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1.06 Dawid Kwiatkowski / Amfiteatr
2.06 Tomasz Stańko Quartet / Filharmonia
9.06 Sonia Bohosiewicz / Teatr Variete Muza
9 – 14.06 m-teatr / BTD
15.06 Pablopavo i Ludziki / Club105
22 – 27.06 Młodzi i Film

Janusz Kijowski

Dyrektor programowy
34. Koszalińskiego Festiwalu
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

fot.: Studio 69-SFP

Festiwal „Młodzi i Film” to
nie tylko miejsce, gdzie pokazuje się filmy, ale jest to także „sejsmograf” naszej rzeczywistości.
Bo młodzi filmowcy, przez obiektywy swoich kamer, widzą więcej! I te diagnozy (społeczne, kulturowe, obyczajowe, polityczne)
zarejestrowane w debiutanckich
filmach – sprawdzały się i sprawdzają w niedalekiej, na ogół, przyszłości. Oglądajmy te filmy uważnie, żeby dowiedzieć się o sobie
więcej, niż widzimy to w lustrze
każdego ranka! Bo młodzi filmowcy jeszcze nie kłamią…
Zapraszam przed ekrany
Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”.

fot.: Wojtek Szwey

fot.: Kuba Kiljan

Wstępniak

Świętujemy właśnie 10-lecie
Ustawy o kinematografii, która
ustanowiła stabilny i jasny system
finansowania produkcji filmowej.
Szybko zaowocował on falą udanych debiutów, wzmocnił jakość
i zwiększył liczbę polskich produkcji, w widoczny sposób wpłynęło to na zwiększenie prestiżu
festiwalu „Młodzi i Film” w Koszalinie, który znowu stał się jedną z najważniejszych imprez filmowych w karierach polskich
twórców. Impreza rozkręciła się
na dobre, nie ustępując swojej
własnej legendzie z lat 70. Pewne
jest, że młodzi filmowcy, debiutanci z ostatniej dekady, w sposób
znaczący zmienili i nadal zmieniają oblicze polskiego kina.
Jacek Bromski

Prezes Stowarzyszenia
Filmowców Polskich

Możemy być dumni z faktu, że Koszalin, przez te kilka dni
staje się prawdziwą stolicą młodego kina. Mamy satysfakcję,
że goście festiwalowi niezmiennie wystawiają nam dobre oceny.
Cieszy nas, że to właśnie u nas,
pierwsze szlify zdobywali artyści, dzisiaj znani i cenieni nie tylko w Polsce. Chcielibyśmy, aby
w przyszłości także młodzi koszalinianie mogli i chcieli startować w konkursie i dlatego w tym
roku po raz pierwszy organizujemy warsztaty filmowe z udziałem
profesjonalistów i licealistów.
Zapraszamy Państwa bardzo
serdecznie na prawdziwą ucztę
obrazów i dźwięków, a wszystko
jak zawsze za 0 złotych.
Paweł Strojek

Dyrektor 34. Koszalińskiego
Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”

Scena muzyczna MiF

fot.: Materiały promocyjne

Gaba Kulka
Można powiedzieć, że jej muzyka to progresywny
pop: Pstrokata mieszanka gatunków od fortepianowego rocka, przez jazz, po weillowski kabaret.
23 czerwca, Gaba Kulka, godz.: 22:00,
Minibrowar „Kowal”, wstęp wolny.

