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Znajdziecie nas również w tygodniku

Koniec maja to w Koszalinie tradycyjne spoglądanie w przeszłość
miasta i jestem przekonany, że kiedy biskup kamieński Herman von
Gleichen lokował na prawie lubeckim w 1266 roku nasze miasto, nie
spodziewał się, że fakt ten w XXI wieku będzie nie dość, że pamiętany, to na dodatek jego wspomnienie doczeka się uroczystej oprawy.
23 maja 2016 roku minie dokładnie 750 lat od dnia, kiedy mówimy
o narodzinach naszego miasta.
Jest to wyjątkowa rocznica, dlatego uroczyste obchody Jubileuszu
750-lecia Miasta rozpoczęliśmy już rok temu i kontynuować będziemy podczas tegorocznych Dni Koszalina. Jestem przekonany, że bogaty program uroczystości pozwoli nam udanie spędzić czas. Urodziny
Miasta są przecież świętem i okazją do zabawy każdego z nas. Chciałbym, aby maj był dla nas okazją do integracji i budowania wspólnoty
lokalnej. Do uśmiechu i wspólnego tworzenia niezapomnianych wspomnień, przeżywania miłych chwil w rodzinnym gronie.

„Nasze Miasto”

Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
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Przedostatnia w tym sezonie premiera naszego teatru to zarazem pierwsza w Polsce inscenizacja spektaklu dwóch irlandzkich autorów Simona
Doyla i Gavina Quinna „Edyp Cię kocha”. Tekst powstał w 2005 roku i rok później został pokazany na
deskach Kitel Alley Theatre w Dublinie. Reżyserem
koszalińskiego spektaklu jest Cezary Iber, laureat
nagrody publiczności za najlepszy spektakl 5.Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-teatr 2014”. Oddajmy głos twórcy: „Czy jesteśmy kowalami swego losu, czy tylko pionkami w rozgrywkach bogów? Wolna wola kontra przeznaczenie. Kto może
wiedzieć o tym lepiej niż Edyp. Całe życie uciekał
od okrutnej przepowiedni, tylko po to by na koniec
bezlitośnie się z nią skonfrontować. Edyp i jego rodzina. W tym dramacie, przeniesieni we współczesne czasy. Jednak bez względu na okres i miejsce, relacje pozostają takie same. Rodzina, która jest skazana na zagładę, ale czy dlatego, że tak chcą bogowie
i kosmiczne klątwy, czy dlatego, że zepsucie drąży
ich od wewnątrz? Chore relacje, wiecznie niewyjaśnione, skrywane kłamstwa, frustracje i zależności. Igraszki bogów i igraszki ludzi. Kompleksy i depresje. Walka, grill z ociekającymi kiełbaskami i rodzinna terapia.

fot.: Materiały promocyjne BTD

Prapremiera
w Bałtyckim
Teatrze
Dramatycznym

Zatem jest to historia pewnej antycznej, a jednocześnie współczesnej rodziny. Sztuka o moralności, a raczej jej upadku, o seksualności, a raczej
o wykorzystaniu i w końcu o przeznaczeniu i wolnej woli. Trzy Mojry snują nić życia. Jedna ją nawija
na prządkę, druga nawleka na igłę, a trzecia przecina. Ot i cała historia”.
Na koniec jeszcze obsada koszalińskiej prapremiery: Beata Niedziela – Jokasta, Katarzyna Pośpiech (gościnnie) – Antygona, Dominika
Mrozowska – Chór, Olga Kunicka (gościnnie) –
Chór, Katarzyna Stenzel (gościnnie) – Chór, Piotr
Krótki – Terezjasz, Artur Paczesny – Edyp, Jacek
Zdrojewski – Kreon.
Materiał opracowany
przez Bałtycki Teatr
Dramatyczny w Koszalinie

Polecamy kultura

Noc
w Muzeum

fot.: Materiały promocyjne Muzeum
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Tegoroczna Noc Muzeów rozpoczyna nowy cykl
tematyczny. Każda kolejna majowa impreza związana będzie z jedną z muzealnych ekspozycji. Pierwsza z cyklu, nawiązuje do wystawy „Pradzieje Pomorza", a jej główną atrakcją – oprócz bezpłatnego
zwiedzania ekspozycji i możliwości spotkania z autorami wystaw – będzie festyn archeologiczny, podczas którego Drużyna Grodu Trzygłowa zaprezentuje słowiańskie zwyczaje, obrzędy, stroje i uzbrojenie, a zespół Percival przypomni brzmienie rzadko
dziś używanych instrumentów. Ci, którzy odwiedzą
tej nocy muzealny dziedziniec, wysłuchają koncertu wczesnośredniowiecznej muzyki, poznają pracę
bursztynnika i garncarza, a także posmakują dawnego jadła. Najmłodsi uczestnicy imprezy, ciekawi
muzealnego warsztatu, sprawdzą na czym polega
praca archeologa – przy pomocy wykrywacza metali poszukają „skarbów" i przygotują ich dokumentację. Będą mogli również wypleść krajki na krosnach,
stworzyć własną biżuterię czy skamielinę, zagrać
w dawne gry – hnefatafl i mancalę, spróbować zmielić zboże na kamiennych żarnach lub wykonać „zabytkowy" naszyjnik. Na wszystkich chętnych czekać
będzie wielkoformatowa mozaika – z ceramicznych
fragmentów postaramy się stworzyć brakującą połowę popielnicy twarzowej.
Podobnie jak w poprzednich latach we wnętrzu
muzeum odbędzie się prezentacja zbiorów kolekcjonerów oraz promocyjna sprzedaż wydawnictw,
a przewodnicy PTTK oprowadzą po najciekawszych
zabytkach Koszalina. Wraz z członkami Stowarzyszenia Roweria będzie można wybrać się na rowerowy rajd szlakiem muzeów i galerii, które wzięły
udział w Nocy Muzeów.

Program:
Wnętrza muzeum
18.00–24.00 – „Zwiedzanie z kustoszem”
– „Księgarnia za pół ceny”
– „Historia i sztuka za złotówkę”
18.00–22.00 – Giełda kolekcjonerska
Dziedziniec i okolice muzeum
17.50–18.00 – Powitanie;
18.00–24.00 – „Obóz Słowian” – prezentacja broni,
sprzętu, potraw;
– „Zagroda Gniewka” – historyczny
plac zabaw dla dzieci;
– Tkanie krajek, wyrób naczyń
glinianych, biżuterii i inne atrakcje
– Pokazy obróbki bursztynu,
garncarstwa, stoiska z biżuterią,
ceramiką, wypiekami, miodem pitnym;
– „Rowerowa Noc Muzeów” – rajd
szlakiem muzeów i galerii;
18.00–22.00 – „Małe wykopaliska” – zajęcia
edukacyjne;
– Dawne gry planszowe (hnefatafl,
ancala), konkursy i zabawy;
18.00–18.30 – „Uzbrojenie i techniki walki Słowian”
– Pokaz Drużyny Grodu Trzygłowa
18.30–22.00 – Spacery po mieście z przewodnikami
PTTK, co półgodziny od pełnej,
19.00–20.00 – Koncert zespołu Percival;
20.30–21.00 – „Odzież, ozdoby, fryzury” – pokaz
mody Drużyny Grodu Trzygłowa;
22.00–22.30 – konkursy prowadzone przez
Drużynę Grodu Trzygłowa
23.30–24.00 – „Uzbrojenie i techniki walki Słowian”
– pokaz Drużyny Grodu Trzygłowa

Materiał opracowany
przez Muzeum w Koszalinie

16 maja, Noc Muzeów, 18:00 do 24:00 (w pozostałych godzinach muzeum jest nieczynne).

• Wystawa prac Paula Dahlena
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• Wystawa prac Paula Dahlena

• Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – 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;
WYSTAWY CZASOWE
— Do 15.05
Paul Dahlen (1881-1954)

malarstwo, rysunek, grafika.
Muzeum, ul. Młyńska;
—

Wystawa ze zbiorów Georga
Breitwiesera z Lorch (Niemcy) i Muzeum w Koszalinie.

