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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Mijający właśnie rok tradycyjnie obfitował w wydarzenia kulturalne. Do najważniejszych można z pewnością zaliczyć otwarcie Zagrody Jamneńskiej, która otrzymała certyfikat Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza Zachodniego 2019
roku. Nie mniej cenne wyróżnienie przypadło katalogowi „Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie”, który został wyróżniony nagrodą 2019 r. w konkursie Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku.
Ale 2019 rok to także czas jubileuszy dwóch znacząco różniących się stażem i tematyką wydarzeń kulturalnych: 60-lecia
Stowarzyszenia Teatru Propozycji „Dialog” i 15 lat Hanza Jazz
Festiwalu.
Nie zabrakło także wielu wydarzeń, które na trwałe wpisały się w historię naszego miasta, np. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, Międzynarodowy Festiwal
Organowy czy Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-Teatr”.
Patrzymy też w przyszłość, czego wyrazem jest chociażby rozpoczęty remont Amfiteatru.
A w nadchodzącym nowym roku z pewnością będzie równie atrakcyjnie, czego Państwu serdecznie życzę.
Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
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Polecamy kultura

Tradycyjne już spotkanie z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym trwać będzie od 19 do 22 grudnia, jak zawsze na Rynku Staromiejskim. Organizatorzy zadbali
o wiele atrakcji, a wśród nich:
• Spotkanie ze Świętym Mikołajem,
• Świąteczne karuzele,
• Rękodzieło artystyczne, dekoracje świąteczne,
• Regionalne przysmaki, grzańce i wiele innych,
• Warsztaty dla dzieci, zabawy z Elfinką,
• Występy podopiecznych CK105.
Jarmark czynny będzie codziennie w godzinach
11:00-20:00. Na wydarzenie zapraszają:
Koszalin Centrum Pomorza, Centrum Kultury 105, Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Koszalinie, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o w Koszalinie, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie, Koszalińskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Park Wodny Koszalin i Święty Mikołaj :) ■ (RC)
19-22 grudnia, godz. 11:00-20:00, Jarmark Bożonarodzeniowy 2019, Rynek Staromiejski. Wstęp wolny.

fot.: Mat. prom. BTD

Jarmark
pod Ratuszem

Teatr
dla Hospicjum
Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza wszystkich
do włączenia się do akcji „#KASZANKA BTD”, którą prowadzi wspólnie z koszalińską Filią Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
Jak pomagamy?
W kasie Teatru za 30 złotych (płatne tylko gotówką) mogą Państwo kupić zaproszenia na premierę sztuki „Wigilia Pani Skurcz”, na sobotę 7 grudnia
o godz. 16:00. W kasie stoi też specjalna puszka, do
której możecie Państwo wrzucać dobrowolne datki.
Możliwe są także wpłaty na konto Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Numer konta: 67 1090 1711 0000 0001 3154 0669. W tytule przelewu prosimy wpisać: KASZANKA BTD.
Wpłat można dokonywać do 31.12.2019 r. Dochód
z naszej akcji wesprze podopiecznych koszalińskiej
filii Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci
i Dorosłych.
O godzinie 14:00 w foyer BTD rozpocznie się
kiermasz świąteczny. Całkowity dochód ze sprzedaży:
ciast, kartek i ozdób świątecznych zostanie przeznaczony również na rzecz Hospicjum. ■ (KG)
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Kultura 2019

Jaki był mijający rok
w koszalińskiej kulturze?

fot.: W. Szwey

Rok 2019 mija nam pod znakiem amfiteatru. Ruszyła oczekiwana przebudowa tej wizytówki Koszalina. Wkrótce zyskamy kolejne centrum artystyczno – filmowe i galerię, ale ważnym elementem, które wynika z tego odnowionego miejsca, jest współpraca z instytucjami kultury Berlina, Greifswaldu
i Neubrandenburga. W ramach tego projektu zorganizowane były warsztaty
podczas tegorocznego Hanza Jazz Festiwal, a w kolejce czekają kolejne. Wydarzeniem, które bardzo prężnie się rozwija, jest Filmoniada czyli Dziecięcy Festiwal Filmowy. Tegoroczna, kolejna edycja zgromadziła jeszcze większą widownię. To wszystko dla młodych, ale cieszy także liczna obecność seniorów
w działaniach naszych sekcji. Najbardziej widoczna podczas seansów DKF-u.
Paweł Strojek
dyrektor Centrum Kultury 105
w Koszalinie

fot.: I. Rogowska

Kolejny raz sprawdziła się formuła repertuarowa BTD, polegająca na
zróżnicowaniu stylistycznym i tematycznym proponowanych spektakli. Sześć
tegorocznych premier zostało przyjętych bardzo ciepło przez koszalińską publiczność. Za nami dziesiąta, jubileuszowa edycja Festiwalu „m-teatr”. Przygotowaliśmy w związku z tym wydarzeniem wiele imprez towarzyszących,
w tym warsztaty dla młodzieży z umiejętności pisania recenzji teatralnych.
Największym tegorocznym sukcesem BTD okazało się jednak zakwalifikowanie się i udział spektaklu „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna” w prestiżowym projekcie „Teatr Polska”. Dzięki temu przedstawienie
w reż. Piotra Ratajczaka obejrzeli widzowie z kilkunastu miast z całej Polski.
Tomasz Ogonowski
dramaturg Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
w Koszalinie
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Kultura 2019

Dariusz Pawlikowski
dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

2019

fot.: Mat. prom.

Rok 2019 był dla KBP bardzo udany. Otworzyliśmy Mediatekę, która dała
wolny dostęp do tysięcy płyt muzycznych, audiobooków i filmów. Powstało nowoczesne miejsce spotkań, z muralem w tle. W bibliotece zaczęło też pachnieć
kawą, a to za sprawą nowej kawiarni Pokój. KBP to nie tylko „Noc w bibliotece”, „ Żywa Biblioteka” czy „Integracja Ty i Ja”, ale też nowe projekty np. #mobydickchallenge, czyli koszaliński sztorm ekologiczny. Biblioteka to przede wszystkim książki, mnóstwo nowości prosto z półki, a także spotkania autorskie m.in.
z Robertem Makłowiczem, Jakubem Żulczykiem, Jarosławem Grzędowiczem czy
Mają Kossakowską.

Mijający rok to wyjątkowy rok dwusetnej rocznicy urodzin patrona Filharmonii Koszalińskiej. Także na miano wyjątkowych zasługują „Litanie ostrobramskie”, koncert symfoniczny z udziałem znakomitych solistów i „Poznańskich słowików”, jak i estradowa wersja „Halki” ze świetną Joanną Zawartko
w roli tytułowej. Mocne było zakończenie sezonu, kiedy to melomanii mogli wysłuchać wszystkich pięciu koncertów fortepianowych Ludwiga van Beethovena
w dwa wieczory. 53. Międzynarodowy Festiwal Organowy odbył się przy rekordowej frekwencji. Cieszą też niezmiennie długie kolejki rodziców i dziadków po
bilety na koncerty Familijnego Parku Sztuki.
Robert Wasilewski
dyrektor Filharmonii Koszalińskiej

Podsumowując mijający rok w koszalińskim muzealnictwie, na pierwszym
miejscu umieścić trzeba otwarcie nowego obiektu muzealnego – Zagrody Jamneńskiej, uznanej za największą atrakcję turystyczną województwa zachodniopomorskiego. Nagrodę za Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku
2019 w kategorii „działalność edukacyjna i popularyzatorska” otrzymał katalog
„Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie”. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się wystawa „Miasto w ogniu”, nawiązującą do wielkiego pożaru z 11 października 1718 r., w którym spłonęło 80% zabudowań Koszalina. Wystawie towarzyszyły dwa pokazy teatru ognia oraz minisesja popularnonaukowa poświęcona klęskom w historii Pomorza.
Krzysztof Jedynak,
p.o. Dyrektora Muzeum w Koszalinie

