
Spotkania
Wieczory ze Sztuką
Nagość duszy – malarstwo okresu Młodej Polski. W okresie Młodej Polski nastąpiło
ożywienie we wszystkich dziedzinach sztuki. W zakresie malarstwa tworzyło ówcześnie
wielu wybitnych indywidualistów, reprezentujących różne nurty stylistyczne. Trudno wyróżnić wiodącą wtedy tendencję, pojawiają się
różne tematy, motywy, sposób obrazowania,
a jednak odbiorca ma poczucie, że dzieła tamtego czasu są ze sobą powiązane. Żadne słowa
nie oddadzą niezwykłości ówczesnego polskiego malarstwa.
Jagoda Marciniak przedstawi wybranych
twórców i ich zjawiskowe dzieła.
18 marca, godz. 18:00/ Domek Kata/ bilet 1 zł

Kapitalna fotografia
Koszalińska Biblioteka Publiczna i Pałac Młodzieży zapraszają na
spotkanie z fotografem Tomaszem Sikorą, promujące książkę Kapitalnie. Połączone ono będzie z multimedialną prezentacją prac artysty. Tomasz Sikora jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych na całym świecie oraz 84 wydawnictw autorskich. To artysta,
który pokazuje, że fotografię reportażową można z powodzeniem
łączyć z pracą dla gigantów świata mody i firm reklamowych. Posiada wyjątkową zdolność zatrzymywania w kadrze ulotnych obrazów
rzeczywistości, całego wachlarza emocji oraz wrażeń i doświadczeń.
Sikora wspólnie z Andrzejem Świetlikiem jest również pomysłodawcą Galerii Bezdomnej, która promuje w wielu krajach fotografię niezależną.
26 marca, godz. 18:00/ Koszalińska Biblioteka Publiczna – sala kinowa/ wstęp wolny

W Samo Południe
Gołębie spod Góry Chełmskiej. Rzecz o Diakonisach Salem w Koszalinie 1912–1945.
Spotkanie z Iwoną Sławińską. Pedagog, historyk, miłośniczka dziejów Koszalina,
z racji wieloletniej pracy w Zespole Szkół Medycznych podjęła się badania nad dziejami
koszalińskiej służby zdrowia. Spotkanie poświęcone będzie kobietom, które zostawiły
w przestrzeni miejskiej Koszalina budynki, z których dzisiaj wszyscy korzystamy –
protestanckim diakonisom ze Zgromadzenia Salem, twórczyniom koszalińskiego szpitala.
Pierwsza to Bertha von Massow, druga – Magdalena Gensch.
7 marca, godz. 12:00/ Muzeum w Koszalinie – sala wystawowa „Pradzieje Pomorza”/
wstęp wolny
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Grafik Kultury poleca
Duet fantastyczny
Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza na
spotkanie autorskie z mistrzami polskiej prozy
fantastycznej – Mają Lidią Kossakowską oraz Jarosławem Grzędowiczem. Maja Lidia Kossakowska
marzyła, że zostanie reżyserką, lalkarką, rzeźbiarką bądź archeolożką. Jednak kiedy w 1997 roku
zadebiutowała opowiadaniem Mucha, zrozumiała,
że zostanie pisarką. Pisze książki inspirowane mitologiami, np. oparte na wierzeniach Jakutów czy
mitologii Japonii. Fascynuje ją szamanizm. Jej najsłynniejsze powieści pochodzą z cyklu anielskiego.
Szczególnie dumna jest z serii Upiór Południa.
Jarosław Grzędowicz zadebiutował w 1982
roku opowiadaniem Azyl dla starych pilotów. Opublikował kilkadziesiąt opowiadań
i wydał osiem książek. Wielokrotnie nominowany
i nagradzany. Najwięcej popularności przysporzyła
mu czterotomowa powieść Pan lodowego ogrodu,
która stanowi obszerne studium ludzkich namiętności. Sukces przyniosła autorowi również książka Hel3. Pisarz osadził w niej bohatera w świecie zdominowanym przez cenzurowane media. Twórczość autora
stanowią treści przygodowe, głęboko filozoficzne.
27 marca, godz. 17:00/ Koszalińska Biblioteka
Publiczna – sala kinowa/ wstęp wolny

Wystawa i jubileusz KTSK
KTSK istnieje 55 lat. Obecnie jest najbardziej znane jako główny organizator Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja, ale organizacja jest też właścicielem tzw. Galerii
KTSK czyli zbioru ponad 300 dzieł plastycznych autorstwa artystów tworzących w II poł. XX w.
w Koszalinie i okolicach. Z okazji jubileuszu część tego zbioru zostanie pokazana na wystawie w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Podczas wernisażu z programem
artystycznym wystąpi młodzież ze Studia Aktorskiego im. Ziembińskich prowadzona przez
Ewę Czapik-Kowalewską, wieloletnią działaczkę KTSK. Historia Towarzystwa przypomniana
zostanie na specjalnym banerze zatytułowanym KTSK na osi czasu. Zapraszamy na jubileusz,
wernisaż i chwilę wspomnień o historii najstarszej koszalińskiej organizacji pozarządowej.
19 marca, godz. 18:00/ Galeria Region KBP/ wystawa do 3 kwietnia/ wstęp wolny
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Królewny
w Pałacu Młodzieży