Muzeum, ul. Młyńska;

—
„Zabytek miesiąca”. Majo-

wy zabytek miesiąca związany jest z tematem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów. Z okazji zbliżającego
się 750-lecia miasta Koszalina, od 23 maja będzie moż-

na oglądać czerwcowy Zabytek Miesiąca, będzie to
przedmiot znaleziony na koszalińskim rynku. Muzeum,
ul. Młyńska;
— 23.04-22.05

Galeria REGION, wystawa
związana z Nocą w bibliotece „Orient Expressem przez
Europę”. KBP, Plac Polonii;
— Polska Sztuka Współczesna – malarstwo i grafika.

Prezentacja prac autorów tj.:
T. Dimczewski, J. Dobkowski, S. Fijałkowski, A. Gieraga, G. Grabowska, i inni.
Bez wernisażu. Galeria
na Piętrze, ul. Dworcowa;
CENY BILETÓW
Muzeum: normalny - 10 zł,

ulgowy - 8 zł, bilet rodzinny (2x2) - 32 zł, zbiorowy 5 zł, wstęp na jedną wystawę - 5 zł. W środy wstęp na
ekspozycje stałe jest bezpłatny (na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp na wernisaże wystaw - bezpłatny.

Oprowadzenie odbywa się
po wcześniejszym uzgodnieniu. UWAGA! Zmiana godzin otwarcia muzeum! Muzeum jest czynne dla zwiedzających od godz. 10 do
16 do 14 maja włącznie. Od
15 maja muzeum jest czynne od 10:00 do 17:00 (w poniedziałki nieczynne). 16
maja (Noc Muzeów) muzeum jest czynne od 18:00
do 24:00. 17 maja (niedziela
po Nocy Muzeów) muzeum
jest nieczynne.
Bałtycki Teatr Dramatyczny:

scena duża: I-VII rząd normalny - 40 zł , ulgowy - 35 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
- 25 zł. III-XII rząd i balkon:
normalny - 30 zł, ulgowy 25 zł, grupowy - 20 zł. Spektakle familijne - 15 zł. Spektakle
grupowe przedpołudniowe
- 15 zł. Mała scena: normalny - 30 zł, ulgowy - 25 zł. Scena na zapleczu: normalny 30 zł, ulgowy - 25 zł, grupowy
- 20 zł. Premiery - 50 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD.
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• Kino Kryterium w Koszalinie

• Paulla na Majówce w Koszalinie

• „Edyp Cię kocha” w BTD

1 Piątek
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
Filharmonii, ul. Piastowska
2, pn-pt. w godz. 11-15, tel.
94 342 62 20 oraz na godzinę
przed koncertem. Bilety ulgowe przysługują emerytom
i rencistom, dzieciom i młodzieży uczącej się do 26 lat.
Bilety zbiorowe wyłącznie
dla grup zorganizowanych
powyżej 20 osób. Filharmonia zastrzega sobie możliwość zmian ceny biletów dla
poszczególnych koncertów.
Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny -17 zł,
ulgowy - 15 zł, grupowy - 12
zł (min. 10 osób). Tanie poniedziałki - 12 zł (obowiązuje do
wybranych filmów), Dyskusyjny Klub Filmowy: jednorazowy - 9 zł, karnety: ulgowy 25 zł, normalny - 30 zł. Kino
Małego Widza – 10 zł, Szminka Movie – 10 zł, Kryterium
Movie – 10 zł, Kryterium –
śmiech to zdrowie – 10 zł.

— MAJÓWKA
„Od Morza aż do Tatr”

Prowadzenie: Szymon
Łątkowski – komik.
— 14:00 Występ Zespołu
Akordeonowego AKORD;
— 14:50 Występ Studium
Wokalnego;
— 15:30 Capoeira Koszalin;
— 16:00 Maraton Zumby;
— 19:00 Gwiazda wieczoru
DJ Adamus & Paulla;
Imprezy towarzyszące:
— 14:00 Wybór Najładniej-

szego Klasyka Wiosny 2015;
Bieg Nordic Walking;Warsztaty plastyczne dla dzieci „Moje wymarzone zwierzę”; Bubble Football – mecze
w nadmuchiwanych piłkach;
— 15:00 Warsztaty Graffiti –
„Nie kupuj - adoptuj”;
— 16:00 Degustacja przysmaków rybnych;
— 17:00 „Bieg na 6 łap”;
— 17:00 Prezentacja bezdomnych psów z Leśnego
Zakątka;
— 17:30 Konkurs na najsympatyczniejszego zwierzaka Koszalina;
— 18:00 Pokaz tresury

psów policyjnych;
Wstęp wolny.
Tereny podożynkowe,
ul. Orląt Lwowskich;

— 19:00
„Edyp Cię kocha” - Scena na

Zapleczu, spektakl przedpremierowy, reż. C. Iber.
Czy jesteśmy kowalami swego losu, czy tylko pionkami
w rozgrywkach bogów? Wolna wola kontra przeznaczenie. Kto może wiedzieć o tym
lepiej niż Edyp. Całe życie
uciekał od okrutnej przepowiedni, tylko po to by na
koniec bezlitośnie się z nią
skonfrontować. Edyp i jego
rodzina. W tym dramacie,
przeniesieni we współczesne
czasy. Jednak bez względu
na okres i miejsce relacje pozostają takie same.
BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
Zabawa pierwszomajowa
dla „przodowników pracy”.

Wyrabiamy 300% normy
na parkiecie. Przodownicy z czerwonymi chustami
lub krawatami - wstęp: 10 zł,
pozostali: 15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

• Future Folk na Majówce w Koszalinie

• Hanka Rybka na Majówce w

2 Sobota
— MAJÓWKA
„Od Morza aż do Tatr”

Prowadzenie: Józef Pitoń –
Góral Spod Tater.
— 14:00 Występ zespołu
„Bałtyk”, tworzenie wielkiej
flagi narodowej z balonów;
— 15:00 Koncert Hanki Rybki;
— 18:00 Gwiazda wieczoru koncert Future Folk
czyli nowoczesna wizja muzyki spod samych Tatr;
Imprezy towarzyszące:
— 14:00 Stoiska twórców

ludowych; Tworzymy balonową flagę narodową; Bubble Football – mecze w nadmuchiwanych piłkach;
— 16:00 Pokazy tańców
i strojów góralskich; Wielkie
ognisko góralskie z kiełbaskami dla wszystkich;
Wstęp wolny.
Tereny podożynkowe,
ul. Orląt Lwowskich;
— 12:00
Kino Małego Widza „Czarnoksiężnik z Oz” (zestaw ma-

łego widza: mała cola i popcorn za 2,5 zł). Pewnego
dnia, Toto - pies Dorotki gryzie w nogę podłą panią Gulch.

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• „Paddington” w kinie Kryterium

3 Niedziela
Kobieta z zemsty chce uśpić
Toto. Dorotka postanawia ratować przyjaciela i razem
uciekają do domu. Gdy jest
już w domu, tornado przenosi ją do czarodziejskiej krainy
Oz. Kino Kryterium;

 12:00
—
Graffiti spotkanie przy ścianie czyli Hip Hop Jam połączo-

ny z Wielkim Grillowaniem na
trawce przy muzyce selekcjonowanej przez DJ'i. Słowiańska 8 (przy Kotłowni MEC);
— 19:00
„Edyp Cię kocha” - Scena na

Zapleczu, prapremiera, reż.
C. Iber. BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
Koncert formacji Dyzmatronik. To fuzja trzech postaci

z odległych od siebie światów
muzycznych: muzyki ilustracyjnej, hip-hopu i rocka.
Bilety: 15/20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 21:00
Koncert Hadesa, polskiego
rapera. Bilety: 20 zł (przed-

sprzedaż), 25 zł (w dniu
koncertu). Jazzburgercafe,
ul.Pileckiego;

— 14:00
Kino dla rodzin „Paddington”, reż.: P. King, gat.: ani-

macja/familijny/przygodowy,
2015, 95 min. Któż nie zaopiekowałby się małym sympatycznym misiem siedzącym samotnie na wielkim
dworcu kolejowym? Państwo
Brown z dziećmi bez wahania przygarnęli uroczego
niedźwiadka w czerwonym
kapeluszu i.... odtąd już nic
nie było jak dawniej. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Edyp Cię kocha” - Scena na

Zapleczu, reż. C. Iber.
BTD, Plac Teatralny;

— 20:00
Koncert Zgredybilies. To for-

macja, która powstała z fascynacji muzyką lat 50'tych
- twórcami związanymi
z SUN records w Memphis.
Inspirując się twórczością
Elvis Presleya, Johnego Casha i Eddiego Cocrana. Zespół wykorzystuje charakterystyczne instrumentarium
- skromne bębny, kontrabas
oraz gitarę. Bilety: 5 zł.
Club 105, ul. Zwycięstwa 105;

fot.: Materiały promocyjne
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• DKF „Rozdzieleni” w kinie Kryterium

• Koncert „Nie tylko dla jazzfanów” w Domku Kata

• Joanna Tylkowska-Drożdż w Filharmonii

5 Wtorek

6 Środa

8 Piątek

— 18:00
DKF „Rozdzieleni”, reż.: M.