▴ Wystawa interdyscyplinarna FALA w CK105

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Galeria Malucha: „Zima na wesoło”
w Pałacu Młodzieży

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski – Osieki 1963-1981
– wystawa sztuki współczesnej
– Sztuka dawna i rzemiosło od
baroku do secesji – Pradzieje
Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Do 31.12
Wystawa interdyscyplinarna
FALA, temat wypowiedzi
40 artystów. Wystawa, na

której można zobaczyć prace
z dziedziny grafiki, malarstwa,
rysunku rzeźby i instalacji oraz
multimediów. Prezentowane
są różne języki wypowiedzi artystycznej tworzonej w różnych
mediach. Artyści mierzą się
z pojęciem „Tożsamości”.
Są to osobiste wypowiedzi stanowiące w pewnym sensie, autoportrety tożsamościowe artystów biorących udział w wystawie. Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;

— Od 3.12
Zabytek Miesiąca „Dysk
kamienny z epoki brązu”.

W grudniu prezentujemy
tajemniczy dysk kamienny znaleziony na cmentarzysku kultury łużyckiej w Nowym Łowiczu, w roku 2018. Muzeum
w Koszalinie, sala wystawowa
„Pradzieje Pomorza”,
ul. Młyńska 37-39;
— Od 16.12
Galeria Malucha. „Zima na

wesoło” to tytuł kolejnej wystawy najmłodszych wychowanków PM pracujących pod kierunkiem Jolanty Lange. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Od 1.12 do 31.12
Wystawa zbiorowa twórczości członków Zespołu Pracy
Twórczej Plastyki „Malarskie
Spotkania”. Tytuł wystawy wy-

nika z faktu, że obrazy powstają podczas spotkań ludzi z pasją malarską, którzy wspólnie
tworzą, dyskutują i wymieniają się spostrzeżeniami na temat
malarstwa, fotografii czy rzeźby. Galeria Ratusz I piętro,
Rynek Staromiejski;

CENY BILETÓW:
— 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
na ekspozycje bezpłatny.
Wstęp na wernisaże bezpłatny.
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

Duża Scena: I-VII rząd: normalny – 50 zł, ulgowy – 45 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
– 30 zł. VIII-XII rząd i balkon: normalny – 40 zł, ulgowy
– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała
Scena: normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne

▴ Wystawa ZPTP „Malarskie Spotkania”
w Galerii Ratusz

– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy
– 20 zł. II strefa: normalny
– 30 zł, ulgowy – 25 zł,
zbiorowy – 15 zł, kasa biletowa, ul. Piastowska 2, pn.-pt.
w godz. 11-15, tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe (emeryci,
renciści, dzieci i młodzież
do 26 lat). Bilety grupowe
powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Bilety 2D (pon.-czw.): 17 zł
– normalny, 15 zł – ulgowy,
11 zł – KKDR, 12 zł – grupowy. Bilety 2D (pt.-niedz.): 19 zł
– normalny, 17 zł – ulgowy,
13 zł – KKDR, 14 zł – grupowy.
Tani poniedziałek: 12 zł. DKF:
12 zł – jednorazowy, 9,5 zł – bilet w karnecie ulgowym, 11 zł
– bilet w karnecie normalnym.
KMW: 12 zł. DKF Kids: 15 zł.
Szminka Movie: 12 zł. Kino
Przyjazne Sensorycznie: 12 zł.
Kino z Rodziną: 12 zł;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.
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fot.: Mat. prom.
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▴ The best of Ennio Morricone

▴ Kuba Badach w Filharmonii

1 Niedziela

3 Wtorek

— 9:00-13:00
XXX Festiwal Pieśni Religijnej Cantate Domino (więcej str. 20). Przesłuchania kon-

— 18:00
DKF: „I młodzi pozostaną”.

w Hali Widowiskowo-Sportowej

kursowe. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
Koncert familijny
„Dlaczego utwór muzyczny
przypomina wieżowiec, czyli rzecz o budowaniu”. Wyko-

nawcy: K. Starybrat – dyrygent,
orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, W. Bałdys – konferansjer,
I. Wyszyńska – animatorka,
A. Załucka – multimedia.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 16:00
XXX Festiwal Pieśni Religijnej
Cantate Domino.

Koncert finałowy. Bilety: 5 zł.
Sala widowiskowa CK105;

— 18:00
The best of Ennio Morricone

w wykonaniu orkiestry na żywo
i śpiewających artystów
– blisko 100 artystów na scenie.
Bilety w kasach hali, na stronie
www.hala.koszalin.pl, w redakcji Głosu Koszalińskiego,
na www.kupbilecik.pl www.
ebilet.pl. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul Śniadeckich;

Reż.: Peter Jackson; gat.: Dokumentalny/Wojenny; Nowa Zelandia/Wielka Brytania 2018;
99 min. To jeden z najdroższych filmów eksperymentalnych kina dokumentalnego
ostatnich lat. Film prezentuje
niezwykłe spojrzenie na żołnierzy i wydarzenia I wojny światowej przedstawione na ekranie w sposób, jakiego dotąd nikt
nie widział. Patrzymy jak żołnierze jedli, spali i przyjaźnili się, a także jak wyglądało ich
życie z dala od okopów. Obrazy sprzed wieku wyglądają tak,
jakby zostały zrobione wczoraj, a przerobienie zdjęć z czarno-białego formatu na kolorowy ukazuje niewidzialne dotąd szczegóły. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Koncert estradowy
„Tribute to Andrzej Zaucha.
Obecny”. Wykonawcy:

Kuba Badach z zespołem.
Repertuar: utwory z płyty
„Tribute to Andrzej Zaucha.
Obecny”. Bilety: 99/129 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. PM
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▴ Koncert baletowy w Filharmonii

▴ „Nerwica natręctw” w CK105

▴ Kolędowanie z gitarą i ukulele w Pałacu Młodzieży

4 Środa

5 Czwartek

6 Piątek

— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Światy
z opłatka, ozdoby choinkowe
(ptaszki, jeżyki, anioły).
Warsztaty dla seniorów.

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – „Maria

— 9:00, 11:30
„Wigilia Pani Skurcz” – spek-

Zagroda Jamneńska, Jamno,
ul. Jamneńska 24;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Nigdzie indziej” Tommiego Orange. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką „Hela
Foka. Historie na fali” Renaty
Kijowskiej. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;
— 17:00
Wernisaż wystawy zdjęć
autorstwa Tomasza Majewskiego, pt. „Scenofotografia”.

Wstęp wolny. KBP, Mediateka,
pl. Polonii 1;
— 19:00
Koncert baletowy. Wykonaw-

cy: Narodowy Balet Kijowski.
Repertuar: „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego.
Bilety: 115/125 zł. Filharmonia;

Skłodowska Curie” M. Niedźwiedzkiej. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:30
Wernisaż wystawy
rysunku i malarstwa Jolanty
Urbańskiej uczestniczki zajęć
plastycznych dla dorosłych
w CK105 w Koszalinie.

Wystawę będzie można
oglądać do końca roku.
Hol kina Kryterium, CK105;
— 17:00
Spotkanie z cyklu „Z archiwum koszalińskiego rocka”.
Death metal. Betrayer i jego
„Calamity”. Wstęp wolny.