Gdy świat budzi się z zimnego marazmu delikatnymi muśnięciami ciepłych powiewów austeryjskich, wielkie miasto nie zasypia, wtóruje przyrodzie w odwiecznym koncercie na trzy bezsenne sowy, parę zalotnych
kotów i dźwięk klaksonu spóźnionej taksówki. Dziewczynka, panna, kobieta nie zasypia jednak, wychodzi z ukrycia domu na balkonik swych
pragnień i tam, niczym na scenie świata, śpiewa całemu miastu pieśń
o małej królewnie, którą aktualnie jest, będzie albo niedawno jeszcze była.
W koszalińskim Pałacu Młodzieży królewny spotkać można na każdym
piętrze i w każdej pracowni. Pałacowe sekcje muzyczne przygotowały dla
nich (ale także dla całego miejskiego dworu, czyt. wszystkich zainteresowanych) wiosenne atrakcje, pośród których na pierwszy plan wyłania się
koncert Wasowski Kobietom. Jest to inicjatywa pana Kamila Szafrana,
instruktora Studia Piosenki Polskiej, którego wokaliści zaśpiewają przy
akompaniamencie instrumentalistów z Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych im. Grażyny Bacewicz. Pałacowych piosenkarzy wspomogą
uczestnicy zimowych warsztatów wokalno-instrumentalnych, które odbyły się w Pałacu Młodzieży podczas akcji Bezpieczne Ferie. Spotkanie
z dobrym tekstem i muzyką odbędzie się w Teatrze Propozycji Dialog,
w przeddzień Dnia Kobiet, 7 marca o godz. 18:30. Dzień później, 8 marca
o godz. 12:00, spotkamy się w koszalińskim Muzeum. Na ten, dedykowany wszystkim kobietom, koncert wejściówki odebrać można w sekretariacie Pałacu Młodzieży. Zapraszamy!
Równie wiosennych doznań przysporzy słuchaczom zespół Czarno
na Białym III, wyśpiewując ciepłe nuty w dorocznym koncercie Zielona
Miłość. Wychowanki pani Małgorzaty Orłowskiej zaprezentują się w wiosenno-miłosnym repertuarze 14 marca o godzinie 16:00. Zapraszamy
wszystkich miłośników ciepłych rytmów! Marzec w Pałacu Młodzieży
okraszony zostanie pracami zaprezentowanymi w Galerii Malucha, którą
wystawiają młode królewny i królewicze z pracowni pani Jolanty Lange.
Wiosna się budzi, warto dać się ponieść marzeniom.
Kamil Barański
Pałac Młodzieży w Koszalinie
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Grafik Kultury poleca
Pani z fagotem, pani z saksofonem…
Filharmonia Koszalińska zaprasza w marcu na dwa koncerty symfoniczne. W obu
solistkami będą kobiety. W obu instrumenty nie należą do kojarzących się z delikatnymi
blondynkami. A jednak!
13 marca Koncert B-dur na fagot i orkiestrę Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Andante
i rondo węgierskie na fagot op. 35 Carla Marii Webera z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod
batutą jej pierwszego dyrygenta Jakuba Chrenowicza zagra Katarzyna Zdybel-Nam, jedna
z najbardziej utytułowanych polskich fagocistek młodego pokolenia. Od 2007 roku jest solistką
w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu i asystentką w tamtejszej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie w 2015 roku uzyskała
doktorat w klasie Czesława Klonowskiego. Ma na koncie pokaźną kolekcję nagród, zdobytych
na międzynarodowych festiwalach muzycznych. Do najnowszych osiągnięć należy główna nagroda na I Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych im. Matthew Ruggiero
w Bostonie. W 2014 roku ukazała się jej pierwsza płyta Portrait. W 2019 roku wspólnie z pianistką Katarzyną Kluczewską wydały płytę Romantic works.

Dwa tygodnie później w koncercie symfonicznym koszalińską orkiestrę poprowadzi Jan
Jakub Bokun. Ten klarnecista i dyrygent związany zawodowo z wrocławską Akademią
Muzyczną jest równocześnie przewodniczącym polskiego oddziału International Clarinet
Association, pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwalu Clarimania, założycielem
i dyrygentem orkiestry kameralnej Inter>CAMERATA. W programie wieczoru 27 marca znajdzie się m.in. Koncert na saksofon altowy i smyczki Perre-Maxa Dubois, w którym z koszalińską
orkiestrą zagra Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofonistka urodzona na Śląsku, dr sztuk
muzycznych. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w
klasie Bernerda Stauera. Naukę kontynuowała pod kierunkiem Radka Knopa w Conservatoire à Rayonnement Régional Perpignan Méditerranée we Francji. Jako adiunkt prowadzi
klasę saksofonu w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.
W 2016 roku ukazał się jej debiutancki album Łukasz Woś. Works for saxophone and piano.
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1 marca / niedziela
10:00

Przesłuchania konkursowe uczestników VIII OKG Hity na Gitarze/
Pałac Młodzieży/ wstęp wolny

16:00

Koncert laureatów i wręczenie nagród VIII OKG Hity na Gitarze/
Pałac Młodzieży/ wstęp wolny