fot.: Materiały promocyjne

▴ Gaba Kulka

fot.: Materiały promocyjne

▴ Rebeka

fot.: Materiały promocyjne

▴ Skubas

fot.: Materiały promocyjne

▴

▴ Mikołaj Trzaska

Jamaram

Rebeka
Rebeka to polski duet wykonujący muzykę elektroniczną. Charakterystyczne dla zespołu jest wykorzystywanie keyboardu Casio w połączeniu z komputerem oraz emocjonalne, minimalistyczne kompozycje połączone z tekstami w języku angielskim.
24 czerwca, Rebeka, godzina: 22:00,
Minibrowar „Kowal”, wstęp wolny.
Skubas
Artysta niepokorny i zadziorny. Jest kompozytorem, gitarzystą i wokalistą. Ceniony za autentyczność, prostotę i talent do tworzenia niebanalnych
piosenek.
25 czerwca, Skubas, godz.: 22:00,
Minibrowar „Kowal”, wstęp wolny.
Jamaram
Muzyka tego monachijskiego oktetu to niezwykła
mieszanka reggae, dub, funk, soul, latin, swing, ska,
pop oraz rocka. Ich eksplodujące energią koncerty
adresowane są do wszystkich zwolenników dobrej
zabawy.
26 czerwca, Jamaram, godz.: 22:00,
Minibrowar „Kowal”, wstęp wolny.
Mikołaj Trzaska
Współzałożyciel i saksofonista grupy Miłość, lider Łoskotu, autor muzyki do filmów i spektakli teatralnych. Współpracował m.in. z Tymonem Tymańskim, Marcinem Świetlickim i Andrzejem Stasiukiem. Od wielu lat współpracuje z Wojciechem
Smarzowskim. Skomponował m.in. soundtrack do
filmów "Dom Zły", "Róża".
27 czerwca, Mikołaj Trzaska (koncert podczas
Gali Zakończenia Festiwalu) godz.: 19:30,
Filharmonia Koszalińska.

Filmowcy
znów
debiutują

fot.: Archiwum CK105

Młodzi i Film

▴ Łukasz Simlat i Janusz Chabior

Po raz trzydziesty czwarty okoliczne hotele wypełnią się młodymi filmowcami i (nie tylko młodymi) aktorami, którzy z wielką przyjemnością (to ich
słowa) przyjeżdżają do Koszalina, aby oglądać, słuchać, dyskutować i spierać się na temat tego, co prezentuje widzom i jurorom nasza sztandarowa impreza kulturalna. Wszystko to przy pełnych salach,
podczas seansów, koncertów i spotkań.
Kolejny raz festiwal „Młodzi i Film” zawładnie miastem w ostatnim tygodniu czerwca, jak mówił w „Rejsie” Stanisław Tym, dokładnie od 22-27
czerwca.
Nadal trwa selekcja filmów konkursowych, więc
nie dowiecie się kto i co pokaże nam na imprezie.
Swoją chęć udziału w konkursie zgłosiło 200 autorów. W Koszalinie zobaczymy 80 filmów, w tym 12
produkcji pełnometrażowych. Obejrzymy retrospektywę twórczości Grzegorza Królikiewicza, na
której będzie obecny sam autor. Tradycją naszej imprezy są także pokazy najlepszych światowych debiutów fabularnych, w tym roku będą to cztery filmy.
Znamy nazwiska jurorów konkursu głównego. Przewodniczącym będzie Łukasz Palkowski, reżyser, który zdobył wielką sympatię widzów swoim
debiutem „Rezerwat”, a ostatnio zdeklasował konkurencję hitem „Bogowie”, opowiadającym historię
profesora Zbigniewa Religi. Towarzyszyć mu będą:
Agnieszka Wosińska, aktorka znana m.in. z filmu „Hardkor Disko”, za który otrzymała nagrodę
za główną rolę kobiecą na ubiegłorocznym festiwalu w Koszalinie, Filip Marczewski, reżyser i scena-

rzysta, jego debiut fabularny „Bez wstydu” otrzymał
CIVIS Media Prize 2013 dla najlepszego europejskiego filmu poruszającego temat tolerancji, Wojciech Kuczok – pisarz, scenarzysta, speleolog, autor
kilkunastu książek, w tym powieści „Gnój”, nagrodzonej Nagrodą Nike i Paszportem Polityki w 2004
roku i wreszcie Arkadiusz Tomiak – operator filmowy i telewizyjny, autor zdjęć m.in. do filmów:
„Daas”, „Stacja Warszawa” czy „Obława”. W jury
konkursu filmów krótkometrażowych zasiądą : Adrian Panek, reżyser, autor filmu „Daas”, Vahram
Mkhitaryan, reżyser, twórca „Mlecznego brata”,
Ewa Borysewicz, reżyser, Michał Sobociński, operator i Andzka Wydra, producentka, m.in. „Królika po berlińsku”.