KBP, Mediateka, pl. Polonii 1;

— 17:30 i 20:00
„Nerwica natręctw”. Gdy

w poczekalni u psychiatry spotyka się kilkoro pacjentów, zawsze jest ciekawie. Tym bardziej, jeśli są to osoby cierpiące
na takie fobie jak: niekontrolowane przeklinanie, przeliczanie
wszystkiego czy tytułowa nerwica natręctw. Bilety: 75/120 zł,
dostępne: kasa CK105.
Sala widowiskowa CK105;

takl przedpremierowy, reż.
P. Krótki, Duża Scena. Spektakl Tomasza Ogonowskiego
inspirowany jest jednym z najsłynniejszych dzieł Karola Dickensa, to historia uniwersalna.
Dlatego autor zdecydował się
na umieszczenie jej we współczesnym Koszalinie. Z kolei
Scrooge’m, czyli człowiekiem,
który w pogoni za pieniądzem
utracił niemal to co w życiu
najważniejsze: rodzinę i przyjaciół uczynił kobietę – tytułową
Panią Skurcz. BTD;
— 17:00
Kolędowanie z gitarą
i ukulele. Solo i w zespole, za-

grają wychowankowie Marka
Dziedzica. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Muzyczne brylanty”. Wykonawcy:

J. Chrenowicz – dyrygent,
B. Bilińska – fortepian, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.
Repertuar: S. Rachmaninow –
II koncert fortepianowy c-moll
op. 18. J. Brahms – IV symfonia
e-moll op. 98. Filharmonia;

▴ Spotkanie autorskie z Agatą Widzowską w KBP

fot.: Mat. prom.

▴ Michał Bajor w Filharmonii

Kraina łamigłówek i gier planszowych. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Światy
z opłatka, ozdoby choinkowe
(ptaszki, jeżyki, anioły).
Warsztaty dla dorosłych.

Zagroda Jamneńska, Jamno,
ul. Jamneńska 24;
— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Światy
z opłatka, ozdoby choinkowe (ptaszki, jeżyki, anioły).
Warsztaty dla rodzin.

Zagroda Jamneńska, Jamno,
ul. Jamneńska 24;

— 11:00-14:00
PiesKotajki, czyli Mikołajki
w bibliotece – spotkanie
autorskie z Agatą Widzowską,
warsztaty plastyczne i Kuchnia Społeczna Koszalin. Wstęp

— 16:00
„Kolędować nadszedł czas”.

Koncert w wykonaniu zespołu
„Czarno na Białym” pracującego pod kierunkiem Małgorzaty
Orłowskiej. W programie: najpiękniejsze kolędy i pastorałki w nowych aranżacjach wokalno-instrumentalnych. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 16:00
„Wigilia Pani Skurcz” – premie-

ra, reż. Piotr Krótki, Duża Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
Koncert estradowy „Kolor
Cafe – przeboje włoskie i francuskie”. Wykonawcy: M. Bajor

z zespołem. Bilety: 120/130 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 19:00
Baranovski. Wojtek Baranow-

wolny. KBP, pl. Polonii 1;

ski wokalista znany z przebojów „Dym” czy „Luźno”. Bilety:
50/60 zł, dostępne: www.kupbilecik.pl, biuro Teatru Variete Muza, tel. 607 900 117. Teatr
Variete Muza, ul. Morska 9;

Reż.: J. Lee/C. Buck, 103 min.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

-Ogonowska, W. Rogowski,
Scena na Zapleczu. BTD;

— 12:00
KMW: „Kraina lodu II”.

▴ Arena komików 2019 w Teatrze Variete Muza

8 Niedziela

7 Sobota
— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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— 20:30
„Przyszedł mężczyzna do kobiety”, reż. Ż. Gruszczyńska-

— 16:00, 19:00
„Prywatna klinika” – spektakl

agencyjny, Duża Scena. Historia Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki
wsparciu dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie zorganizowanego kalendarza. Kiedy
jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, a w progu mieszkania
Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka Anna
wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome zdradzane małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji,
pomylonych tożsamości,
karykaturalnych sytuacji
i arcyśmiesznych dialogów.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Arena komików 2019.

Bilety: 25/35 zł, dostępne:
www.kupbilecik.pl,
biuro Teatru Variete Muza.
Teatr Variete Muza,
ul. Morska 9;

▴ DKF: „Wojna o prąd” w kinie Kryterium

▴ Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

10 Wtorek

11 Środa

— 9:00, 11:30
„Wigilia Pani Skurcz”,

— 9:00, 11:30
„Wigilia Pani Skurcz”,

— 17:00
Spotkanie autorskie
z Grzegorzem Śliżewskim promującym najnowszą książkę
pt. „Wojna na pociski i pisma.
302 „Poznański” Dywizjon
Myśliwski w 1940 rok”. Wstęp

— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Światy
z opłatka, ozdoby choinkowe
(ptaszki, jeżyki, anioły).
Warsztaty dla seniorów.

reż. Piotr Krótki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

wolny. KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 18:00
DKF: „Wojna o prąd”.

Reż.: A. Gomez-Rejon, 105 min.
Porywająca, nakręcona z epickim rozmachem historia wyścigu dwóch wielkich umysłów,
Thomasa Edisona (w tej roli Benedict Cumberbatch, pamiętny
Sherlock i Doktor Strange) oraz
Nikoli Tesli (granego przez Nicholasa Houlta znanego m.in.
z „X-Men: Apocalypse”). Film
ukazuje kulisy morderczej rywalizacji Edisona i Tesli o to,
który system elektryczny zrewolucjonizuje nie tylko współczesny obu wynalazcom świat, ale
cały następny wiek. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

w Zagrodzie Jamneńskiej

reż. Piotr Krótki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

Zagroda Jamneńska, Jamno,
ul. Jamneńska 24;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Sońka” Ignacego
Karpowicza. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

12 Czwartek
— 9:00, 11:30
„Wigilia Pani Skurcz”,

reż. Piotr Krótki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką „Najlepszy powód by żyć” Augusta
Dochera. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 3, ul. Młyńska 12;

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ Grand Prix Pałacu Młodzieży 2019

— 17:00
Wernisaż wystawy „Dotknij
Archeologii” (więcej str. 24).

Muzeum, wystawa Pradzieje
Pomorza, ul. Młyńska 37;

13 Piątek
— 16:30
Grand Prix Pałacu Młodzieży 2019. Młodych szachistów

zapraszamy na ostatni w tym
roku turniej „Grand Prix Pałacu Młodzieży 2019”. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 17:00
Warsztaty „Czas na muzykę”,
czyli robienie zegarów z płyt
winylowych. Zapisy pod nu-

merem: 94 348 15 69. KBP,
Mediateka, pl. Polonii 1;

— 19:30
Koncert rozrywkowy „Glenn
Miller Orchestra”. Wykonaw-

cy: Istniejąca od osiemdziesięciu lat najbardziej pożądana
kapela big-bandowa na świecie. Repertuar: najbardziej znane utwory z twórczości Glenna
Millera oraz najnowszego albumu grupy „Jukebox Saturday
Night”. Bilety: 165/185 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

▴ Musical „Showlesque” w Teatrze Variete Muza

▴ Giełda Kolekcjonerska w Muzeum

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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▴ „Przyszedł mężczyzna do kobiety” w BTD

14 Sobota
— 20:00
Musical „Showlesque”. Po suk-

cesie „Grease” czas na „Showlesque”. Jest to historia o dziewczynie, której marzeniem jest
występowanie na scenie musicalowej. Zatrudnia się więc
jako kelnerka w teatrze rewiowym, by być bliżej wymarzonej pracy. Widowiskowa choreografia, doskonale brzmiące
głosy wokalistów, świetna scenografia i kostiumy – to połączenie sprawi, że publiczność,
która przyjdzie na nasz musical
w ciągu dwóch godzin przeniesie się w inny, kolorowy świat,
wypełniony znanymi piosenkami z takich musicali takich jak
„Chicago”, „Burlesque”, „Cabaret”, „Moulin Rouge”, „Piloci”,
a wszystko to w polskich wersjach językowych. Scenariusz,
choreografia i reżyseria: Kacper
Wojcieszek. Występują: Bartosz
Czaja, Judyta Wenda, Magdalena Łoś, Sylwia Piotrowska,
Dominika Mrowca, Klaudia
Juszczak, Paula Matysek,
Cruise von Bardeleben, Dawid
Tokarczyk, Kacper Wojcieszek.
Teatr Variete Muza,
ul. Morska 9;

— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Światy
z opłatka, ozdoby choinkowe
(ptaszki, jeżyki, anioły).
Warsztaty dla dorosłych.