19:00

Piotr ZOLA Szulowski w programie „Granice wytrzymałości”/
stand up/ Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38/ kupbilecik.pl

19:00

„Dzieła wszystkie Szekspira... w nieco skróconej wersji”,
reż. Piotr Krótki/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

2 marca / poniedziałek
19:00

KULT Akustik/ koncert/ Event Center G38, ul. Gnieźnieńska G38/
kupbilecik.pl

3 marca / wtorek
16:30

„Pokocham Cię najbardziej na świecie”/ wernisaż fotografii poświęconej
psom ze Schroniska dla Zwierząt „Leśny Zakątek”/ Galeria Ratusz
(Urząd Miejski, I piętro)/ wstęp wolny/ czytaj s. 27

17:00

Scena Seniora: chór Frontowe Drogi oraz zespół Kaszaloty/
koncert szant/ Club 105 – CK 105/ wstęp wolny

18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy „Jojo Rabbit”, reż. Taika Waititi/ kino Kryterium

4 marca / środa
10:15

Bibułkarstwo/ warsztaty dla seniorów I grupa/ do godz. 12:15/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5 zł/ czytaj s. 23

12:00

Dyskusyjny Klub Książki „Wszystkie kwiaty Alice Hart Holly
Ringland”/ spotkanie/ Filia nr 4 KBP, ul. Ruszczyca 14/ wstęp wolny

13:00

Bibułkarstwo/ warsztaty dla seniorów II grupa/ do godz. 15:00/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5 zł/ czytaj s. 23

16:00

Dyskusyjny Klub Książki „Będzie bolało” Adam Kay/ Filia nr 8 KBP,
ul. Andersa 4-6/ wstęp wolny
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5 marca / czwartek
10:30

Dyskusyjny Klub Książki „Plotka” Lesley Kara/ Filia nr 12 KBP,
ul. Spokojna 48/ wstęp wolny

11:30

„Dzieła wszystkie Szekspira... w nieco skróconej wersji”,
reż. Piotr Krótki/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

16:00

Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki „Szklane dzieci” Kristiny
Ohlsson/ Filia nr 12 KBP, ul. Spokojna 48/ wstęp wolny

19:00

„Doktor Miłość”, reż. Jan Jakub Należyty/ komedia muzyczna/
Teatr Propozycji Dialog – Domek Kata/ bilety 45 zł/ czytaj s. 7

6 marca / piątek
16:00

Dzień Kobiet – Stowarzyszenie Śpiewacze Śródmieście i Zespół
Śpiewaczy Złoty Łan/ koncert/ Club 105 – CK 105/ wstęp wolny

17:00

Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki „Super Hero, czyli latający pies”
Marka Regnera/ Filia nr 1 KBP, ul. Wenedów 24b/8/ wstęp wolny

17:00

„Gąska”, reż. Paweł Szkotak/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

18:00

Wystawa Tomasza Lubaszki „Arytmia”/
wernisaż/ Bałtycka Galeria Sztuki – CK 105/ wstęp wolny/ czytaj s. 26

18:30

Katarzyna Baj-Gustaw – skrzypce, Paweł Bortnowski – fortepian/
koncert kameralny/ Filharmonia Koszalińska

20:00

Grzegorz Dolniak „Termin przydatności”/ stand up/
Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38/ kupbilecik.pl

20:00

„Związek otwarty”/spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

Kino Przyjazne Sensorycznie: „Naprzód”
Najnowsza animacja studia Pixar. Tym razem przenosimy się do współczesnego świata zamieszkiwanego przez fantastyczne, bajkowe stworzenia.
Razem z dwoma braćmi wyruszymy na niesamowicie zakręconą podróż
w poszukiwaniu... magii!
Reż. Dan Scanlon; animacja/familijny; USA 2020;
29 marca, godz. 12:00/ kino Kryterium/ bilety 12 zł
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7 marca / sobota
10:15

Bibułkarstwo/ warsztaty dla dorosłych/ do godz. 12:15/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5 zł/ czytaj s. 23

12:00

Kino Małego Widza „Klara Muu!”, reż. Lise I. Osvoll/ animacja/
kino Kryterium

12:00

W Samo Południe: „Gołębie spod Góry Chełmskiej. Rzecz
o Diakonisach Salem w Koszalinie 1912–1945”/ spotkanie/
Muzeum w Koszalinie/ wstęp wolny/ czytaj s. 9

12:45

Bibułkarstwo/ warsztaty dla rodzin/ do godz. 14:15/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5 zł/ czytaj s. 23

17:00

„Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus”/ spektakl agencyjny/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

18:30

Koncert „Wasowski Kobietom” w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki
Polskiej i uczestników feryjnych warsztatów wokalno-instrumentalnych/
Teatr Propozycji „Dialog”/ wejściówki w Pałacu Młodzieży/ czytaj s. 11

19:00

Opera in love: zespół artystów operowych z Berlina, Pragi, Krakowa
i Wrocławia Sonori Ensemble/ koncert estradowy/
Filharmonia Koszalińska

20:00

LemON Akustycznie/ koncert/ Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38/
kupbilecik.pl