Młodzi i Film

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Archiwum CK105

▴ Łukasz Palkowski

Jak zawsze, oprócz pokazów filmowych, na festiwalu nie zabraknie wielu innych atrakcji. Jedną
z ważniejszych jest od lat Scena Muzyczna, podczas
której oglądamy artystów niepokornych. W tym
roku będą to Gaba Kulka, Skubas, Jamaram i Mikołaj Trzaska. Informacje o artystach znajdziecie na
poprzedniej stronie. W tym roku koncerty odbywać
się będą w nowym miejscu – tegoroczny Klub Festiwalowy znalazł swą przystań w Minibrowarze „Kowal” przy ulicy Grunwaldzkiej. Oprócz zespołów,
będzie tam można, jak co roku, obejrzeć spotkania
z aktorami. Jednym z gości specjalnych festiwalu
będzie Marek Kondrat., który we mie udział w spotkaniu w restauracji City Box.

Niewątpliwym wydarzeniem MiF-u będzie 10lecie istnienia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Uroczystość uświetni jego dyrektor, Agnieszka Odorowicz.
W trakcie imprezy otwarta zostanie wystawa
prac fotograficznych Magdy Hueckel, współautorki nominowanego do Oscara filmu dokumentalnego „Nasza klątwa”. Cykl fotografii pt. „Autoportrety wyciszone” to otwarty projekt, który autorka realizuje podczas podróży po świecie.
Nowością MiFu będą warsztaty filmowe dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dotyczące produkcji filmowej. Grupa młodych koszalinian dowie
się, jak od samego początku wyprodukować etiudę filmową. Zajęcia prowadzić będą profesjonaliści,
a przed kamerą staną studenci szkół teatralnych i filmowych. Efekt ich pracy zostanie wysłany na (różne) międzynarodowe konkursy i festiwale na całym
świecie. Dzięki tej inicjatywie, w konkursie koszalińskiej imprezy być może za kilka lat zadebiutują młodzi mieszkańcy Koszalina. Warsztaty rozpoczną się
18 czerwca, ale osoby zainteresowane już teraz mogą
zgłaszać się do Centrum Kultury 105. ■ (KG)

• Wystawa prac Zyty Kalety w Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• „Zabytek miesiąca” w Muzeum

• m-teatr w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym

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;
— Do 18.06
Galeria Region, wystawy

Archiwum w Koszalinie:
„Koszalin 1945-2015 we
wspomnieniach i archiwach
rodzinnych koszalinian”
oraz „Koszalin w przestrzeni. Przestrzeń w Koszalinie”.
Wstęp wolny. KBP,
Plac Polonii;

— Do 7.06
Wystawa prac Zyty Kalety

Galeria Antresola. Artystka jest absolwentką wydziału Wychowania Plastycznego oraz wydziału Malarstwa,
Grafiki i Rzeźby w zakresie tkaniny artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk

Plastycznych w Poznaniu.
Muzeum, ul. Młyńska;

po wcześniejszym uzgodnieniu. UWAGA! Zmiana go-

—
„Zabytek miesiąca”

Od 15 maja muzeum jest
czynne od 10:00 do 17:00
(w poniedziałki nieczynne).

Nowy cykl wystaw czasowych, w ramach którego co
miesiąc muzeum prezentuje
wybrany przedmiot ze zbiorów działu archeologii. Tym
razem - do końca czerwca
- prezentowane są wybrane
przedmioty związane z historią Koszalina, znalezione
na koszalińskim rynku. Są to
przede wszystkim rzeczy codziennego użytku: drewniana misa, nożyki czy naparstki. Muzeum, ul. Młyńska;
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

dzin otwarcia muzeum!

Bałtycki Teatr Dramatyczny - m-teatr: cena karnetu na

11 spektakli - 240 zł ( w cenie 7 spektakli festiwalowych
+ 3 spektakle towarzyszące + gala finałowa). Ceny biletów na spektakle festiwalu nie podlegają promocjom
obowiązującym w BTD. Na
spektakle festiwalowe nie
obowiązują karnety zakupione na spektakle BTD.
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.

fot.: Materiały promocyjne artysty
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fot.: Materiały promocyjne
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• „34. Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film”

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.
34. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi
i Film”: wstęp na wszystkie

seanse bezpłatny.