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki –

—17:00
Finał powiatowego konkursu literackiego „Koszalińska
Niezapominajka” w ramach

Hazanavicius, gat. dramat,
2015, 149min. W wyniku rosyjskiej inwazji na Czeczenię
9-letni Hadji traci rodziców.
Osierocony, wspólnie ze swoim malutkim bratem, ucieka
z rodzinnych stron i dołącza
do tłumu uchodźców. W trakcie tułaczki Hadji poznaje
Carole - pracownicę komisji
praw człowieka w Unii Europejskiej. Z jej pomocą chłopiec
powoli otrząsa się z wojennych doświadczeń i wraca do
normalnego życia. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem pn. „Biskup

uśmiechu”. Podczas spotkania wyświetlone zostaną filmy „Biskup uśmiechu”, części od 9 do 12. Wstęp wolny.
Club 105, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Zapaska Duo – koncert jed-

nego z najczęściej koncertujących zespołów na ukraińskiej scenie alternatywnej.
Bilety: 10/15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

W.G. Sebald „Pierścienie Saturna”. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 8, ul. Andersa;
— 18:00
Koszalińska Scena Literacka.

Wieczór poetycko-muzyczny.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

7 Czwartek
— 19:00
„Edyp Cię kocha” - Scena na

Zapleczu, reż. Cezary Iber.
BTD, Plac Teatralny;

— 19:00
Scena Muzyczna „Nie tylko
dla jazzfanów” Koncert Le-

cha Szprota – jazzmana, lidera „Old Jazz Quartet” i legendarnego już zespołu jazzu
tradycyjnego „Vistula River
Brass Band”. Lech Szprot –
klarnecista saksofonista, flecista, wokalista, kompozytor, aranżer, muzykoterapeuta, pedagog. Bilety: 15 zł do
nabycia w biurze Teatru. Domek Kata, Teatr Propozycji
„Dialog”, ul.Grodzka;

Tygodnia Bibliotek. Wstęp
wolny. KBP, Plac Polonii,
sala konferencyjno–kinowa;

— 18:30
W hołdzie Stanisławowi
Moniuszce. Orkiestra Filhar-

monii pod dyrekcją W. Semerau-Siemienowskiego. J.
Tylkowska-Drożdż - sopran
T. Szlenkier – tenor. Orkiestra wykona fragmenty dzieł
S. Moniuszki oddając w ten
sposób hołd patronowi
Filharmonii, zwieńczeniem
koncertu będzie mała symfonia Ludviga van Bethovena.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Szalone nożyczki” - Duża

Scena, reż. A. Chichłowski. Komedia kryminalna, rozgrywająca się w salonie fryzjerskim,
prowadzonym przez A. Kędziorka. BTD, Plac Teatralny;
— 20:30
Salsoteka - wieczór tańców

latynoskich. Bilety: 10/15 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Materiały promocyjne BTD

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• KMW „Sekrety morza” w kinie Kryterium

• „Wariacje enigmatyczne” w BTD

• DKF „Ze wszystkich sił” w kinie Kryterium

9 Sobota

10 Niedziela

11 Poniedziałek

— 12:00
Kino Małego Widza „Sekrety Morza” (po seansie zajęcia

— 11:00
"Możesz tańczyć wszędzie
jeżeli tańczysz sercem." Cen-

— 10:00
Tydzień Bibliotek. Wykład

plastyczne) Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Szalone nożyczki” - Duża

Scena, reż. A. Chichłowski.
BTD, Plac Teatralny;

— 18:30
IV Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego
Arte Tango 2015, Orkiestra

pod dyrekcją S. Morusa, P.
A. Nowak – akordeon, kwartet akordeonowy Milonga Baltica, G. Eredia, S. Van Tilbeurgh - para taneczna. Filharmonia, ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert tria Slutocasters,

muzyka fusion electronic.
Bilety: 10 zł. Jazzburgercafe,
ul.Pileckiego;
— 20:00
Koncert zespołów: 747
(Szczecin) / AntykWariat
(Szczecin) / Que Pasa (Koszalin). Bilety: 7 zł. Kawałek

Podłogi, ul. Piastowska;

— 21:00
„Wariacje enigmatyczne” -

Mała Scena. BTD;

trum Kultury 105 w Koszalinie zaprasza zespoły działające w jednostkach kulturalnych i oświatowych do
wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych Wojewódzkich Konfrontacji Tanecznych. Na zgłoszenia czekamy do dnia 4 maja br.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Wariacje enigmatyczne” -

Mała Scena, reż. B. Semotiuk "Wariacje enigmatyczne" to historia pisarza-noblisty, zaszytego w swojej
samotni na wyspie pod kołem podbiegunowym - Abla
Znorko, który właśnie wydał
swoją nową książkę. Przyjeżdża do niego Eric Larsen podający się za dziennikarza.
Chce dowiedzieć się, dlaczego ostatnie dzieło pisarza,
znanego dotąd z rozpraw filozoficznych, jest tak inne osobiste i namiętne.
BTD, Plac Teatralny;

Noemi Gryczko – z Programu Rozwoju Bibliotek „Design thinking metodą dla bibliotekarza-innowatora.
Doświadczenia polskie i zagraniczne.” Wstęp wolny.
KBP, Plac Polonii, sala
konferencyjno-kinowa;

12 Wtorek
— 11:00
„Wariacje enigmatyczne” -

Mała Scena, reż. B. Semotiuk. BTD, Plac Teatralny;

— 16:30
Otwarcie wystawy zdjęć zebranych podczas akcji fotograficznej pn. „Ulicami Koszalina”. Pomysłodawczynią

projektu jest U. Cienkowska.
Wstęp wolny. Galeria Ratusz,
I piętro, Rynek Staromiejski;
— 17:00
Tydzień Bibliotek. Spotka-

nie autorskie z Marią Czubaszek. Wstęp wolny.
KBP, Plac Polonii;

— 18:00
DKF „Ze wszystkich sił”, kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• „Focus” w kinie Kryterium

• Wystawa prac Zyty Kalety w Muzeum

• Weekend Docs Against Gravity

13 Środa

14 Czwartek

15 Piątek

— 11:00
„Wariacje enigmatyczne” -

— 11:00
„Wariacje enigmatyczne” -

— 16:30
Młodzieżowy Dyskusyjny
Klub Książki. KBP, filia nr 3,

— 10:00
Finał Powiatowego przeglądu recytatorskiego dla
przedszkolaków – „Natalki”,

— 11:30
"W deszczu ..." - Wystawa

Mała Scena, reż. B. Semotiuk. BTD, Plac Teatralny;

w czasie którego uczestnicy
będą recytować wiersze Natalii Usenko. W ramach Tygodnia Bibliotek. Wstęp wolny. KBP, Plac Polonii, sala
konferencyjno-kinowa;