8 marca / niedziela
12:00

Kino z rodziną „Nasze miejsce na ziemi”, reż. John Chester/
film dokumentalny/ kino Kryterium/ czytaj s. 6

12:00

Koncert „Wasowski Kobietom” w wykonaniu wokalistów Studia
Piosenki Polskiej i uczestników feryjnych warsztatów wokalnoinstrumentalnych/ Muzeum w Koszalinie/
wejściówki w Pałacu Młodzieży/ czytaj s. 11

17:00

Szminka Movie „Gorący temat”, reż. Jay Roach/ dramat/
kino Kryterium/ czytaj s. 6

17:00

„Kwiaty dla Pań” – Karpaty, Radek Brzeziński, Mariusz Pikulski, Wacław
Nowicki z zespołem/ koncert/ Teatr Propozycji „Dialog”/ wstęp wolny
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17:00

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”, reż. Żanetta GruszczyńskaOgonowska i Wojciech Rogowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

18:00

„Showlesque” na Dzień Kobiet/ musical/ Event Center G38,
ul. Gnieźnieńska 38/ kupbilecik.pl

19:00

„Szalone nożyczki”, reż. Andrzej Chichłowski/ spektakl/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

9 marca / poniedziałek
19:00

The Absinthe Tour: Dominic Miller Band – zespół gitarzysty Stinga/
koncert estradowy/ Filharmonia Koszalińska/ kupbilecik.pl/ czytaj s. 8

10 marca / wtorek
18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy „1917”, reż. Sam Mendes/
kino Kryterium

19:00

This-Kurs filozoficzny/ otwarte spotkanie dyskusyjne/
Teatr Propozycji Dialog – Domek Kata/ wstęp wolny

11 marca / środa
9:00
11:30

„Kraina śpiochów”, reż. Wojciech Rogowski/
spektakl dla dzieci/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

10:15

Bibułkarstwo/ warsztaty dla seniorów I grupa/ do godz. 12:15/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5 zł/ czytaj s. 23

13:00

Bibułkarstwo/ warsztaty dla seniorów II grupa/ do godz. 15:00/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5 zł/ czytaj s. 23

16:00

Dyskusyjny Klubu Książki „Kształt wody” Guillermo del Toro/
spotkanie/ Filia nr 9 KBP, ul. Struga 5/ wstęp wolny

19:00

10 tenorów – polsko-ukraińska grupa wokalna/ koncert estradowy/
Filharmonia Koszalińska
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12 marca / czwartek
9:00

„Kraina śpiochów”, reż. Wojciech Rogowski/ spektakl dla dzieci/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

16:30

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki „Zresetowana” Teri Terry/
spotkanie/ Filia nr 3 KBP, ul. Młyńska 12/ wstęp wolny

19:00

„Na szlakach błękitu” z Ludmiłą Janusewicz/ prezentacja wierszy, prozy
i obrazów/ Teatr Propozycji Dialog – Domek Kata/ wstęp wolny

13 marca / piątek
10:00

„O Ignasiu, który nie lubił szkoły”/ Akademia Wyobraźni/
spektakl lalkowy/ Bałtycki Teatr Dramatyczny/ czytaj s. 23

18:30

„Czarodziejski fagot” Jakub Chrenowicz – dyrygent, Katarzyna
Zdybel-Nam – fagot, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej/
koncert symfoniczny/ Filharmonia Koszalińska/ czytaj s. 12

19:00

„Szalone nożyczki”, reż. Andrzej Chichłowski/ spektakl/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

20:00

Mikromusic/ koncert/ Centrum Kultury 105/ bilety kasa CK 105,
kasa kina Kryterium, kupbilecik.pl/ czytaj s. 8

14 marca / sobota
10:00

Eliminacje do Małego Konkursu Recytatorskiego/ Club 105/
wstęp wolny

10:15

Bibułkarstwo/ warsztaty dla dorosłych/ do godz. 12:15/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5 zł/ czytaj s. 23

11:00

Giełda Kolekcjonerska/ do godz. 14:00/
sale wystawowe Muzeum w Koszalinie/ wstęp i udział bezpłatny

12:00

Kino Małego Widza „Chłopiec i wilk”, reż. Adrià Garcia/ komedia/
kino Kryterium

12:45

Bibułkarstwo/ warsztaty dla rodzin/ do godz. 14:15/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5 zł/ czytaj s. 23
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16:00

Koncert „Zielona miłość” w wykonaniu wokalistek zespołu
Czarno na Białym III/ Pałac Młodzieży/ wstęp wolny/ czytaj s. 11

16:00

„Wieruszka – Twoja wymarzona pomoc domowa”, reż. Marek Rębacz/
spektakl agencyjny/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

18:30
18:00

Anna Wyszkoni z zespołem akustycznie/ koncert estradowy/
Filharmonia Koszalińska

15 marca / niedziela
12:00

DKF KIDS „Haker”, reż. Poul Berg/ kino Kryterium/ bilety 15 zł/ czytaj s. 7

18:00

Michał Wiśniewski/ koncert / Teatr Variete Muza/ kupbilecik.pl

19:00

„Zakała”, reż. Zdzisław Derebecki/ spektakl/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

16 marca / poniedziałek
19:00

Artur Rojek – koncert promujący album „Kundel”/ koncert estradowy/
Filharmonia Koszalińska