Zagroda Jamneńska, Jamno,
ul. Jamneńska 24;

— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Światy
z opłatka, ozdoby choinkowe
(ptaszki, jeżyki, anioły).
Warsztaty dla rodzin.

Zagroda Jamneńska, Jamno,
ul. Jamneńska 24;
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Kolejne spotkanie entuzjastów
przedmiotów z duszą. Podczas
ekspozycji będzie można przyjrzeć się kolekcjonerskim zbiorom miłośników historii regionalnej w postaci kart okolicznościowych, widokówek, monet
oraz wielu innym perełkom kolekcjonerskim. Zainteresowanych pasjonatów zapraszamy do zgłaszania udziału, nie
później niż trzy dni przed datą
spotkania, nr tel. 94 343 20 11.
Udział w giełdzie i wstęp bezpłatny. Kolejne spotkanie – tra-

dycyjnie w drugą sobotę miesiąca – 11 stycznia. Muzeum
w Koszalinie, w salce edukacyjnej, ul. Młyńska 37;

— 12:00
KMW: „Salma w krainie dusz”.

Reż.: C. Gutiérrez Medrano,
95 min. Witajcie w Santa Clara, meksykańskim mieście cudów. To tutaj, raz do roku, duchy zmarłych przybywają do
naszego świata, aby miło spędzić dzień w towarzystwie najbliższych. Jest to czas wielkiej
radości dla wszystkich poza
szesnastoletnią Salmą. Osierocona dziewczynka nigdy nie poznała swoich rodziców i dlatego
nie może sprowadzić ich
na ziemię. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 14:00
Kino z Rodziną:
„Dogonić marzenia”.

Reż.: R. Griffiths, 98 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 21:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety” – reż. Żanet-

ta Gruszczyńska-Ogonowska,
Wojciech Rogowski, Scena na
Zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;

▴ Jarmark Jamneński w Zagrodzie Jamneńskiej

▴ Promocja wydawnictw koszalińskich:

15 Niedziela

16 Poniedziałek

— 11:00-17:00
Jarmark Jamneński.

— 17:00
Promocja wydawnictw koszalińskich: „Rocznika Koszalińskiego” 46/2018 i książki
autorstwa dr Anny Gut-Czerwonki pt. „Zygmunt Wujek
– artysta nietypowy”. Wstęp

Muzeum w Koszalinie zaprasza na ostatni w tym roku jarmark, który odbędzie się w Zagrodzie Jamneńskiej w Jamnie.
Będzie to doskonała okazja do
kupna pięknych i niepowtarzalnych prezentów wykonanych
przez rękodzielników.
Zagroda Jamneńska,
Jamno, ul. Jamneńska 24;
— 12:00
„Koncert Kolęd ARA” – kon-

cert kolęd amatorskiego ruchu
artystycznego. Sala Widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Koncert familijny „Piotruś
i wilk – bajka muzyczna”.

Wykonawcy: Klemens Starybrat – dyrygent, orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej;
Wojciech Bałdys – konferansjer,
Iwona Wyszyńska – animatorka, Anna Załucka – multimedia. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, reż. Ż. Gruszczyń-

ska-Ogonowska, W. Rogowski,
Scena na Zapleczu. BTD;

„Rocznika Koszalińskiego” w KBP

wolny. KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny „W chłodną noc gwiazdy blask..”. Zaprasza Krajowe

Bractwo Literackie SPK w Koszalinie. Będzie to spotkanie
prawie wigilijne. W programie:
wiersze okolicznościowe poetów
„brackich” w opracowaniu muzycznym, wspólne śpiewanie
kolęd, możliwość zakupu tomiku z dedykacją, poczęstunek.
Klub „Nasz Dom”, Koszalin,
ul. Zwycięstwa 148;

17 Wtorek
— 13:00
„Like Fake. Historia, której
nie było”, reż. A. Buszko,

Duża Scena. Kluczem do zrozumienia sztuki Tomasza
Ogonowskiego „Like Fake.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Koncert rozrywkowy „Magia świąt Agi Zaryan”
w Filhamonii

— 16:30
Koncert „Wieczór wigilijny”,

na który zapraszają Rada Osiedla „Śródmieście” wraz z Zespołem Słowno-Muzycznym.
Wystąpią: Zespół Śpiewaczy
„Skarpianie”, Zespół Śpiewaczy
„Stokrotki” oraz Zespół Słowno-Muzyczny. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Nie ma nas w domu”.

Reż.: K. Loach, 100 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Wieczory ze Sztuką „Światłem
malowane. Witraże koszalińskiej katedry”. Wykład

pt. „Światłem malowane.
Witraże koszalińskiej katedry”
wygłosi Krystyna Rypniewska.
Domek Kata, ul. Grodzka 3;
— 19:00
Koncert rozrywkowy
„Magia świąt Agi Zaryan”.

Wykonawcy: Aga Zaryan
i European Jazz Quartet.
Repertuar: kolędy i piosenki świąteczne. Bilety: 99/139 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Szminka Movie: „Jak poślubić milionera”

▴ Jarmark Bożonarodzeniowy

▴ KMW: „Baranek Shaun Film. Farmageddon”

18 Sroda

19 Czwartek

21 Sobota

— 9:00
„Like Fake. Historia, której
nie było”, reż. Arkadiusz Busz-

— 11:00-20:00
Jarmark Bożonarodzeniowy.

— 11:00-20:00
Jarmark Bożonarodzeniowy.

— 18:00
„Like Fake. Historia, której
nie było”, reż. A. Buszko, Duża

— 12:00
KMW: „Baranek Shaun Film.
Farmageddon” (popcorn
3 zł). Reż.: W. Becher/R. Phe-

w kinie Kryterium

ko, Duża Scena. Spektakl przeznaczony dla widzów od lat 12.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki –

dyskusja nad książką
„Tajemnica zaginionej kotki”
Beaty Sarnowskiej. Wstęp
wolny. KBP, filia nr 4,
ul. Ruszczyca 14;
— 18:00
Szminka Movie: „Jak poślubić milionera”. Reż.: F. Zyl-

ber. Komediowy przewodnik dla wszystkich, którzy marzą o szczęśliwych związkach.
Główni bohaterowie filmu zamiast czekać, aż ślepy los ześle im upragnioną miłość, biorą
sprawy w swoje ręce i zapisują
się na kurs gwarantujący znalezienie drugiej połówki. Oczywiście, jeśli przy okazji okaże się,
że wybranek serca jest milionerem, nikt nie będzie przecież
składać reklamacji. Czy faktycznie istnieją sprawdzone metody uwodzenia? Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

na Rynku Staromiejskim

Wstęp wolny. Rynek
Staromiejski;

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

20 Piątek
— 11:00-20:00
Jarmark Bożonarodzeniowy.

Wstęp wolny.
Rynek Staromiejski;

— 18:30
Koncert kameralny.