• Dawid Kwiatkowski w amfiteatrze

• Tomasz Stańko w Filharmonii

1 Poniedziałek

2 Wtorek

— 9:00, 11:00
Dzień Dziecka w Kinie Kryterium „Gang wiewióra”,

— 14:00
Wernisaż wystawy „Skarby
numizmatyczne ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie”. Spotkanie oko w oko

reż.: P. Lepeniotis; gat.: Animacja, 2014, 86 min. Komedia do chrupania dla całej
rodziny. Opowieść o wiewiórze, który organizuje szajkę zwierzaków, by napaść na
sklep z orzechami. Spiżarnia
pełna orzechów to marzenie
każdej wiewiórki. Nie inaczej jest w przypadku Surly'ego – nieco gburowatego
mieszkańca miejskiego parku. Gdy w jego pobliżu odkrywa sklep z orzechami, ma
tylko jeden cel. Dobrać się do
zgromadzonych wewnątrz
skarbów. Zaczyna organizować ekipę, by zrealizować
skok, który ustawi ich... na
całą zimę. Bilety: 1 zł dzieci, 7 zł dorośli. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Koncert Dawida Kwiatkowskiego. Bilety: 19 zł do na-

bycia w kasie CK105, kasie
kina Kryterium, na stronie
www.ck105.koszalin.pl oraz
na www.kupbilecik.pl.
Amfiteatr, ul. Piastowska;

z historią pieniądza na Pomorzu. Od 2 czerwca do 30 sierpnia można będzie zwiedzać
ekspozycję, na której ukazane
zostaną najcenniejsze zbiory
Gabinetu Numizmatów i Medali koszalińskiego Muzeum.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy:
„Night Movies”. Bilety: 9 zł,

karnet: 25 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem - „Biskup uśmie-

chu”. Wyświetlone zostaną
odcinki 14 i 15 cyklu „Biskup
uśmiechu”. Wstęp wolny.
Club 105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Tomasz Stańko Quartet -

koncert jednego z najciekawszych europejskich zespołów jazzowych. Bilety: 79 zł
(Strefa B), 99 zł (Strefa A).
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Dyskusyjny Klub Książki w KBP

• Koncert Dominiki Barabas w Irish Club

• Opera „Łucja z Lammermooru”

3 Środa

6 Sobota

7 Niedziela

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki:
W.G. Sebald - „Pierścienie
Saturna”. Wstęp wolny.

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Rechotek” (Zestaw Małego

— 11:00 – 18:00
45. Jarmark Jamneński.

Koszalińska Biblioteka
Publiczna, filia nr 8,
ul. Andersa;

— 18:00
Koszalińska Scena Literacka
Hanna Szymborska - spotkanie autorskie. Wstęp wolny.

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

5 Piątek
— 20:00
Dino Party, impreza tanecz-

na w klimacie lat 80.-90.
Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

Widza: mała cola i popcorn
za 2,5 zł). Bilety: 10 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19.00
Koncert Finałowy III edycji
„Łowców Talentów”. Wstęp

wolny. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

— 20:00
Gonsofus, rosyjsko – węgier-

ski duet instrumentalny, który dzięki zastosowaniu wielu nowatorskich trików, aparatury i przede wszystkim
talentu oraz umiejętności,
brzmi jak orkiestra.
Bilety: 10/15 zł. Jazzburgercaffe, ul. Pileckiego;
— 20:00
Koncert Dominiki Barabas,

wokalistki, kompozytorki,
autorki tekstów, półfinalistki
drugiej edycji „Must Be The
Music”, laureatki wielu festiwali, m.in. tegorocznego
„Reflektora” w Koszalinie.
Bilety: 20 zł do 31.05,
od 1.06 - 25 zł. Irish Club,
ul. Zwycięstwa;