17 marca / wtorek
9:00
11:30

„Doktor Dolittle i przyjaciele”/ spektakl gościnny/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

16:30

Dzień Kobiet – Zespół Słowno-Muzyczny oraz goście/ koncert/
Club 105 – CK 105/ wstęp wolny

18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy „Kłamstewko”, reż. Lulu Wang/
kino Kryterium

Szczegółów na temat wydarzeń kulturalnych szukaj także na stronie
internetowej: grafikkultury.pl. Organizatorów zachęcamy do zamieszczania informacji zarówno w wersji papierowej Grafiku (termin nadsyłania najpóźniej do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydania)
oraz internetowej (bez ograniczeń). Kontakt: info@grafikkultury.pl
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18 marca / środa
9:00
11:30

„Doktor Dolittle i przyjaciele”/ spektakl gościnny/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

10:15

Ceramika/ warsztaty dla seniorów I grupa/ do godz. 12:15/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5, 15, 35 zł/ czytaj s. 23

13:00

Ceramika/ warsztaty dla seniorów II grupa/ do godz. 15:00/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5, 15, 35 zł/ czytaj s. 23

18:00

Wieczory ze Sztuką „Nagość duszy” – malarstwo okresu Młodej Polski/
spotkanie/ Domek Kata/ wstęp wolny/ czytaj s. 9

19:00

12 Tenorów i Diva Melanie Goerlitz/ koncert estradowy/
Filharmonia Koszalińska

19 marca / czwartek
18:00

Jubileusz Koszalińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego/
wernisaż i spotkanie/ Galeria Region, pl. Polonii 1/ wstęp wolny/ czytaj s. 10

18:00

Szminka Movie „Małe kobietki”, reż. Greta Gerwig/ kino Kryterium/
czytaj s. 6

20 marca / piątek
19:00

„Szalone nożyczki”, reż. Andrzej Chichłowski/
spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

20:00

Mrozu – Aura Tour/ koncert/ Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38/
kupbilecik.pl

XII Gala Koszalińskiej Kultury
Jak co roku Prezydent Miasta Piotr Jedliński rozda Nagrody
najbardziej utalentowanym koszalinianom za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz wydarzenia kulturalne w 2019 roku.
Uroczystość uświetni koncert Michała Słobodziana z Orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej, a także promocja „Almanachu
Kultury Koszalińskiej 2019”.
20 marca, godz. 18:00/ Filharmonia Koszalińska/ wstęp
wyłącznie na zaproszenia!
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21 marca / sobota
10:00

Sobotnie Poranki Rodzinne „Wielkanocny puchaty zając”/ zajęcia
plastyczne dzieci 7–12 lat/ Pałac Młodzieży/ do godz. 12:00/ zapisy PM

10:15

Ceramika/ warsztaty dla dorosłych/ do godz. 12:15/ Zagroda Jamneńska/
wstęp 5, 15, 35 zł

12:00

Kino Małego Widza „Cały świat Romy”, reż. Mischa Kamp (5. Dziecięcy
Festiwal Sztuki Filmowej Filmoniada/ kino Kryterium/ bilety 5 zł

12:45

Ceramika/ warsztaty dla rodzin/ do godz. 14:15/ Zagroda Jamneńska/
wstęp 5, 15, 35 zł

17:00

Krajowe Bractwo Literackie SPK „Budzimy się w słowach”/
spotkanie poetycko-muzyczne/ Domek Kata/ wstęp wolny

19:00

Lucy & Tom „Warszawa – Berlin – Paryż”/ koncert/ Club105/ bilet 25 zł
czytaj s. 8

19:00

Łydka Grubasa i Zenek Kupatasa/ koncert/ Event Center G38,
ul. Gnieźnieńska 38/ kupbilecik.pl

18:00

Tre Voci/ koncert/ Teatr Variete Muza/ kupbilecik.pl

22 marca / niedziela
12:00

O tradycji w muzyce z Zespołem Tańca Ludowego Bałtyk/
koncert familijny /Filharmonia Koszalińska

12:30

„W pracowni Ambrożego Kleksa”/ spektakl agencyjny/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

18:00

„Dirty Dancing po latach”/ spektakl agencyjny/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

19:00

Ania Karwan „Wszystko”/ koncert/ Event Center G38,
ul. Gnieźnieńska 38/ kupbilecik.pl

23 marca / poniedziałek
9:45
17:00

5. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej „Filmoniada”/ do godz. 20:00/
Centrum Kultury 105/ wstęp wolny/ czytaj więcej s. 4-5
Wieczorek literacko-muzyczny „W liryce wiosennych metafor”/
Klub KSM „Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa 148/ wstęp wolny
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24 marca / wtorek
9:00
19:00

5. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej „Filmoniada”/ do godz. 20:00/
Centrum Kultury 105/ wstęp wolny/ czytaj więcej s. 4-5
This-Kurs filozoficzny/ otwarte spotkanie dyskusyjne/
Teatr Propozycji Dialog – Domek Kata/ wstęp wolny

25 marca / środa
10:15

Ceramika/ warsztaty dla seniorów I grupa/ do godz. 12:15/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5, 15, 35 zł/ czytaj s. 23