Wykonawcy: A. Pilich-Pryjomska – skrzypce, M. Śmietańska – skrzypce, M. Śmietański – altówka, K. Babij – wiolonczela. Repertuar:
S. Moniuszko – I kwartet
smyczkowy d-moll, D. Szostakowicz – III kwartet
smyczkowy F-dur op. 73. Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, reż. Ż. Grusz-

czyńska-Ogonowska,
W. Rogowski, Scena na Zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;

w kinie Kryterium

Wstęp wolny.
Rynek Staromiejski;

lan, min. Przed barankiem
Shaunem i jego stadkiem otwierają się gwiezdne wrota wiodące wprost do międzyplanetarnej przygody, gdy na ich farmie
ląduje obdarzona niesłychanymi mocami i nieodpartym urokiem przybyszka z odległej galaktyki. Shaun będzie musiał
pomóc jej odnaleźć odległy dom
i umknąć stąpającej jej po piętach tajnej organizacji. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 16:00
„Wigilia Pani Skurcz”,

spektakl familijny,
reż. Piotr Krótki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, reż. Żanetta

Gruszczyńska-Ogonowska,
Wojciech Rogowski, Scena na
Zapleczu. BTD, pl Teatralny 1;

▴ DKF Kids: „Młody renifer Alex” w kinie Kryterium

▴ Christmas Time – Koncert Świąteczny

22 Niedziela

26 Czwartek

— 11:00-20:00
Jarmark Bożonarodzeniowy.

—19:00
Christmas Time – Koncert
Świąteczny. Podczas koncertu

Wstęp wolny.
Rynek Staromiejski;

— 12:00
DKF Kids: „Młody renifer
Alex” (po seansie dekorowanie pierniczków). Reż.: G. Ma-

idatchevsky, 86 min. Zdumiewająca lecz ze wszech miar
prawdziwa historia młodego renifera, który przyszedł na świat
w samym sercu mroźnej Laponii. Kamera śledzi jego narodziny, dorastanie i trwającą wiele miesięcy podróż przez skutą lodem tajgę, ośnieżone lasy
i majestatyczne szczyty fiordów.
Przedstawia jego przyjaciół
i naturalnych wrogów: lemingi,
orły, lisy, łosie, rysie, rosomaki,
niedźwiedzie, wilki, wiewiórki
oraz pewną psotną łasicę. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
—19:00
„Związek otwarty”,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, W. Rogowski, Mała Scena.
Kryzys w małżeństwie bywa
niekiedy zabawny. Kryzys we
włoskim małżeństwie jest
po prostu komedią.
BTD, pl. Teatralny 1;

w Hali Widowiskowo-Sportowej

na scenie zaprezentują się:
Justyna Steczkowska, Kasia
Moś, Halina Mlynkova, Kasia
Cerekwicka oraz Andrzej Piaseczny. Artyści zaprezentują
największe światowe hity związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Bilety: 59-149 zł, dostępne: kasy hali, www.hala.
koszalin.pl. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul Śniadeckich;

28 Sobota
— 12:00
KMW: „Czarownica 2”
(Zestaw Małego Widza: popcorn i pepsi 7 zł). Reż.: J.

Rønning, 118 min. Akcja filmu rozpoczyna się kilka lat po
wydarzeniach „Czarownicy”
Już wiemy co utwardziło serce słynnej negatywnej bohaterki Disneya i sprawiło, że rzuciła przekleństwo na maleńką
księżniczkę Aurorę. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Koncert charytatywny fundacji „Przymierze” na rzecz

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ Koncert charytatywny w Filharmonii

powstającego Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznego
na Górze Chełmskiej „Śpiewające fortepiany – koncertowo i z humorem”. Wykonaw-

cy: Czesław Majewski & Janusz
Tylman – duet fortepianowy, Wojciech Malina Kowalski
– perkusja, bas, Tadeusz Melon – skrzypce, Joanna Stefańska-Matraszek – sopran, Ireneusz Miczka – baryton. Repertuar: przeboje muzyki klasycznej,
najpiękniejsze melodie z operetek, musicali oraz ponadczasowe standardy muzyki rozrywkowej i muzyczne niespodzianki. Bilety – cegiełki: 50/80 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

29 Niedziela
— 12:00
Kino Przyjazne Sensorycznie:
„Baranek Shaun Film.
Farmageddon”. Reż.: W. Beche-

r/R. Phelan, 86 min. Przed barankiem Shaunem i jego stadkiem otwierają się gwiezdne wrota wiodące wprost do
międzyplanetarnej przygody...
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

Kalendarium kulturalne

▴ DKF: „Ostatnia góra” w kinie Kryterium

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. BTD

fot.: Mat. prom. dystrybutora

14-15

▴ „Zakała” – Słodki Sylwester w BTD

▴ Sylwester, wystąpi: Natalia Nykiel

fotografem ma zrobić zdjęcia
świadka koronnego, który będzie zeznawał w ważnej sprawie. Ralf, zabójca – ma tego
świadka zabić. Obaj zameldowali się w hotelu położonego naprzeciwko gmachu sądu.
Z okna w pokoju Ralfa doskonale widać wejście do budynku... Pignon, to ulubiony bohater Vebera – pojawia się w kilku
jego sztukach. Poznaliśmy go
w „Kolacji dla głupca”, a teraz

powraca w komedii pt. „Zakała”. To ciągle ten sam życiowy
nieudacznik. Odeszła od niego
żona, która nie zamierza wrócić, mimo jego błagalnych telefonów. Pignon postanawia więc
popełnić samobójstwo, ale to
mu się również nie uda...
BTD, pl. Teatralny 1;

2020

31 Wtorek
— 18:00
DKF: „Ostatnia góra”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:30, 21:30
„Zakała” – Słodki Sylwester,

spektakle przedpremierowe,
reż. Z. Derebecki, Duża Scena.
Co może wyniknąć z, przypadkowego skądinąd, spotkania
zawodowego zabójcy i życiowego nieudacznika? Z pewnością nic dobrego. I to dla obu
bohaterów. Pignon, który jest

— 23:30-01:30
Sylwester, wystąpi:
Natalia Nykiel. Wstęp wolny.

Rynek Staromiejski;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 6. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kontakty i rezerwacje
Centrum Kultury 105
w Koszalinie

Koszalińska Biblioteka
Publiczna

Kino Kryterium
8:00-16:00 – tel. 94 347 57 03
16:00-20:00 – tel. 94 347 57 41

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pn.-pt.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00

tel. 94 347 57 01

tel. 94 348 15 40

tel. 94 342 22 67

Muzeum w Koszalinie

tel. 94 343 20 11

Filharmonia Koszalińska
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00
Kasa: tel. 94 342 62 20
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Start-Up
Kultura 2019
Do tegorocznego Konkursu Inicjatyw Lokalnych „Start-Up Kultura” zgłoszono cztery projekty. Komisja, (przedstawiciele Centrum Kultury 105
– organizatora) i lokalnych mediów przyznała dofinansowanie trzem:
• „Wojskowe skrzydła w obiektywie”,
• „Czy można uratować Smoka? – wykład Profesora Smoko-Ekologii Antoniego Drago-Smoktunowicza”,
• „Warsztaty gitarowe z MoNo Guitar Duo”.
Pierwszy dotyczy popularyzacji historii lotnictwa wojskowego oraz jego współczesnego oblicza
na przykładzie wybranych zdjęć historycznych oraz
zdjęć współczesnych samolotów i śmigłowców wojskowych zaplanowano na koniec 2019 roku.
Drugi start up to wykłady Profesora Smoko-Ekologii Antoniego Drago-Smoktunowicza” dla
dzieci z koszalińskich przedszkoli, których celem
jest kształcenie zwinności i współdziałania w zespole, twórczego myślenia, koncentracji, a nade wszystko postawy proekologicznej. Projekt będzie realizowany do końca tego roku.
„Warsztaty gitarowe z MoNo Guitar Duo” odbędą się 28-29.12 i są skierowane do gitarzystów klasycznych (początkujących i zaawansowanych). Projekt będzie realizowany w Clubie105, w CK105.