w kinie Kryterium

Zaprezentowana zostanie
bogata oferta niepowtarzalnych, ręcznie wykonanych
dzieł artystów. Dziedziniec
Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Bajka-samograjka o dworze
cesarza Mocarza. Wydarze-

nie w ramach projektu Familijny Park Sztuki. Podczas
koncertu familijnego, odnoszącego się do postaci i twórczości W. A. Mozarta, artyści wystąpią w strojach z epoki. Bilety: 10 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 18:00
Opera w kinie „Łucja z Lammermooru” – jedna z naj-

piękniejszych oper romantycznych. Reż.: M. Zimmerman;
Muzyka: G. Donizetti; Dyrygent: M. Armiliato; W rolach
głównych: A. Netrebko, P. Beczała, M. Kwiecień, I. Abdrazakov, czas trwania: 2 godziny i 25 minut (w przedstawieniu nie ma przerwy).
Bilety: 30 zł - ulgowy, 35 zł normalny. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

• Kamil Piotrowicz Quintet w Filharmonii

• Sonia Bohosiewicz w Variete Muza

8 Poniedziałek

9 Wtorek

— 10:00
Finał 47. Regionalnego Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”.

— 16:30
Warsztaty Malarskie 2014.

Wstęp wolny. Koszalińska
Biblioteka Publiczna,
Plac Polonii;
— 10:30
Ruszają zapisy na zajęcia w Pałacu Młodzieży

w nowym roku szkolnym
2015/2016. Nie czekaj do
ostatniej chwili! Działaj!
Zapisy w sekretariacie
w godz. od 10:30 do 13:30
oraz od 15:00 do 17:30.
Szczegóły na www.pm.koszalin.pl. Zapisy potrwają
do 19.06. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 18:30
Kamil Piotrowicz Quintet

- premierowy koncert promujący debiutancki album
„Birth”, zawierający kompozycje autorstwa lidera, koszalinianina Kamila Piotrowicza, laureata nagrody dla
najlepszego kompozytora na
festiwalu Jazz nad Odrą.
Bilety: 25, 30, 35 zł.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

Wystawa zbiorowa członków
Zespołu Pracy Twórczej
Plastyki. Wstęp wolny.
Galeria Ratusz, I piętro,
Rynek Staromiejski;
— 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy:
„Taxi Teheran”. Nagrodzone
Złotym Niedźwiedziem „Taxi-Teheran” J. Panahiego jest

jak audiowizualna pocztówka
z Iranu. Podróżujący po Teheranie jako taksówkarz reżyser
pokazuje nam absurdy i grozę
życia w jego ojczyźnie. Bilety:
9 zł, karnet: 25 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Monodram „Chodź ze mną
do łóżka” w wykonaniu Soni

Bohosiewicz, reż.: Adam
Sajnuk. Aktorka znana z występów w takich filmów jak:
„Rezerwat”, „Wojna polsko-ruska”, „Jeszcze nie wieczór”,
czy seriali „Usta usta”, „Prawo Agaty”, „Ojciec Mateusz”.
Bilety: 60 i 50 zł, bilet grupowy (powyżej 10 osób)
55 i 45 zł. Teatr Variete
Muza, ul. Morska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• „Wielcy Inni: Jezus, Gombrowicz,
Osiecka” m-teatr

6. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr” 2015.
— 19:00
„Wielcy Inni: Jezus, Gombrowicz, Osiecka”, Stand-up

z cyklu „Stój, bo strzelam” spektakl towarzyszący - Scena
na Zapleczu, reż. J. Kozłowski.
Czas: 1 h 30 min, bez przerwy.
Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu.
Trzy figury, trzy pomniki,
trzy legendy zabierają głos.
Bilety: 40 zł;
— 21:00
„Love Forever”- spektakl to-

warzyszący - Scena na
Zapleczu, reż. M. Siegoczyński. Czas: 1 h 40 min, bez
przerwy. Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego
w Koszalinie. Skończony choleryk Greg, lekoman, wizjoner i samozwańczy ekspert
w dziedzinie relacji podmiot-podmiot, otrzymuje bajeczną
kwotę na realizację pewnego
naukowego projektu.
Bilety: 30 zł;
Po spektaklach festiwalowych odbywać się będą rozmowy z twórcami „m-gadugadu-teatr” w foyer teatru.

fot.: Sawomir Kłuciejasz

fot.: Magdalena Hueckel

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• „Balladyna kwiaty ciebie nie obronią” m-teatr

• „Jakobi i Leidental” m-teatr

• Rockowy koniec roku w Clubie 105

10 Środa

11 Czwartek

12 Piątek

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki:
Joanna Bator „Ciemno,
prawie noc”. Wstęp wolny.