Mała Scena, reż. B. Semotiuk. BTD, Plac Teatralny;

prac wychowanków SOSW
w Koszalinie. Prace plastyczne powstałe z inspiracji deszczem. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— 16:00
Dyskusyjny Klub Książki –

— 17:00
Wernisaż wystawy prac Zyty
Kalety, Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
Herbatka u Jarka, "Wieczór

— 18:00
Kryterium – śmiech to zdrowie „Focus”, reż.: G. Ficar-

— 19:00
Scena Teatralna „Człowiek
I Karzeł” na podstawie twór-

Beata Wojtaszczyk „Niewiarygodne przygody Gai Boryckiej”. Wstęp wolny. Koszalińska Biblioteka Publiczna,
filia nr 9, ul. Struga;

ra, John Requa, gat.: komedia, 2015, 104 min. Nicky
doświadczony mistrz podstępu wdaje się w romans z początkującą oszustką o imieniu Jess. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

z Okudżawą" w wykonaniu
K. Olkowicza w aranżacjach
i z akompaniamentem J. Barów. Wstęp wolny. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

czości P. F. Lagerkvista, reż.:
K. Kuczewska-Chudzikiewicz, wyk.: J. Litwin, przedstawienie własne STP „Dialog”. Wstęp wolny za okazaniem „karty widza” (do
odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, Teatr Propozycji „Dialog”, ul.Grodzka;

w kinie Kryterium

ul. Młyńska;

—
WEEKEND DOCS
AGAINST GRAVITY
18:00 „Citizenfour”, 2014, 114
min, reż. L. Poitras; 20:15 „Badjao. Duchy Z Morza”, 2013,

76 min, reż. E. Kubarska.
Galeria Scena zaprasza po
raz pierwszy w Koszalinie na
'Weekend Docs Against Gravity' – specjalny pokaz 6 filmów
dokumentalnych w ramach 12
Edycji „DOCS Against Gravity Festival” (dawniej Planet+
Doc Festival). Karnet na 6 seansów: 30 zł, bilet normalny:
10 zł, ulgowy: 8 zł,
Club 105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Edyp Cię kocha”.

BTD, Plac Teatralny;

— 20:30
Latino Party - wieczór ta-

neczny. Bilet: 10/15 zł. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 22:00
Koncert Noviki i Mr Lexa.

Bilety: 20 zł. Jazzburgercafe,
ul.Pileckiego;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne BTD

Kalendarium kulturalne

• Weekend Docs Against Gravity
w kinie Kryterium

• „Teatry Malucha” w BTD

16 Sobota

18 Poniedziałek

— 12:00
Kino Małego Widza „Ups!
Arka odpłynęła” (po seansie

— 19:00
„Edyp Cię kocha” - Scena na

— 17:00
„Po-widoki”. Wernisaż jubile-

Mała Scena, reż. B. Semotiuk. BTD, Plac Teatralny;

zajęcia z animatorem). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

uszowej wystawy Beaty Marii
Orlikowskiej w ramach Nocy
Muzeów. Inauguruje ona
25- lecie twórczości artystki.
Wstęp wolny. Bałtycka Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa;
— 18:00 – 24:00
Noc Muzeów, (w pozosta-

łych godzinach muzeum
jest nieczynne).
Muzeum, ul. Młyńska;

—
WEEKEND Z DOCS
AGAINST GRAVITY
18:00 „Scena Ciszy”, 2014,

99 min, Reż. J. Oppenheimer; 20:00 „Wizyta”, 2014,
85 min, Reż. M. Madsen.
Club 105, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Łowcy Talentów - II przesłuchanie. Przegląd dla osób, któ-

re chcą zaistnieć na scenie.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

• „Scena Seniora” w Domku Kata

Zapleczu. BTD, Plac Teatralny;
— 20:30
„Wariacje enigmatyczne” -

17 Niedziela
— 10:00
Teatr Malucha - Scena na Za-

pleczu, prow.: M. Muszyńska-Płaskowicz. BTD,
Plac Teatralny;
—
WEEKEND Z DOCS
AGAINST GRAVITY
16:00 „Jesteśmy Waszymi Przyjaciółmi”, 2014, 110
min, reż. H. Sauper; 18:00
„W Piwnicy”, 2014, 85 min,

reż. U. Seidl. Club 105,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Po co są Matki” - Agencja Ar-

tystyczna Monolit, wyst. P.
Holz i J. Zółkowska. Bilety do
nabycia w kasie BTD (80 zł
i 90 zł) oraz na portalach: ticketpro.pl i biletyna.pl.
BTD, Plac Teatralny;

— 10:00
Eliminacje miejskie i powiatowe 47. Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta
polne”- finał regionalny– 8

czerwca. Wstęp wolny. KBP,
Plac Polonii, sala konferencyjno-kinowa;
— 11:00
Spektakl dla dzieci: Pinokio.

Bilety: 5 zł grupowe (powyżej 10 osób) i 8 zł indywidualne. Teatr Variete Muza,
ul. Morska;

— 17:00
Koncert z cyklu Scena Seniora. W koncercie udział wezmą:

chór „Frontowe Drogi” i „Tetrico Akord”. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 17:30
Otwarcie wystawy ZPAP
Okręgu Koszalin - Słupsk
z okazji jubileuszu 60 - lecia.

Artyści zaprezentują różne
dyscypliny twórcze, tworząc
dokument warsztatowej autentyczności, realizując własny obraz świata, człowieka
i miejsca, w którym żyjemy.
Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;

Kalendarium kulturalne

fot.: pixabay.com

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

12-13

• DKF „Klub dla wybrańców” w kinie Kryterium

• Szminka Movie „Sex, miłość i terapia”

• Wspólne czytanie wierszy Tadeusza

19 Wtorek

21 Czwartek

22 Piątek

— 10:00
Eliminacje miejskie i powiatowe 47. Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”,.

— 9:00
„Zemsta” - Duża Scena,

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście”. Występ ze-

Wstęp wolny. KBP,
Plac Polonii;

— 18:00
DKF „Klub dla wybrańców”.

Kino Kryterium;

— 18:00 - 22:00
JUWENALIA 2015, Lej mi Pół.

Koncerty: Nat Osborn Band
i Coma. Wstęp wolny. Osiedle Akademickie, ul. Rejtana;

20 Środa
— 9:00
„Zemsta” - Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny;

— 10:00
Eliminacje miejskie i powiatowe 47. Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.

Wstęp wolny. KBP,
Plac Polonii;

— 19:00 – 22:00
JUWENALIA 2015

Zespół Mig, Extazy i Soleo.
Wstęp wolny. Osiedle
Akademickie, ul. Rejtana;

w kinie Kryterium

250-lecie Teatru Publicznego
w Polsce, reż. T. Grochoczyński. BTD, Plac Teatralny;
— 17:00
Spotkanie autorskie ze Stanisławem Srokowskim auto-

rem m.in. powieści o tematyce kresowej. Wstęp wolny.
KBP, Plac Polonii, sala
konferencyjno-kinowa;

— 18:00
Szminka Movie „Sex, miłość
i terapia”, reż.: T. Marshall,

gat.: komedia romantyczna, 2015, 89 min. Lambert
jest seksoholikiem. Przypadłość mocno skomplikowała
mu życie. Aktualnie chodzi
na spotkania grupy wsparcia i rozwija karierę jako terapeuta par. Niespodziewanie w jego poukładane życie wkracza Judith, seksowna
nimfomanka... Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00 – 22:00
JUWENALIA 2015

Koncerty: Zeus, Paluch i Liroy + Lovesteam. Wstęp
wolny. Osiedle Akademickie, ul. Rejtana;

Różewicza w Kawałku Podłogi

społu „Wrzosy” z Bornego
Sulinowa. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 16:00
XLIV Konkurs Malarstwa
Ściennego Dzieci i Młodzieży

pod Mostami Koszalina. Szczegółowy regulamin na www.
pm.koszalin.pl. Tunel pod
mostem pod ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Wspólne czytanie wierszy
Tadeusza Różewicza w pierw-

szą rocznicę śmierci poety połączone z konkursem jednego
wiersza napisanego pod wpływem jego poezji. Chęć czytania poezji zadeklarowali:
Lech Kamiński, Krystyna
Pilecka, Andrzej Badowski,
Anna Żabińska, Stanisława
Schreuder, Agnieszka
Miszczor, Regina Adamowicz,
Grażyna Piekarewicz. Prowadzenie: Krystyna Pilecka
i Lech Kamiński. Wstęp wolny. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