Do zorganizowanego po raz pierwszy konkursu
„Start-Up Kultura – Srebrne Pantery” 2019, skierowanego do seniorów, nadesłano siedem propozycji. Komisja złożona z przedstawicieli CK105 i lokalnych mediów postanowiła przyznać dofinansowanie trzem projektom:
• „Akordeonowa Wirtuozeria”,
• „Wieczór wspomnień w Pierwszą Rocznicę
śmierci Profesora Rzeźbiarza Zygmunta Wujka”,
• „Dawno temu w Koszalinie...” – warsztaty scrabookingu dla seniorów z Koszalina.
„Akordeonowa Wirtuozeria” to koncert w wykonaniu trzech akordeonistów z udziałem Andrzeja Zborowskiego w charakterze konferansjera. Wydarzenie
odbyło się 19.11 w Klubie „Zacisze”.
„Wieczór wspomnień w Pierwszą Rocznicę śmierci Profesora Rzeźbiarza Zygmunta Wujka” będzie miał
swój przebieg również w „Zaciszu” 14 grudnia.
Ostatni z projektów chce popularyzować scrabooking, czyli sztukę dekorowania albumów, kartek, pudełek, organizerów, zakładek itp., i wydaje się pomysłem świetnym dla seniorów. ■ (RC)

fot.: Mat. prom.
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▴ Beata Bilińska

Bajkowy
grudzień
Rok w Filharmonii Koszalińskiej kończy
się świątecznie i bajkowo. Nie dość, że przed
samym Bożym Narodzeniem z okolicznościowym repertuarem wystąpi w niej Aga Zaryan;
nie dość, że Narodowy Balet Kijowski pojawi
się w niej z „Dziadkiem do orzechów” w najbardziej stosownej do jego treści porze roku,
to jeszcze w ramach Familijnego Parku Sztuki w połowie grudnia zabrzmią obszerne fragmenty bajki muzycznej „Piotruś i wilk” Sergiusza Prokofiewa. Gospodarze ostatniego w tym
roku muzycznego spotkania dla całych rodzin
zachęcają dzieci, by przyniosły ze sobą maskotki. Może być chłopiec albo dziadek; pta-

szek, kot lub nawet wilk. Z ich pomocą, a także razem z innymi lalkami mali widzowie będą się uczyć, jak muzyka potrafi opowiadać; ilustrować. Dwa tygodnie wcześniej, 1 grudnia,
również razem z koszalińskimi filharmonikami grającymi pod batutą Klemensa Starybrata, najmłodsi mieszkańcy naszego miasta będą budować „Muzyczny wieżowiec”. –
Nie mogą nie cieszyć oka dyrektora filharmonii długie kolejki rodziców i dziadków, ustawiające się po bilety na koncerty
w ramach Familijnego Parku Sztuki – mówi Robert Wasilewski. – Te edukacyjne muzyczne spotkania, odbywające się
średnio raz w miesiącu w niedzielne południe, stały się prawdziwą marką tego miejsca. Jestem przekonany, że przyjemnie i przystępnie przygotowują nowe pokolenia melomanów,
a że czynią to w zabawny sposób i poprzez największe arcydzieła muzycznej literatury, opiekunowie dzieci na pewno się
na nich nie nudzą.
Mikołajkowym prezentem dla miłośników muzyki fortepianowej będzie z pewnością II Koncert fortepianowy c-moll op. 18 Sergiusza Rachmaninowa. 6 grudnia z orkiestrą
symfoniczną, prowadzoną przez Jakuba Chrenowicza, zagra go Beata Bilińska, należąca do ścisłej czołówki polskich
pianistów laureatka „Fryderyka” za płytę z nagraniem II
Koncertu fortepianowego Wojciecha Kilara w 2015 roku. 20
grudnia w ramach Piątkowych Wieczorów Kameralnych zagra kwartet smyczkowy „Arioso”.
W końcówce roku poświęconego Stanisławowi Moniuszce zapragnęli zaprezentować jego młodzieńczy I kwartet smyczkowy d-moll, a obok niego III Kwartet smyczkowy
F-dur op. 73 Dymitra Szostakowicza. – Szostakowicz, choć
całym sercem kochający swoją ojczyznę Rosjanin, to jednak
również po części był Polakiem, czego wcale nie ukrywał.
A zresztą, jego pochodzenie nie jest tak naprawdę istotne –
zauważa altowiolista Maciej Śmietański, współzałożyciel
kwartetu „Arioso”. – Istotne jest głębokie poruszenie, którego doświadczają odbiorcy jego muzyki na całym świecie.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej
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Sylwester
pod Ratuszem

fot.: M. Nowak

Gwiazdą tej szczególnej nocy będzie Natalia Nykiel. Jej debiutancki album „Lupus Electro” (2014)
uzyskał status Złotej Płyty, a single z tej płyty sprzedały się w nakładzie ponad 250 tys. kopii. Jednocześnie
wokalistka stała się niekwestionowaną muzyczną ikoną sieci, teledyski do jej utworów mają łącznie ponad
170 milionów wyświetleń.
Natalia wypracowała sobie pozycję jednej z najbardziej szanowanych i pożądanych wokalistek
w kraju. Jest artystką, której koncerty to koncepcyjne
widowiska i które cieszą się ogromną popularnością.

20 października 2017 roku premierę miała jej
druga płyta zatytułowana „Discordia”. Tytułowa „Discordia” to niezgoda na nowe i wątpliwe zasady, które
próbuje narzucać dzisiejszy świat. Do współpracy zaprosiła także takich artystów jak Maria Peszek, Julia
Marcell, Dawid Podsiadło, Bunio.
Teledyski do singli „Spokój”, „Total błękit” i „Kokosanki” promujących album obejrzano ponad 20
milionów razy! „Discordia” została nominowana do
Fryderyka 2018 w kategorii Album Roku Elektronika
oraz otrzymała najważniejszą polską nagrodę kulturalną O!Lśnienia 2017, zaś Natalia za ten album otrzymała tytuł Kobiety Roku przyznany przez magazyn
„Glamour”.
Spektakularnym wydarzeniem było też w 2018
roku to, że Natalia była gościem specjalnym zespołu Thirty Seconds To Mars na trasie „Monolith Tour”
i tym samym jako jedyna w historii polska artystka
wystąpiła w duecie z Jaredem Leto. W tym samym
miesiącu wystąpiła również z Daley’m na jego trasie
The Spectrum Tour i dołączyła w ten sposób do takich artystów jak Gorillaz, Jessie J i Jill Scott, z którymi Daley stworzył duety. Później wokalistka ponownie wystąpiła na jednej scenie z Thirty Seconds
To Mars, tym razem podczas ich koncertu w Tauron
Arenie w Krakowie. Ostatnim singlem artystki jest
utwór „Łuny”. Teledysk do piosenki otrzymał główną nagrodę na Queen Palm International Film Festival w Palm Springs oraz był nominowany do Fryderyka 2018 w kategorii „Najlepszy teledysk”.
Tuż przed godziną 24:00 na scenie pojawi się
Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina, który złoży
zgromadzonym mieszkańcom życzenia noworoczne.
Zaraz po tym na niebie rozbłysną noworoczne fajerwerki. ■ (RC)
31 grudnia 2019-1 stycznia 2020 r., Sylwester: koncert Natalii Nykiel. Wstęp wolny. Rynek Staromiejski.
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1 grudnia zapraszamy na Koncert Galowy Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Domino”. To już trzydziesta edycja tego festiwalu, który współorganizują: Wydział
Duszpasterski Kurii Biskupiej, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Urząd Miejski w Koszalinie.
W konkursie o Złoty Witraż wezmą udział, soliści, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne oraz chóry bez
ograniczeń wiekowych z terenu całego Pomorza Środkowego i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W nowej formule, pod nowym kierownictwem. Dyrektorem festiwalu została śpiewaczka, pedagog koszalińskiej Szkoły Muzycznej – Lucyna Górska. Nastąpiły poważne zmiany
regulaminowe. Organizatorzy zrezygnowali z eliminacji
na rzecz kwalifikacji. Przez trzy dziesiątki lat w festiwalu
wystąpiło setki najwybitniejszych wykonawców prezentujących przeróżne nurty śpiewu sakralnego min: Stanisław Sojka, Darek Malejonek, Mietek Szcześniak, MateO,
Fisheclectic, Jerycho. Wsród jego laureatów i uczestników
znajduje się wielu uznanych i wybitnych artystów scen estradowych min: Natalia Sikora czy Adam Sztaba. ■ (RP)
1 grudnia, XXX Festiwal Pieśni Religijnej, godz. 9:00
przesłuchania konkursowe, godz. 16:00 Koncert Galowy. Sala Widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