13:00

Ceramika/ warsztaty dla seniorów II grupa/ do godz. 15:00/
Zagroda Jamneńska/ wstęp 5, 15, 35 zł/ czytaj s. 23

19:00

„Jezioro łabędzie” – Rosyjski Klasyczny Balet Moskwy/ widowisko/
Hala Widowiskowo-Sportowa/ bilety kasa HWS

26 marca / czwartek
18:00

Spotkanie z fotografem Tomaszem Sikorą promujące książkę
„Kapitalnie”/ Koszalińska Biblioteka Publiczna/ wstęp wolny/ czytaj s. 9

17:30

Montaż poetycki poświęcony tragicznie zmarłym polskim
żołnierzom/ Między Kartkami, ul. Zwycięstwa 92/ wstęp wolny

19:00

„Iwan Karamazow zwraca bilet”, reż. Stanisław Miedziewski/ spektakl/
Teatr Propozycji Dialog – Domek Kata/ bilet 20 zł/ czytaj s. 23

27 marca / piątek
17:00

Spotkanie z Mają Lidią Kossakowską oraz Jarosławem Grzędowiczem/
Koszalińska Biblioteka Publiczna – sala kinowa/ wstęp wolny/ czytaj s. 10

17:00

Spotkanie w Realu – 6 edycja/ wernisaż/ Antresola – Muzeum w Koszalinie/
wstęp wolny/ czytaj s. 26

18:00

Grzegorz Radecki „Odbicie dnia powszedniego. Dziennik malarza”/
wernisaż/ Galeria na Piętrze, ul. Dworcowa 8/ wstęp wolny/ czytaj s. 25

18:30

„Francuska noc” Jan Jakub Bokun – dyrygent, Magdalena JakubskaSzymiec – saksofon/ koncert symfoniczny/ Filharmonia Koszalińska

19:00

Antoni Syrek-Dąbrowski „Kronika Filmowa”/ stand up/
Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38/ kupbilecik.pl
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Materia// SCYLLA// Mentally Blind
Materia – nowocześnie brzmiący, mięsisty metal. Grali obok
takich sław jak: Behemoth, Sepultura, Cradle of Filth, Agnostic Front. Scylla – muzyka ciężka, tłusta, delikatnie przeplatana dźwiękami dobywającymi się z dna piekła. Wulkan
energii i perfekcja wykonawcza, a dla publiczności uczta dla
ucha i strzał adrenaliny prosto w serce. Mentally Blind – specyficzne kompozycje w klimatach metalu progresywnego/
metalcore z całą paletą różnorodnych barw, od przestrzennych pogłosów, na analogowych synthach kończąc.
28 marca, godz. 18:30/ Club 105 – CK 105/ bilety 25 i 35 zł

Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze
W marcu, poprzedzającym Wielkanoc, zajęcia z bibułkarstwa będą dotyczyć plastyki obrzędowej. Kwiaty z bibuły
były nieodłącznymi elementami zdobiącymi palmy, pająki
żyrandolowe. Uczestnicy będą uczyć się różnych technik
modelowania, z bibułkowych kwiatów, grochu i sznurka
wykonywać pająki żyrandolowe lub uczyć się jak pleść wianek. Podczas warsztatów ceramicznych wykonywane będą
kwiaty, ptaki, naczynia dekorowane motywami roślinnymi,
dzwonki.
Zagroda Jamneńska/ terminy sprawdź w kalendarium

„Iwan Karamazow zwraca bilet”
Karamazow nie godzi się na sposób, w jaki Bóg urządził świat.
Nic do niego nie ma osobiście, nie odrzuca go – kwestionuje jedynie jego plan. Stawia odwieczne pytania o naturę dobra i zła, o
konieczność ponoszenia ofiar w imię harmonii. Za główną oś zła
i dowód na złe urządzenie świata, Iwan uważa zjawisko cierpienia
dzieci. Monodram na motywach powieści „Bracia Karamazow” i
„Biesy” Fiodora Dostojewskiego.
Reż. Stanisław Miedziewski; wyk. Michał Studziński
26 marca, godz. 19:00/ Teatr Propozycji „Dialog”/ bilety 20 zł

Event Center G38 na bogato
Marzec w klubie eventowym zapowiada się wybornie. Na scenie pojawi się m.in. Kult Akustycznie, LemOn Akustycznie, Mrozu, Anna Karwan,
Łydka Grubasa i Zenek Kupatasa, musical Showlesque oraz stand uperzy:
Piotr Zola Szulowski, Grzegorz Dolniak i Antoni Syrek-Dąbrowski.
Szczegóły: kalendarium, grafikkultury.pl
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
28 marca / sobota
10:00

Eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego/ Club 105/
wstęp wolny

10:15

Ceramika/ warsztaty dla dorosłych/ do godz. 12:15/ Zagroda Jamneńska/
wstęp 5, 15, 35 zł/ czytaj s. 23

12:00

Kino Małego Widza „Naprzód”, reż. Dan Scanlon/ kino Kryterium

12:45

Ceramika/ warsztaty dla rodzin/ do godz. 14:15/ Zagroda Jamneńska/
wstęp 5, 15, 35 zł/ czytaj s. 23