• Rafał Kłoczko w Filharmonii

• Margaret na Dni Koszalina

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Kate Ryan na Dni Koszalina

23 Sobota
— 18:30
Koncert uczniów ZPSM
w Koszalinie pod dyrekcją

DNI KOSZALINA
— 9:00 – 21:00
Przemysław Marczewski będzie bił Rekord Guinessa

R. Kłoczko. Tradycyjnie już,
jak co roku, najzdolniejsi uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych
w Koszalinie wystąpią
z Orkiestrą Filharmonii.
Dla wielu z nich jest to
pierwsza możliwość pokazania swoich możliwości szerszemu gronu słuchaczy.
Filharmonia, ul. Piastowska;

Wstęp wolny. Amfiteatr,
ul. Piastowska;

pleczu, reż. M. Siegoczyński.
Historia inspirowana postacią słynnego uwodziciela Tulipana. To też opowieść o kobietach, które skrzywdził,
a upatrywały w nim księcia
z bajki. BTD, Plac Teatralny;

ci do stworzenia największej
ilustracji do legendy o prząśniczce. Prosimy o przybycie w ubraniach, które można pobrudzić. Wstęp wolny.
Muzeum, ul. Młyńska;

— 19:00
„Kali Babki” - Scena na Za-

— 20:30
Romantic Party - wieczór ta-

neczny. Bilety: 10/15 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;
— 22:00
JUWENALIA 2015.

Koncert : TAITO + KS.
Wstęp wolny. KS Kreślarnia,
ul. Rejtana;

w podnoszeniu 80 - kilogramowej sztangielki w ciągu
12 godzin. Plac przy Amfiteatrze, ul. Piastowska;

— 11:00 do 14:00
Koncert koszalińskich przedszkolaków pn. „Cztery pory
roku z muzyką klasyczną”.

— 11:00 – 13:00
Poznajemy koszalińską legendę. Zapraszamy dzie-

— 12:00
Kino Małego Widza „Alfie,
mały wilkołak” (popcorn

za 1 zł). Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 16:00 - 19:30
Święto Ulic. Promocja uli-

cy Zwycięstwa oraz jej przyległych. Plac na rogu ulic
Zwycięstwa i Matejki;

— 19:00
„Zemsta” - Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny;

— 21:00
Koncert Margaret. Bilety: 5

zł. Amfiteatr, ul. Piastowska;
— 21:00
Jazzburgercafe by Mambo.

Bilety: 10 zł. Jazzburgercafe,
ul.Pileckiego;

24 Niedziela
— 17:00
Malarski Teatr Mody Karykatury w Koszalinie, autorska
wystawa Artura Krajewskiego. Spektakl poprowadzą ak-

torzy M. Lewińska i M. Milowicz, para z serialu Lokatorzy.
Wystawa to fotografie oraz
przestrzenne elementy plastyczne. Instalacje te w ostatecznym efekcie okazują się
karykaturami znanych postaci ze świata telewizji. City
Box, Rynek Staromiejski;
— 19:00
„Szalone nożyczki” - Duża

Scena. BTD, Plac Teatralny;

— 20:00
Koncert Kate Ryan. Bilety: 5

zł. Amfiteatr, ul. Piastowska;

Kalendarium kulturalne

fot.: pixabay.com

fot.: Materiały promocyjne artysty

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

14-15

• DKF „Biay cień” w kinie Kryterium

• Benefis Władysława Andrzeja Pitaka

• „Scena Poezji” w Domku Kata

25 Poniedziałek

27 Środa

28 Czwartek

— 9:00 i 11:00
„Internetowy porywacz” -

— 9:00 i 11:00
„Zatruta studnia” - Duża

— 9:00 i 11:00
„Zatruta studnia” - Duża

Duża Scena, Centrum Kultury - Teatr w Grudziądzu,
reż. Z. Kulwicki. Pouczająca
historia dla wszystkich. Zapominamy, że nowoczesne
technologie zmieniają nasz
świat... BTD, Plac Teatralny;
— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie z Koszalina. „... a w gło-

wie maj”. Info na: www.bractwo.bloog.pl. Wstęp wolny. KO
„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;

26 Wtorek
— 9:00 i 11:00
„Internetowy porywacz” -

Duża Scena, reż. Z. Kulwicki
BTD, Plac Teatralny;
— 10:00
„Powiatowe Święto Czytelnika Dziecięcego”. Wstęp

wolny. KBP, Plac Polonii;

— 18:00
DKF „Biały Cień”. Kino Kry-

terium, ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Spektakl z okazji Dnia Matki.

Bilety: 25 - 60 zł. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

Scena, Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, reż. Z.
Kulwicki. Fantastyczna opowieść o miłości, przyjaźni,
dobroci, dążeniu do wyznaczonych celów, zawiera także
przesłanie ekologiczne. „Zatruta studnia” to wyśmienita zabawa dla najmłodszych,
podczas której zostają zabrani do krainy pozytywnych
wartości, gdzie ostatecznie
dobro i tak zwycięży.
BTD, Plac Teatralny;
— 11:00
Miejskie święto Czytelnika
Dziecięcego. Wstęp wolny.

KBP, Plac Polonii, sala
konferencyjno-kinowa;

— 17:00
Benefis Władysława Andrzeja Pitaka z okazji Jubile-

uszu: „55 lat społecznej i zawodowej pracy artystycznej
i pedagogicznej w dziedzinie teatru, muzyki i filmu.”
W programie wspomnienia, wywiady, filmy dokumentalne i popisy artystyczne. Wstęp wolny. Klub KSM
„Nasz dom”, ul. Zwycięstwa;

Scena, reż. Z. Kulwicki.
BTD, Plac Teatralny;

— 9:00 – 14:00
Polsko-niemiecka konferencja „Koszalin – miasto, które
łączy”. Wstęp wolny.

KBP, Plac Polonii;

— 19:00
Scena Poezji „Wiersze Julii
Hartwig” z cyklu: „Czytamy
poezję”. Przygotowanie:

S. Tomaszewska, czytają:
P. Krasowska i S. Tomaszewska. Sala kominkowa, przedstawienie własne STP
„Dialog”. Wstęp wolny za
okazaniem „karty widza”
(do odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, Teatr Propozycji „Dialog”, ul. Grodzka;
— 20:00
Improskład czyli Wojciech
Tremiszewski i Szymon Jachimek, do niedawna aktorzy

Kabaretu Limo oraz improwizatorzy w cyklicznym programie telewizyjnym „I Kto To
Mówi?" to podstawa projektu Improskład. Wstęp 30/35 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne zespołu

Kalendarium kulturalne

• Wojciech Rodek w Filharmonii

• Scena „105% mocy”: Komety

• Dawid Kwiatkowski w Amfiteatrze

29 Piątek

30 Sobota

31 Niedziela

— 9:00 – 14:00
Polsko-niemiecka konferencja „Koszalin – miasto, które łączy”. Wstęp wolny. KBP,

— 9:00 – 14:00
Polsko-niemiecka konferencja „Koszalin – miasto, które łączy”. Wstęp wolny. KBP,

— 11:00
Teatr Malucha - Scena na Za-

— 18:30
150. rocznica urodzin Sibeliusa. Orkiestra Filharmonii

— 11:00 – 15:00
Festiwal Organizacji Pozarządowych. Podczas Festi-

Plac Polonii, sala konferencyjno-kinowa;

pod dyrekcją W. Rodka, P.
Pławner – skrzypce, Jean Sibelius „Valse Triste” Jean Sibelius Koncert skrzypcowy
d-moll op. 47 Antonín Dvořák VI symfonia D-dur op.
60. Podczas koncertu z Orkiestrą zagra wybitny polski skrzypek Piotr Pławner.
Od lat nagradzany i doceniany przez międzynarodową krytykę. Posiada szeroki repertuar wykonawczy,
z którego tego dnia wykona
koncert skrzypcowy wielkiego fińskiego kompozytora Jeana Sibeliusa. Filharmonia,
ul. Piastowska;

— 19:30
Pałac Młodzieży Prezentuje.