fot.: Mat. prom.

Festiwal
Cantate Domino

Prawa ręka Stinga
w Koszalinie!
To będzie prawdziwa gratka dla miłośników muzyki Stinga, którą od prawie 30 lat współtworzy Dominic Miller. Gitarzysta pojawi się na deskach Filharmonii Koszalińskiej wraz z zespołem, który tworzą:
Jacob Karlzon – instrumenty klawiszowe, Santiago
Arias – bandoneon, Rhani Krija – instrumenty perkusyjne i Nicolas Fiszman – instrumenty perkusyjne. Okazją do kolejnej trasy koncertowej Dominika
jest jego nowy solowy album „Absinthe”, nagrany ponownie dla prestiżowej wytwórni ECM.
Dużym uproszczeniem jest traktowanie Millera wyłącznie jako współpracownika Stinga. Pełna lista współpracowników Dominika jest niezwykle długa i zawiera nazwiska tej miary co m.in.: Phil
Collins (światowy hit „Another Day in Paradise”),
Tina Turner, Youssou N’Dour, Chris Botti, Mariza,
Peter Gabriel, Bryan Adams, Sheryl Crow, Rod Stewart, Pat Metheny. W Koszalinie usłyszymy utwory
z solowych płyt Millera, nie zabraknie także piosenek Stinga. ■ (KG)
9 marca 2020 r., godz. 19:00, Dominic Miller z zespołem, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska.
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Pośród zimowych zamieci, gdy pustoszeją ulice miast, a na całym osiedlu jedynie światło latarni próbuje posłać spod grubej czapy śniegu nieśmiały uśmiech nieprzyjaznej zawierusze,
mała Marzycielka wyczekuje utęsknionej od roku
chwili. Otulona tą magiczną nocą, niczym ciepłym kocem, zajmuje swe doroczne miejsce przy
oknie i przyklejając doń policzek, wypatruje hen,
wysoko pierwszej gwiazdy, zwiastującej Boże Narodzenie. Lecz nie tylko jej wygląda, odważa się
pójść o krok dalej i... marzy – jest w końcu Marzycielką i taki ma od losu talent. Marzy więc, że
pewnego dnia dosięgnie gwiazd, które dziś ogląda z oddali. Marzy, a wszystko jakby zastyga
w bezruchu. Na tych kilka niecierpliwych mrugnięć powiekami świat wstrzymuje swój oddech,
gdy wtem na kolanach Marzycielka dostrzega kątem oka coraz jaśniejszy blask. Tak to ona, spadła
z nieba prosto w jej ramiona. I już wie, że nie rozstaną się nigdy.
Marzenia mogą nabrać realnych kształtów,
trzeba im jednak pomóc, znaleźć dla nich czas
i miejsce. Obie te rzeczywistości łączy w sobie
nasz Pałac Młodzieży. Ilu tu Marzycieli i Marzycielek… Pomiędzy dźwiękami gitary kilkuletniego Marka Knopflera dobiegają nas wokalne popisy Edith Piaf in spe i ćwiczenia gamy młodego
Garou. W międzyczasie stukot młotka z pracowni technicznej wtóruje nutom płynącym spod
klawiszy pianina Chopina. W pląsach tańczą już
barwy pod pędzlami przyszłych Picassów i mkną
za zapachem potraw małej Magdy Gessler aż do
Kuchcikowa.

fot.: Mat. prom. PM

Marzycielka

Jeszcze tylko kilka poprawek w pracowni rzeźby poczyni niemal już pełnoletni Myron i zaprezentuje swe
dzieło na półpiętrze, gdzie opodal w sali baletowej primabaleriny z łabędzim wdziękiem ćwiczą realizację marzeń.
Bo – drogi Czytelniku – marzenia się spełniają. Wystarczy
im tylko trochę pomóc. Jeśli więc jesteś pełen niespełnionych marzeń, ukrytych w najgłębszej studni duszy talentów, albo szukasz odpowiedniego dla swego dziecka miejsca, koszaliński Pałac Młodzieży… jest!
Gdy więc pośród codziennej zawieruchy, czy zamieci życia, spostrzeżesz, szanowny Czytelniku, że przestałeś
marzyć, pamiętaj, iż dostałeś – jak każdy z ludzi – dar od
losu, talent, pasję, pewną gwiazdę z nieba, której nie można porzucić. Przytul ją mocno, niczym mała Marzycielka
i zawitaj kiedyś do Pałacu Młodzieży w Koszalinie.
Materiał przygotowany
przez PM w Koszalinie
(czyt. Pałac Marzeń w Koszalinie)
Kamil Barański
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Dotknij
Archeologii

fot.: Mat. prom. Muzeum

Przy tworzeniu wystawy Dotknij Archeologii Muzeum w Koszalinie połączyło siły z Wydziałem Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Celem naszej współpracy było
ułatwienie dostępu do zabytków archeologicznych.
Szacuje się, że w Polsce żyje od 4 do 7 mln.
osób niepełnosprawnych, w tym około 1,8 mln
z dysfunkcją wzroku. Stanowi to duży odsetek
osób, dla których korzystanie z oferty kulturalnej może być utrudnione.