16:00

„Kazuko”/ spektakl prapremierowy/ Bałtycki Teatr Dramatyczny/ czytaj s. 3

18:30

Edyta Geppert w ramach jubileuszowej trasy z okazji 35-lecia
działalności artystycznej/ koncert estradowy/ Filharmonia Koszalińska

18:30

Materia// Scylla// Mentally Blind/ koncert/ Club 105/
bilety 25 i 35 zł/ czytaj s. 23

29 marca / niedziela
12:00

Kino Przyjazne Sensorycznie „Naprzód”, reż. Dan Scanlon/ animacja/
kino Kryterium

12:00

„Kazuko”, reż. Laura Sonik/ spektakl familijny/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

18:00

Babski Kabaret, czyli „Old Spice Girls”/ Centrum Kultury 105/
kupbilecik.pl/ czytaj s. 7

19:00

„Związek otwarty”, reż. Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska
i Wojciech Rogowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

31 marca / wtorek
9:00
11:30

„Kazuko”, reż. Laura Sonik/ spektakl familijny/
Bałtycki Teatr Dramatyczny/ czytaj s. 3

18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy „Proxima”, reż. Alice Winocour/ kino Kryterium

19:00

Alicja Majewska – utwory z nowej płyty „Żyć się chce”/
koncert estradowy/ Filharmonia Koszalińska
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Wystawy czasowe
Zabytek miesiąca: Mosiężna klamra od pasa wojskowego
Znaleziona w czasie remontu ulicy Młynarskiej w Białogardzie. Należała do któregoś z tysięcy młodych żołnierzy,
którzy przewinęli się przez szeregi osławionej 83 Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej, których rozpoznać można było po charakterystycznych koszulkach
w biało-niebieskie poziome paski. Przez wiele lat Rosjanie
na stałe wtopili się w krajobraz Białogardu. Mieszkańcy
miasta do dzisiaj wspominają ich pobyt i liczne, nie zawsze
pokojowe, kontakty z „bratnią” armią. Dopiero w ostatnich
latach pojawiły się fakty rzucające jeszcze nieco inne światło na pobyt desantowców w Białogardzie. Oto bowiem
w nieodległej miejscowości Modrolas znajdowały się
schrony, w których przechowywano głowice jądrowe na
wypadek konfliktu z państwami NATO. Na szczęście broni tej nigdy nie użyto, a świetnie zachowane tajne obiekty
stały się atrakcją turystyczną.
Od 3 marca/ Muzeum, sala wystawowa „Pradzieje
Pomorza”/ wstęp wolny

Odbicie dnia powszedniego. Dziennik malarza
Cykl Odbicie dnia powszedniego opowiada: o subiektywnym odczuwaniu powszedniości. Ujednolicona forma, której jedyną funkcją jest zwrócenie uwagi na czysto emocjonalne
odczuwanie kolejnych dni, tygodni i miesięcy, jawi się jako narracja o sensualności i wrażliwości, której kolor zdaje się być elementem kluczowym. Poprzez powtarzalność i możliwość
zestawienia objawia różnorodność i bogactwo pozornie monotonnego, jednostkowego fragmentu rzeczywistości.
Grzegorz Radecki, malarz, grafik, nauczyciel akademicki, urodzony 1961 roku w Ostródzie. W latach 1981–1986 studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Dyplom w pracowni malarstwa prof. Jerzego Zabłockiego. Stypendysta Ministra Kultury
i Sztuki. Profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku, kieruje Pracownią Rysunku
i Malarstwa na Wydziale Grafiki. Zajmuje się malarstwem sztalugowym i grafiką
komputerową. Uczestnik wielu wystaw
i konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Do 30 kwietnia/ wernisaż 27 marca,
godz. 18:00/ Galeria na Piętrze ul. Dworcowa 8/ wstęp wolny

25

Wystawy czasowe
Spotkanie w realu – 6. edycja
Już po raz szósty koszaliński malarz Wal Jarosz zaprosił do Koszalina artystów, których
spotyka w sieci, aby podczas dorocznych wystaw pod wspólnym tytułem Poznajmy się
w realu pokazali to, co stworzyli najpierw w internecie – na swoich profilach i na portalach
sztuce poświęconych. Wystawy są od początku związane z galerią Antresola w Muzeum w Koszalinie. W niedużej przestrzeni „rozmawiają” ze sobą nie tylko artyści,
ale także ich prace.
Do 31 maja/ wernisaż 27 marca,
godz. 17:00/ Antresola – Muzeum w Koszalinie/ wstęp wolny

Tomasz Lubaszko Arytmia
Wystawa jest ciągiem dalszym prezentacji Arytmia, wcześniej pokazywanej w Filharmonii w Szczecinie i Galerii Daco w Kostrzynie nad Odrą. Na wystawie prezentowane będą
obrazy najnowsze z ostatnich trzech lat i kilka prac z wcześniejszego okresu.
Do 29 marca/ wernisaż 6 marca, godz. 18:00/ Bałtycka Galeria Sztuki – CK 105/
wstęp wolny