Zapraszamy na koncert małych i większych pałacowych
artystów. Wstęp wolny.
Amfiteatr, ul. Piastowska;

Plac Polonii, sala konferencyjno-kinowa;

walu kilkadziesiąt koszalińskich fundacji i stowarzyszeń
zaprezentuje swoją działalność. Plac przed Ratuszem,
Rynek Staromiejski;
— 12:00
„Calineczka” - Duża Scena,

spektakl familijny, reż. M.
Wiercioch. Maleńka bohaterka wyrusza w świat by odkrywać jego piękno, ale także
kryjące się w nim zagrożenia.
BTD, Plac Teatralny;
— 12:00
Kino Małego Widza. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Scena „105% mocy”. Koncert

zespołu Komety. Wstęp dla
200 osób, które przekażą datki na rzecz koszalińskiego
hospicjum. Club105,
ul. Zwycięstwa;

pleczu. BTD, Plac Teatralny;
— 17:00
Wesele Jamneńskie - Duża

Scena, spektakl charytatywny
organizowany przez Fundację
Pokoloruj Świat oparty na obrzędach ludowych. BTD,
Plac Teatralny;
— 12:00
Niedzielny Świat Bajek
„WALL·E” (mała cola i po-

pcorn za 5zł). Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

1.06 Poniedziałek
— 9:00 i 11:00
Dzień dziecka „Gang wiewióra”. Komedia dla całej ro-

dziny. Opowieść o wiewiórze, który organizuje szajkę zwierzaków, by napaść
na sklep z orzechami... Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Koncert Dawida Kwiatkowskiego. Wokalista, autor tek-

stów, bloger. Idol nastolatek
wywołujących w nich istną
„kwiatomanię”. Bilety: 19 zł,
Amfiteatr;
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Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii

W hołdzie
Moniuszce

Program artystyczny Filharmonii Koszalińskiej w maju jest bardzo zróżnicowany. Gwarantuje, iż każdy może znaleźć coś dla siebie.
Najważniejszy z koncertów będzie miał miejsce
8 maja o godz. 18:30. Będzie on poświęcony patronowi Filharmonii – Stanisławowi Moniuszce.
Tego dnia orkiestra zagra pod batutą Wojciecha
Semerau-Siemienowskiego. Jego wczesna działalność artystyczna związana była z Operą Narodową oraz Operą w Szczecinie, gdzie w 2011
roku został najmłodszym dyrektorem artystycznym teatru operowego w Polsce. U boku orkiestry wystąpi solistka Joanna Tylkowska-Drożdż
oraz tenor Tadeusz Szlenkier. Artyści owi posiadają szeroki repertuar, a tego dnia zaprezentują
nam najpiękniejsze arie wspomnianego już patrona. Operę Straszny Dwór można było posłuchać w Koszalinie w całości podczas jubileuszowego koncertu na 55-lecie Filharmonii w 2011

roku. Tym razem z tego niewątpliwie najdoskonalszego dzieła operowego Moniuszki wybraliśmy dla melomanów arię Stefana „z kurantem”
oraz arię Hanny. Ponadto wysłuchamy partii solistycznych z oper „Halka” oraz „Paria”. Dla zachowania równowagi muzycznej orkiestra wykona także VIII symfonię F-dur op. 93 Ludwiga van Beethovena. Symfonia ta wykonana po
raz pierwszy ponad 200 lat temu jako najkrótsza ze wszystkich nazywana jest „Małą symfonią F-dur”. Pomimo swej prostoty jest uznawana
za prawdziwe arcydzieło. Dzień później - 9 maja,
zapraszamy wszystkich na niecodzienny koncert,
w którym będziemy mieli możliwość podziwiać
parę taneczną. Giovanni Eredia z Włoch i Sigrid
van Tilbeurgh z Francji. Wydarzenie organizowane jest w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego. Dla fanów młodych artystów przyjemnością będą występy młodzieży ze szkoły muzycznej. 22 maja najzdolniejsi
uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie zagrają z Orkiestrą, prowadzoną przez dyrygenta Rafała Kłoczko. Na koniec
miesiąca usłyszymy także koncert skrzypcowy
wielkiego fińskiego kompozytora Jeana Sibeliusa
w 150. rocznicę urodzin kompozytora. Solistą będzie wybitny polski skrzypek Piotr Pławner.
Szczegółowy program koncertów, oraz opisy
występujących artystów na naszej stronie internetowej www.filharmoniakoszalinska.pl.
Materiał opracowany
przez Filharmonię Koszalińską

Polecamy kultura

MiF już za miesiąc
34. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film” trwać będzie od 22 do 27 czerwca i jak zawsze zapewni wiele atrakcji. Na razie nie
można mówić o filmach konkursowych, ponieważ
ich wybór zakończy się dopiero na kilka tygodni
przed startem festiwalu. Z informacji, które przekazała nam Liwia Mądzik, wicedyrektor programowy MiF, potwierdzona jest już retrospektywa twórczości Grzegorza Królikiewicza i obecność na niej
samego autora. Kolejne wydarzenie to 10- lecie istnienia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, uroczystość uświetni dyrektor, Agnieszka Odorowicz.
Powoli zamykana jest także lista zagranicznych debiutów filmowych, które obejrzymy w Koszalinie.
Klub festiwalowy przenosi się w nowe miejsce, będzie nim Minibrowar „Kowal” przy ulicy Grunwaldzkiej, tam odbywać się będą spotkania z aktorami i koncerty muzyczne.
Nowością MiFu będą warsztaty filmowe dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dotyczące produkcji filmowej. Jak mówi dyrektor festiwalu, Paweł
Strojek, ok. 8-10 młodych koszalinian dowie się, jak
od samego początku wyprodukować etiudę filmową. Zajęcia poprowadzą profesjonaliści, a przed kamerą staną studenci szkół teatralnych i filmowych.
Efekt ich pracy będzie wysyłany na różne konkursy
i festiwale na całym świecie. Warsztaty rozpoczną się
18 czerwca, ale osoby zainteresowane już teraz mogą
zgłaszać się do Centrum Kultury 105. ■ (KG)

Arte Tango,
czyli kolejny
koszaliński festiwal!
Już po raz czwarty naszym miastem zawładnie
tango. Festiwal dotrze do ponad 1000 uczestników,
a udział w nim wezmą tancerze z całej Polski, Niemiec, Szwecji i Holandii. W miejscach publicznych
miasta trwa już akcja „Tango przestrzeń”. W sali baletowej Szkoły Podstawowej nr 9 odbędą się dwa
bezpłatne warsztaty „Magia tanga” dla wszystkich
chętnych. W Teatrze Variete Muza będzie można
obejrzeć koncert zespołu Milonga Baltica połączony z „open milongą” i pokazem par profesjonalnych.
Niewątpliwie gwoździem programu będzie koncert
„Magia akordeonu”. W sali Filharmonii Koszalińskiej wystąpi akordeonista, pedagog, kompozytor
i aranżer Paweł A. Nowak z kwartetem akordeonowym Milonga Baltica i koszalińską orkiestrą pod dyrekcją Szymona Morusa. W drugiej części na scenie pojawi się mistrzowska para taneczna Sigrid van
Tilbeurg (Francja) & Giovanni Eredia (Włochy).
Dwa ostatnie dni festiwalu odbędą się w restauracji
City Box na Rynku Staromiejskim. Będzie to koncert
i Grande Milonga z połączony z pokazem par profesjonalnych. Imprezę zamknie „closing milonga”. Organizatorami festiwalu są Koszalińska Izba Przemysłowo- Handlowa wraz z Arte Tango. Szkoła Tanga
Argentyńskiego we współpracy z CK105. Patronat
nad imprezą objął prezydenta Koszalina Piotr Jedliński. ■ (KG)
8 – 10 maja, IV Międzynarodowy Festiwal Tanga
Argentyńskiego „Arte Tango”, Szkoła Podstawowa nr 9, Teatr Variete Muza, Filharmonia Koszalińska, City Box.