Muzeum pozbawione barier staje się miejscem otwartym, przyjaznym, gdzie bezpośredni kontakt ze sztuką, historią, techniką wpływa na potencjał edukacyjny instytucji.
Korzyści z takiego miejsca czerpią nie tylko osoby niepełnosprawne, ale każdy gość.
O dziejach naszego regionu świadczą głównie zabytki archeologiczne. Z uwagi na swoją specyfikę, należą do
przedmiotów, z którymi kontakt bezpośredni gościa muzeum jest w zasadzie niemożliwy. Dlatego też stąd wynika szczególna trudność z ich udostępnieniem zwiedzającym z dysfunkcją wzroku. Tymczasem, osoby te podkreślają, szczególną wartość dotykania przedmiotów w procesie
poznawczym.
Ta eksperymentalna wystawa ma celu pogodzenie potrzeb osób niepełnosprawnych z wymogami konserwatorskimi i charakterem obiektów archeologicznych. Z tego powodu postanowiliśmy zestawić ze sobą oryginalne zabytki
z ich wiernymi odwzorowaniami. Efekt ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu technologii skanowania trójwymiarowego oraz druku 3D.
Obiekty archeologiczne zostały zdigitalizowane, a ich
wydruki przygotowane w Laboratorium Szybkiego Prototypowania Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Skaner optyczny, który został wykorzystany przy digitalizacji obiektów architektonicznych, cechuje się wysoką
dokładnością, dzięki czemu stwarza możliwość tworzenia
cyfrowych kopii materiałów dziedzictwa kultury materialnej, wiernych oryginalnej formie. Jest to proces nieinwazyjny, co sprzyja cyfryzacji obiektów również bardzo delikatnych.
Na wystawie przedstawimy 10 replik wykonanych
w technice druku 3D. Każdy z nich będzie można wziąć do
ręki i porównać z zabytkiem znajdującym się w gablocie na
wystawie Pradzieje Pomorza.
Inicjatorami wydarzenia są: dr Paulina Kminikowska,
dr Aleksandra Gołdyn-Witkowska, Wydział Architektury
i Wzornictwa, Bogna Buziałkowska, Andrzej Kuczkowski,
Krzysztof Jedynak, Muzeum w Koszalinie.
Wernisaż: 12 grudnia (czwartek), godz. 17:00. Wystawa
czynna do 16 lutego 2020 r.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Muzeum w Koszalinie
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fot.: Mat. prom.

Koszalińskie nowości
wydawnicze

PiesKotajki, czyli
Mikołajki w bibliotece
Wszystkich miłośników czworonogów zapraszamy
7 grudnia do udziału w PiesKotajkach, czyli zwierzęcych
Mikołajkach. Z tej okazji w bibliotece pojawi się specjalny
gość, pisarka Agata Widzowska, autorka m.in. cyklu Psierociniec, którego głównym bohaterem jest psi poeta. Ten niezwykły pies pisze magiczne wiersze, które mają moc ulepszania rzeczywistości. O godzinie 10:30 pisarka wręczy nagrody
w konkursie plastycznym Animalujemy, a od godziny 11:00
rozpocznie się spotkanie autorskie. Będzie możliwość wzięcia
autografu lub zrobienia sobie zdjęcia z autorką.
W wydarzeniu weźmie udział także Kuchnia Społeczna Koszalin, współpracująca z Fundacją Miau, Kocie Wąsy
i Spółka, która tego dnia będzie zbierała datki na ich podopiecznych.
O 12:30 zaczną się autorskie warsztaty plastyczne dla
dzieci z Sarą Olszewską, ilustratorką i graficzką, która stworzyła m.in. ilustracje do książki „Drzewo życzeń” wydawnictwa Dwie Siostry. Nie zabraknie też świątecznych warsztatów
plastycznych, podczas których każdy chętny będzie mógł wykonać niepowtarzalne ozdoby choinkowe. Zapraszamy całe
rodziny!
Uwaga! Na warsztaty z Sarą Olszewską obowiązują zapisy pod numerem 94 348 15 62. Liczba miejsc ograniczona.

16 grudnia o godz. 17:00 w Koszalińskiej
Bibliotece Publicznej odbędzie się promocja
dwóch koszalińskich wydawnictw poświęconych historii i sztuce regionalnej.
Jako pierwszy zaprezentowany będzie
Rocznik Koszaliński 46/2018. Czasopismo,
którego historia sięga aż 1965 roku zostanie
pokazane w zupełnie nowej odsłonie. Czytelników zaskoczy na pewno nowa okładka,
która została wykonana przez Mariusza Króla z pracowni Vidoque. W nawiązaniu do hasła promującego naszą miejscowość – Koszalin Centrum Pomorza, poszerzono obszar badań i tematykę periodyku. W trakcie promocji
czasopisma nastąpi krótka prezentacja wybranych autorów tekstów. Zachęcamy mieszkańców Koszalina do spotkania i dyskusji z twórcami artykułów.
Następnie zostanie zaprezentowana
książka pt. „Zygmunt Wujek – artysta nietypowy” autorstwa dr Anny Gut-Czerwonki,
wydana przez Archiwum Państwowe w Koszalinie. Publikacja ta stanowi pierwszą w historii próbę ukazania ponad pięćdziesięcioletniego dorobku wybitnego artysty koszalińskiego nawiązującego w swojej twórczości do
wydarzeń ważnych dla historii Polski.
W książce znajdzie się życiorys artysty,
kalendarium prac, a także obszerny wywiad.
Oprócz dzieł, trafią tu dokumenty z prywatnego archiwum Zygmunta Wujka; w tym
również niepublikowany dotąd zbiór grafik
artysty ze zbiorów AP w Koszalinie.
Podczas spotkania promocyjnego będzie
można otrzymać bezpłatne egzemplarze obu
wydawnictw.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Sport

26-27

Piłka Ręczna Koszalin
– superliga kobiet
Przerwa w rozgrywkach;

Gwardia Koszalin
– piłka ręczna
mężczyzn I liga
— 7.12
Gwardia Koszalin
– Sokół Kościerzyna. Bilety: 5 zł.

Hala Gwardia, ul. Fałata 34;

MKKS Żak Koszalin
– koszykówka II liga
— 7.12
Arka AMW II Gdynia
– MKKS Żak Koszalin;
— 14.12, godz. 17:00
MKKS Żak Koszalin
– MKS Sokół Międzychód.

Wstęp wolny. Hala ZOS,
ul. Głowackiego 9;

— 21.12, godz. 17:00
MKKS Żak Koszalin
– Sklep Polski MKK Gniezno.

Wstęp wolny.
Hala ZOS, ul. Głowackiego 9;

Gwardia Koszalin
– piłka nożna III liga
Przerwa w rozgrywkach;

Bałtyk Koszalin
– piłka nożna III liga
Przerwa w rozgrywkach;

* Z uwagi na długi czas dzielący
datę wydarzenia od wydania niniejszego informatora godziny
rozpoczęcia imprez sportowych
nie są jeszcze znane i mogą ulec
zmianie z powodów niezależnych
od wydawcy.

Czy trening vacu
faktycznie odchudza?
Mamy zimę i dla większości z nas utrzymanie aktywności fizycznej i wagi na „letnim poziomie” może nie być łatwe. Warto zatem spróbować czegoś nowego. Proponujemy „vacu step” – czyli spacer lub jazda w podciśnieniu. Jest to połączenie steppera lub roweru
z fartuchem podciśnieniowym, który zalecany jest osobom zdrowym, bez problemów z naczyniami krwionośnymi w obszarze pośladków i nóg.
Jak wygląda trening? Zakładamy na siebie specjalny, piankowy
pas, który wyglądem przypomina spódniczkę. Następnie wchodzimy do kapsuły, w której jesteśmy szczelnie zamykani od pasa w dół.
Poruszamy się pod kontrolą elektronicznych czujników, które
monitorują pracę serca.
Podciśnienie wywołane chodzeniem na stepperze lub jeździe
na rowerze, powoduje silne ukrwienie dolnych partii ciała od brzucha, przez biodra i uda, aż do stóp, dzięki czemu przemiana materii jest przyspieszona i organizm w tych miejscach pozbywa się tkanki tłuszczowej. Następuje rozkład kwasów tłuszczowych i redukcja
tkanki tłuszczowej, a efekty utrzymują się przez wiele miesięcy. Zaletą tej metody jest spalanie tłuszczu w miejscach szczególnie uciążliwych, niedostępnych dla organizmu w czasie zwykłych ćwiczeń. Po
10 treningach, suma obwodów zmniejsza się nawet o 30 cm. W Koszalinie z tej aktywności można skorzystać w wielu miejscach – chętnych odsyłamy do wyszukiwarek internetowych – na pewno się nie
zawiedziecie. ■ (RB)
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