Marek Fornal Moja pasja – statki i okręty
Marek Fornal – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Od wielu lat
jego pasją jest malarstwo marynistyczne, historia słynnych żaglowców, okrętów wojennych. Jest członkiem Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej – Oddział Koszaliński.
Do 11 marca/ Klub Osiedlowy „Na Skarpie”, ul. Na Skarpie 17/ wstęp wolny

Chwile zatrzymania. Fotografie Emilii Jensen
Wystawa fotografii Emilii Jensen, wychowanki pracowni fotografii Pałacu Młodzieży,
pracującej pod kierunkiem Moniki Kalkowskiej. O swojej twórczości artystka mówi: W dzisiejszych czasach potrzebujemy czegoś więcej niż zaspakajanie podstawowych potrzeb (...),
potrzebujemy bodźców, które sprawią, że nasze życie nabierze głębi, potrzebujemy powrotu
do korzeni, bliskości z naturą i chwili zatrzymania.
Do 10 marca, Galeria Fotografii PM/ Pałac Młodzieży
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Wystawy czasowe
Pokocham Cię najbardziej na świecie
Wystawa poświęcona psom mieszkającym w Koszalińskim
Schronisku dla Zwierząt „Leśny Zakątek”, pokazująca zwierzęta
w nowym, nieodkrytym dotąd świetle. Profesjonalne zdjęcia wykonane przez młodą i ambitną fotografkę Ewelinę Monastyrską
(autor projektu: Katarzyna Turska), w warunkach studyjnych,
w formie portretowej. Celem wystawy jest propagowanie wrażliwości i znalezienie dla zwierząt nowych domów i miłości, na
jaką zasługują.
Do 30 marca/ wernisaż 3 marca, godz. 16:30/ Galeria Ratusz
(Urząd Miejski I piętro)/ wstęp wolny
Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Bałtycki Teatr Dramatyczny i Fundacja na
Rzecz Zwierząt MIAU Kocie Wąsy i Spółka zachęcają Widzów do pomocy koszalińskim
kotom. Można to zrobić na trzy sposoby:
* Przynosząc do BTD karmę suchą i mokrą dla kotów – w foyer na parterze znajduje
się specjalne miejsce, w którym można je zostawić. Zbiórka trwa do 31 marca br.
* Wpłacając darowiznę bezpośrednio na konto Fundacji: BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 1824 6768 6000 0001 z dopiskiem darowizna na leczenie kotów.
* Przekazując 1% podatku: KRS 0000 215 720 z celem szczegółowym KOCI AZYL.
Zostaw karmę dla kotów i wypełnij kartę zgłoszeniową, a po zakończeniu akcji BTD
rozlosuje zaproszenia na spektakle!
CENY BILETÓW – INSTYTUCJE
Muzeum oraz Zagroda Jamneńska: normalny 10 zł/ ulgowy 8 zł/ rodzinny (min. 1+1: os. dorosła i dziecko) 5 zł
(1 os.)/ grupowy (powyżej 14 os.) 5 zł (1 os.)/ jedna wystawa 5 zł (1 os.). Bilety łączone Muzeum oraz Zagroda Jamneńska:
normalny 14 zł/ ulgowy 10 zł/ rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła i dziecko) 7 zł (1 os.)/ grupowy (powyżej 14 os.) 7 zł (1 os.).
W soboty wstęp bezpłatny. Wstęp na wernisaże bezpłatny.
Bałtycki Teatr Dramatyczny:
Duża Scena rząd I-VII: normalny 56 zł/ ulgowy 50 zł/ grupowy 33 zł/ 18-stka w Teatrze 18 zł
Duża Scena VIII-XII + balkon: normalny 44 zł/ ulgowy 38 zł/ grupowy 27 zł/ 18-stka w Teatrze 18 zł
Scena na zapleczu/ Mała Scena: normalny 44 zł/ ulgowy 35 zł/ grupowy 25 zł/ 18-stka w Teatrze 18 zł
Premiery 65 zł/ Premiery - bajki 22 zł/ teatralny czwartek 20 zł/ bilet familijny 19 zł/ szkolny 16-18zł
Wyjaśnienia dotyczące ulg znajdują się na stronie www.btd.koszalin.pl i w kasie teatru.
Filharmonia Koszalińska
I strefa: normalny 35 zł/ ulgowy 30 zł/ zbiorowy 20 zł
II strefa: normalny 30 zł/ ulgowy 25 zł/ zbiorowy 15 zł
Bilety ulgowe (emeryci, renciści, dzieci i młodzież do 26 lat). Bilety grupowe powyżej 20 osób
Kino Kryterium
Bilety 2D (pn.- czw.): normalny 17 zł/ ulgowy 15 zł/ KKDR 11 zł/ grupowy 12 zł
Bilety 2D (pt.-nd.): normalny 19 zł/ ulgowy 17 zł/ KKDR 13 zł/ grupowy 14 zł.
Dyskusyjny Klub Filmowy: jednorazowy 12 zł/ 9,5 za bilet w karnecie ulgowym/ 11 zł bilet w karnecie normalnym/ DKF
Kids 15 zł/ Kino Młodego Widza 12 zł/ Szminka Movie 12 zł/ Kino Przyjazne Sensorycznie 12 zł/ Kryterium Movie 12 zł/
Tani poniedziałek: 12 zł
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