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Autorem plakatu MiF jest Tomasz Opasiński
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Kalendarium sportowe

Energa AZS
— piłka ręczna
W maju koszalinianki walczą o zajęcie piątej lokaty na koniec sezonu PGNiG
Superligi kobiet. Niestety
przed zamknięciem numeru nie poznaliśmy terminów
spotkań;

AZS Koszalin
— koszykówka
Akademicy walczą w fazie
play off Tauron Basket Ligi.
Niestety przed zamknięciem numeru nie poznaliśmy terminów spotkań;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 1.05
Bałtycka Trzecia Liga - GKS
Leśnik Manowo - Gwardia
Koszalin;
— 9.05
Bałtycka Trzecia Liga Gwardia Koszalin - GKS
Przodkowo, bilety: 8 zł,

5 zł, Stadion Gwardia przy
ul. Fałata 34;

— 16.05
Bałtycka Trzecia Liga - KS
Chwaszczyno - Gwardia
Koszalin;
— 23.05
Bałtycka Trzecia Liga Gwardia Koszalin - Kaszubia Kościerzyna, bilety: 8 zł,

5 zł, Stadion Gwardia przy
ul. Fałata 34;

— 30.05
Bałtycka Trzecia Liga - Arka
II Gdynia - Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 2.05
Bałtycka Trzecia Liga - Bałtyk Koszalin - Cartusia
Kartuzy;
— 9.05
Bałtycka Trzecia Liga - Bałtyk Koszalin - Arka II Gdynia,

bilety: 10 zł, 5 zł, Stadion KS
Bałtyk, ul. Andersa;

— 16.05
Bałtycka Trzecia Liga - Gryf
Wejherowo - Bałtyk Koszalin;
— 23.05
Bałtycka Trzecia Liga - Bałtyk Koszalin - Pogoń II
Szczecin, bilety: 10 zł, 5 zł,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 30.05
Bałtycka Trzecia Liga - Rasel
Dygowo - Bałtyk Koszalin;

Tenis stołowy
— 10.05
II Grand Prix Koszalina
2015 - V edycja,

wstęp darmowy, Katolicka
Szkoła Podstawowa,
ul. Staszica 38;

Biegi
— 14.05
Leśna Piątka 2015 (#2/6),
parking przy ul. Słupskiej;
—24.05
XIII Bieg Wenedów,
Rynek Staromiejski;
— 31.05
Leśna Piątka PIKUŚ 2015,
parking przy ul. Słupskiej;

Sport motorowy
— 3.05
III runda - Racing Sprint,
Motopark przy
ul. Gnieźnieńskiej;
—9-10.05
I Runda - Driftingowy Puchar Bałtyku 2015, Motopark przy ul. Gnieźnieńskiej;
— 21.05
Turniej Straży Miejskiej
i Gmin o Puchar Prezydenta
Koszalin, Motopark

przy ul. Gnieźnieńskiej;

fot.: Archiwum Klubu Pioniera

Wydarzenie

fot.: Archiwum senatora P. Zientarskiego
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■ Kwiecień 1974, od prawej Karol Mytnik i Edmund Dobrzycki

■ Ubiegłoroczne uroczystości Dnia Flagi

Dzień flagi
„Biało-czerwona łączy pokolenia”, pod takim
hasłem rodzi się koszalińska tradycja obchodzenia
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
W ubiegłym roku, u stóp pomnika Więzi Polonii z Macierzą, spotkały się cztery pokolenia koszalinian, by utworzyć łańcuch pokoleń od Placu
Polonii do pomnika „Byliśmy Jesteśmy Będziemy”.
Sztafetę pokoleń otworzyła Maria Hudymowa i seniorzy Rodów – Pionierzy Koszalina. W tym roku
organizatorzy zapraszają 70 koszalińskich rodzin,
aby uczcić 70-lecie polskiego Koszalina. Do Księgi
Pamiątkowej wpisane zostaną kolejne rodziny, tworzące koszalińską tradycję wspólnego przeżywania
radosnych majowych świąt. Pokażmy, że patriotyzm
nie musi być pompatyczny i tragiczny, że może być
wyrażony w miłości do własnej rodziny i jej tradycji,
w szacunku do dokonań dziadków i rodziców, do
poszanowania symboli narodowych, do znajomości historii naszego miasta. Najważniejszymi uczestnikami spotkania będą Pionierzy Koszalina i przedszkolaki koszalińskich placówek. Do zobaczenia na
Placu Polonii 2 maja o godzinie 12:00. Rodziny prosimy o przyjście z własną flagą. ■ (KG)
2 maja, Dzień Flagi, godz. 12:00, Plac Polonii.

Święto Pionierów
Koszalińscy radni rok temu uchwalili, że 10
maja będzie Dniem Pionierów Koszalina. Upamiętnia on przyjazd do miasta ok. 500-osobowej grupy osadników z Gniezna pod przewodnictwem Edmunda Dobrzyckiego – Pełnomocnika Rządu, późniejszego pierwszego Starosty Koszalina. Stało się to
70 lat temu, właśnie 10 maja.
To dobra okazja, żeby wspomnieć o działającym w Koszalinie od 1970 roku, Klubie Pioniera.
Jego członkami zostali koszalinianie, którzy przybyli do miasta w latach 1945-1947. Pierwszym prezesem zarządu Klubu wybrany został Karol Mytnik,
który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez prawie 25 lat. W zarządzie i radzie programowej działali m.in. Maria Hudymowa, Stanisław Głowacki,
Józef Szantyr, Władysława Czajkowska. Aktualnie
Klub liczy 93 członków, w większości jest to już drugie pokolenie, które po wojnie trafiło do Koszalina
jako dzieci pierwszych osadników. Pionierzy chcą,
aby wiedza o trudnych powojennych kartach historii miasta stawała się udziałem wszystkich mieszkańców, szczególnie młodzieży, i chcą mieć w jakimś stopniu wpływ na funkcjonowanie miasta.
Tegoroczna uroczystość rozpocznie się 9 maja
o godzinie 11:00 w Gmachu Delegatury ZUW,
a o godzinie 13:30 przeniesie się na Skwer Pionierów
Koszalina. ■ (KG)
9 maja, Dzień Pionierów Koszalina, 11:00
gmach d.UW, ul. Andersa 34.

Postać

fot.: Piotr Mizerski

Sara z Project
Runaway

Telewizja, a od kilku lat także media społecznościowe są miejscami, gdzie można walczyć
o swoją przyszłość i popularność. Młodzi ludzie
chętnie korzystają z szansy jaką dają im różne telewizyjne formaty, szukające młodych i utalentowanych. Sara Betkier, studentka dyplomowego roku
wzornictwa przemysłowego Politechniki Koszalińskiej zdecydowała się wystartować w eliminacjach
do produkcji TVN „Project Runaway”. I choć nie
dotarła do finału, już sam udział w programie traktuje jako swój duży sukces. Wcześniej wzięła udział
w bardzo trudnym castingu, do którego przez półtorej godziny wypełniała formularz, musiała nagrać film i zdać egzamin z szycia, bo w programie
nie było nikogo do pomocy. W czasie egzaminu
miała 15 minut na zaprojektowanie i uszycie bluzki.