— 17:00
Wernisaż wystawy „Spotkanie w Realu”. Wystawa czyn-

—
Młodzieżowy Dyskusyjny
Klub Książki. Wstęp wolny.

KBP, filia nr 9, ul. Struga;

6. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” 2015.
Otwarcie festiwalu.
— 19:00
„Balladyna kwiaty ciebie
nie obronią” - spektakl kon-

kursowy - Duża Scena, reż.
W. Faruga. Czas: 2 h, z przerwą. Teatr Dramatyczny
im. J. Szaniawskiego
w Wałbrzychu;
— 21:30
„Spowiedź Masochisty” -

spektakl konkursowy - Scena
na Zapleczu, reż. A. Negra
Silva. Czas: 1 h 40 min,
z przerwą. Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie. Pan M. jest
masochistą. W poszukiwaniu
nowych doświadczeń rzucił
się niczym Ulisses w epicką
przygodę... Bilety: 40 zł;
Po spektaklach festiwalowych odbywać się będą rozmowy z twórcami „m-gadugadu-teatr” w foyer teatru.

na do 19 lipca. Pomysłodawcą tej wystawy jest Wal Jarosz. Na jego zaproszenie
odpowiedziało 13 twórców.
Artyści pracują w różnych
technikach: zobaczymy więc
ceramikę, prace w drewnie,
malarstwo sztalugowe, grafikę. Muzeum, ul. Młyńska;
6. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr” 2015.
— 19:00
„Jakobi i Leidental” – spek-

takl konkursowy - Duża Scena ,reż. M. Hycnar. Czas:
1 h 40 min, z przerwą. Teatr
Powszechny im. Z. Hubnera w Warszawie. Bilety: 90 zł
dół, 70 zł balkon;
— 21:30
„Baby Doll” - spektakl kon-

kursowy - Scena na Zapleczu,
reż. B. Wiśniewska. Czas: 70
min bez przerwy. Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza
w Warszawie. „Baby Doll”
to historia o dojrzewaniu,
odkrywaniu swojej seksualności... Bilety: 60 zł;

KBP, filia nr 3, ul. Młyńska;

— 17:00
XIV Ogólnopolski Konkurs
Fotografii Dzieci i Młodzieży
„Człowiek, Świat, Przyroda”.

Otwarcie wystawy pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród laureatom.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:30
Zakończenie sezonu artystycznego 2014/15. M. Caldi

- dyrygent, I. Hossa - sopran,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, Wolfgang Amadeusz
Mozart - Uwertura do opery
„Wesele Figara”, Hector Berlioz - Uwertura „Karnawał
Rzymski”, Charles Gounod Aria „Je veux vivre” z „Romeo
i Julii”, Charles Gounod Aria „Jewel Song” z „Fausta”,
Giacomo Puccini - Aria „Mi
chiamano Mimì” z „Cyganerii”, Camille Saint-Saëns „Baccanale” z „Samson i Dalila”, Gustave Charpentier
- Aria „De puis le jour” z „Louise”, Giuseppe Verdi Uwer-

• „Edyp Cię kocha” m-teatr

fot.: Materiały promocyjne

• „Świadkowie albo Nasza mała
stabilizacja” m-teatr

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne BTD
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• „Rewolucja balonowa” m-teatr

13 Sobota
tura do opery „Nabucco”,
Gioacchino Rossini - Uwertura Il signor Bruschino. Bilety:
25, 30, 35 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:30
Rockowy koniec roku –
Mahomut, Pampeluna,
Materia. Bilety 10/15 zł,

Club 105, ul. Zwycięstwa;
6. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr” 2015.
— 19:00
„Edyp Cię Kocha” - spektakl

konkursowy - Scena na Zapleczu, reż. Cezary Iber. Czas:
1 h 30 min, bez przerwy.
Bilety: 30 zł
— 21:30
„Kali Babki” – spektakl towa-

rzyszący - Mała Scena, reż.
M. Siegoczyński. Czas: 1 h
20 min, bez przerwy. Bałtycki
Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie.
Bilety: 30 zł.
— 20:30
Salsoteka. Kolejny wieczór

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

— 11:00 – 14:00
Giełda kolekcjonerska, im-

preza cykliczna, podczas której zbiory prezentują kolekcjonerzy indywidualni oraz
członkowie stowarzyszeń
miłośników historii. Zgłoszenia: nie później niż trzy
dni przed datą spotkania,
tel. 94 343 20 11. Muzeum,
ul. Młyńska;
— 11:00 – 14:00
Dziecięcy przegląd folklorystyczny „Przedszkolaczek
ci ja, czyli zabawy z tańcem,
muzyką i piosenką”. Podczas

przeglądu członkinie kół gospodyń wiejskich będą sprzedawać własne wyroby.
Muzeum, ul. Młyńska;
6. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr” 2015.
— 19:00
„Świadkowie albo Nasza
mała stabilizacja” - spek-

takl konkursowy - Duża Scena, reż. K. Szyngiera. Czas:
65 min, bez przerwy. Teatr Współczesny w Szczecinie. Karmieni informacjami
o konfliktach, zagrożeniach,
kataklizmach żyjemy w cią-

głym stanie wyjątkowym.
Ostatecznej zagłady zawsze
udaje się „jakoś” uniknąć.
Bilety: 50 zł dół, 40 zł balkon;
— 21:30
„Rewolucja balonowa” -

spektakl konkursowy Scena na Zapleczu, reż.
i scenografia: A. Moś-Kerger.
Czas: 1 h, bez przerwy.
Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Nie my walczyliśmy w podziemiu, prowadziliśmy walki partyzanckie,
nie my obalaliśmy komunę. Ale- jak piszą autorzy na
swojej teatralnej stronie - to
my wszyscy pamiętamy gumę
do żucia Donald, Mydełko
Fa, serial Dynastia. Jak pamiętamy zachodnie dobra
popkulturowe? Autorzy spektaklu zastanawiają się, jaki
jest obraz pierwszego pokolenia dorastającego w III RP.
Wolność to odpowiedzialność, a czy my wykorzystaliśmy wszystko, o co walczyli
nasi rodzice? Bilety: 40 zł;
Po spektaklach festiwalowych odbywać się będą rozmowy z twórcami „m-gadugadu-teatr” w foyer teatru.

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Stand - Up w Kawałku Podłogi

• Pablopavo i Ludziki w Clubie 105

• Szminka Movie: „Drugi Hotel Marigold”

14 Niedziela

15 Poniedziałek

18 Czwartek

6. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” 2015.
Gala Zakończenia Festiwalu.
— 19:00
„Depresja komika”- spek-

— 20:00
Koncert Pablopavo i Ludziki odbywający się w ramach
cyklu „105% MOCY”, bile-

— 18:00
Szminka Movie: „Drugi Hotel Marigold” – przed sean-

takl finałowy - Duża Scena, reż. M. Walczak. Czas:
2 h 15 min, z przerwą. Teatr Montownia w Warszawie. Obsada: R. Rutkowski
i A. Woronowicz. Kulisy humoru, intrygi showbiznesu,
opowieść o depresji! Zaskakujące wyznania, zwroty akcji i wyjątkowe historie komika oraz jego terapeuty tworzą
zabawny, ciepły i intrygujący obraz naszej codzienności, z jej problemami i przede
wszystkim… radościami.
Dwóch artystów, dwóch mężczyzn: zawodowy komik i psychoterapeuta zajmujący się
depresją. Bilety: 90 zł dół,
70 zł balkon. BTD, Plac
Teatralny;
— 20:00
Stand - Up Koszalin przedstawia: Gaweł Feliga, Wiol-

ka Walaszczyk, Tomek Kołecki. Bilety: 20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

tem wstępu, tak jak w przypadku poprzednich koncertów, jest datek na koszalińskie Hospicjum. Club 105,
ul. Zwycięstwa;