Udało się jej pokonać podobno ponad tysiąc osób
i po godzinnej rozmowie z panią psycholog i reżyserem, została zaproszona do programu.
Sara od dziecka interesowała się sztukami plastycznymi – malowaniem, rysowaniem i rzeźbieniem, z czasem także historią sztuki. Mnogość zainteresowań utrudniał jej wybór właściwej drogi.
Skończyła Liceum Plastyczne i chciała się zająć projektowaniem sprzętów dla niepełnosprawnych. Projektowaniem zafascynowała się dopiero na koszalińskiej uczelni. Kontakt z koleżankami na studiach i jej
promotorką, Aliną Adamczak, zmienił jej nastawienie. Zaczęła od projektowania i szycia ubrań dla siebie, potem jako prace na zaliczenia semestrów. Z czasem jej praca zaczęła przynosić dochód. Dzisiaj robi
bardzo różne rzeczy – torebki, suknie ślubne, sukienki, marynarki. Po to, żeby uzyskać zadowalający
efekt, od sześciu lat przychodzi niemal codziennie do
uczelnianej pracowni i uczy się kroić, zszywać i dobierać odpowiednie materiały. Jak mówi Sara, to dość
stresujące, bo wszystko szybko się zmienia, pojawiają
się nowoczesne tkaniny, trzeba być z tym wszystkim
na bieżąco. Na szczęście ma z kim się konsultować –
ze swoją promotorką czy Kasią Eisen, która doradza
jej w sprawach krawieckich. Jeśli zdarzają się porażki,
to są one dla niej dużą motywacją.
W takiej aktywności niezbędne są dobre inspiracje. Młoda projektantka znajduje je w innych ludziach – znajomych i obcych, w zwierzętach. Ze świata mody na pewno ważna jest Coco Chanel z jej klasyką, prostotą i fantastycznym poczuciem estetyki.
Wszyscy zainteresowani umiejętnościami Sary
i jej koleżanek, będą mogli wziąć udział w wydarzeniu „Koszalin Fashion Day 2015”, które odbędzie się
13 czerwca w restauracji City Box. W ramach pokazu
studenci zrzeszeni jako The North Fashion, pokażą
kolekcje ubioru i biżuterii, które powstały w Pracowni Projektowania Ubioru i Tkaniny Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. ■ (KG)

fot.: Ki.Wi Photos - Kinga Nestorowicz, Wiktor Suskiewicz
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Aktywny Koszalin

Są wśród nas osoby, które chętnie poświęcają czas, by robić coś pożytecznego dla innych. Część
z nich po latach zdobywania doświadczeń decyduje się powołać do życia nową organizację, stowarzyszenie lub fundację, bo jak wiadomo instytucjom łatwiej zdobywać fundusze i wtedy działania mogą
stać się skuteczniejsze. Od roku, pod nazwą Chłopaki Znad morza, działa nowa koszalińska fundacja. Jej założyciele tak piszą o sobie: „Przez kilkanaście lat działaliśmy alternatywnie i zawodowo na
rzecz kultury i edukacji kulturalnej. Realizowaliśmy
razem i osobno różne projekty, zostawiliśmy kawałek siebie w różnych miejscach świata. Zimą zeszłego roku pojawił się impuls, który sprawił, że postanowiliśmy połączyć siły. Zapraszamy do wspólnej
przygody w świecie kultury”.
Założycielami fundacji są: Agnieszka Marczak, Katarzyna Polak, Łukasz Molski i Wojciech
Jaskólski. Jak dotąd zajmowali się edukacją teatralną i kulturalną. Między innymi współtworzyli nadmorską wersję „Lata w teatrze”, organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie, na które
w zeszłym roku, jako debiutanci zdobyli 40 tysięcy
złotych.
Jak mówi Łukasz, na razie ich działalność w sensie formalnym powoli się rozkręca, pojawiły się już
pierwsze, pozyskane przez nich granty. Cały czas
jednak działają społecznie w czasie wolnym i mają
z tego dużo satysfakcji. Udało im się stworzyć zgraną grupę ludzi, mających wspólny cel i chęci do jego
realizacji. To klucz do zapraszania ludzi z zewnątrz
do wspólnych działań. Potrzebują osób zaangażo-

Chłopaki
znad morza
wanych. Szkoda im czasu na pozorowanie działań. Jak na razie startują w konkursach, w których
wkład własny (będący jednak przeszkodą) można
wypracować w inny, niefinansowy sposób. Docelowo są zainteresowani wygrywaniem dużych projektów, które być może wpłyną na zmianę rzeczywistości kulturalnej naszego regionu.
Właśnie ruszył nowy pomysł. W każdy drugi piątek miesiąca w Centrali Artystycznej za sprawą Chłopaków Znad morza odbywać się będzie seans kulturalny, czyli wspólne oglądanie zapisanych
na video różnych nagrań. Seans poprzedzi prelekcja,
a po wszystkim ma odbywać się dyskusja. Pokazywane będą materiały z własnych zasobów fundacji
z prawem do rozpowszechniania, albo dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym.
Oprócz przedstawień teatralnych, seanse będą pokazywać sztukę awangardową, teatr tańca oraz koncerty z muzyką alternatywną. Czy fundacji uda się
ożywić kulturalnie nasze miasto? Trzeba mieć nadzieję, że tak i że to dopiero początek ich aktywności, a jak zapewnia Wojtek, prezes fundacji, pomysłów im nie brakuje. ■ (KG)

Pozarządowy Koszalin

FESTIWAL
Międzynarodowy Festiwal Organowy, Festiwal Chórów Polonijnych, Letni Festiwal Kabaretu
– to kilka długoletnich imprez, które łączą w jednym miejscu i czasie mieszkańców Koszalina. Koszaliński sektor pozarządowy nie wypracował sobie jeszcze takiej pozycji na mapie kulturalnej naszego miasta, jednak znajduje się na właściwej
drodze, żeby to osiągnąć.
W tym roku po raz trzeci zorganizowany zostanie Koszaliński Festiwal Organizacji Pozarządowych. Patrząc chronologicznie – wszystko zaczęło się w 2005 roku, kiedy Pracownia Pozarządowa
(wtedy jeszcze Koszalińskie Centrum Wspierania
Inicjatyw Społecznych) na placu przed amfiteatrem
zorganizowała dla ponad 20 organizacji stoiska,
na których mogły prezentować swoją działalność.
Z różnych względów na kolejny Festiwal przyszło
czekać koszalińskim organizacjom aż 9 lat. W 2014
roku kilkadziesiąt organizacji pojawiło się w tym samym miejscu co poprzednio, aby przez jeden dzień
integrować się ze sobą, z mieszkańcami pokazując swoją różnorodność, siłę, potencjał. Festiwal ten

spotkał się z dużym zainteresowaniem mediów, samych mieszkańców i organizacji.
Ubiegłoroczna impreza zapoczątkowała cykl,
który ma szansę stać się stałym elementem integracji lokalnego sektora pozarządowego i dobrym sposobem na jego promocję wśród mieszkańców. W 12
miesięcy po zakończeniu drugiego Festiwalu, zorganizowana zostanie kolejna odsłona tego wydarzenia.
30 maja organizacje pozarządowe i mieszkańcy Koszalina będą mieli okazję spotkać się na Rynku Staromiejskim. Organizatorzy – Pracownia Pozarządowa i Urząd Miejski w Koszalinie, zapraszają do ciekawego spędzenia czasu wolnego w otoczeniu ludzi
z pasją, zaangażowanych w rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności. Będzie dobra zabawa,
darmowy poczęstunek, ciekawe występy artystyczne, warsztaty, gry, animacje i zabawy.
– Jestem przekonany, że koszaliński sektor pozarządowy ma wielkie znaczenie dla rozwoju naszego Miasta – mówi Łukasz Cieśliński, Prezes Pracowni Pozarządowej. – Tego jednego dnia w roku
będzie miał on okazję do publicznego zaprezentowania mieszkańcom bogactwa swojej działalności, promując w ten sposób bardzo ważną sferę aktywności
obywatelskiej. ■ (MW)

26-27

Koszaliński festiwal organizacji pozarządowych

fot Pracownia Pozarządowa, Royal Photo, Fundacja „Zdążyć z Miłością”

1 – 3.05 Majówka od „Morza aż do Tatr”
2.05 „Edyp cię kocha”, prapremiera BTD
8 – 10.05 Festiwal „Arte Tango”
16.05 Noc Muzeów
19 - 22.04 Juwenalia
23.05 – 24.05 Dni Koszalina

fot.: Mat. promocyjne
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