16 Wtorek
— 12:00
Akcja bookcrossingu, czyli wymiany książek. Czytelni-

cy będą mieli okazję nabycia
ciekawych pozycji książkowych w zamian za te, które przyniosą ze sobą. Wstęp
wolny. KBP, Plac Polonii;
— 17:00
Promocja 10. Almanachu
Kultura Koszalińska. Wstęp

wolny. KBP, Plac Polonii;

— 18:00
Dyskusyjny Klub Filmowy:
„Timbuktu”. Bilety: 9 zł,

karnet: 25 zł. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

sem wystąpi zespół taneczny SZYK. Bilety: 10 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Czytamy Prozę” Siódem-

ka. Fragmenty nowej książki
Ziemowita Szczerka.
Przygotowanie: K. Kuczewska-Chudzikiewicz. Czytają: K. Kuczewska-Chudzikiewicz i M. Ulicka. Przedstawienie własne STP „Dialog”.
Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza” (do odbioru w Biurze Teatru). Domek
Kata, Teatr Propozycji
„Dialog”, ul. Grodzka;

19 Piątek
— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” zaprasza na

występ zespołu „Złoty Łan”
z Wiekowic. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 20:00
Rockoteka. Impreza tanecz-

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

fot.: Archiwum CK105

fot.: Materiały promocyjne zespołu
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fot.: Materiały promocyjne
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• Śpiewające fortepiany, czyli tralala, tralala

• 34. Koszaliński Festiwal Debiutów

• Koncert zespołu Rebeka

20 Sobota

22 Poniedziałek

24 Środa

— 19:00
Rewia Studio 54 lata
80–te. W programie poja-

—
34. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Gala otwarcia. CK105, Kino Alternaty-

—
34. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”.

wią się między innymi utwory Madonny, Whitney Houston, Michaela Jacksona
czy Eltona Johna. Wykona je
grupa wokalna Studio Batuta Voices. Na scenie nie zabraknie również tancerek Teatru Variete Muza. Wszystko w oprawie i w stylizacjach
z lat 80. Bilety: 30 i 40 zł.
Teatr Variete Muza,
ul. Morska;

21 Niedziela
— 12:00
Śpiewające fortepiany, czyli tralala, tralala - wydarze-

nie organizowane w ramach
projektu Familijny Park
Sztuki. Popularne piosenki
dziecięce w autorskich aranżacjach orkiestry oraz dwa
„konkurujące” ze sobą fortepiany będą stanowiły podstawę prowadzonej na widowni rywalizacji. Bilety:
10 zł. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;

Filmowych „Młodzi i Film”

wa, Minibrowar „Kowal”;

— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie z Koszalina. Informacje:

www.bractwo.bloog.pl.
Klub KSM „Nasz Dom”;

— 17:30
„Żaglowce”, wernisaż malar-

stwa Marka Fornala. Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;

23 Wtorek
—
34. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”. Pokazy kon-

kursowe: kino Kryterium,
powtórki, retrospektywy
i debiuty zagraniczne: kino
Alternatywa (Koszalińska
Biblioteka Publiczna), scena
muzyczna i spotkania z aktorami; Minibrowar „Kowal”,
ul. Grunwaldzka. CK105,
Kino Alternatywa,
Minibrowar „Kowal”;

w Minibrowarze „Kowal”

Pokazy konkursowe: kino
Kryterium, powtórki, retrospektywy i debiuty zagraniczne: kino Alternatywa (Koszalińska Biblioteka
Publiczna), scena muzyczna i spotkania z aktorami; Minibrowar „Kowal”,
ul. Grunwaldzka. CK105,
Kino Alternatywa,
Minibrowar „Kowal”;

25 Czwartek

—
34. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”;
— 19:00
„Scena Poezji" I Ciągle Jesz-

cze Płyną Ciemnawki, duet
teatralny na podstawie poematu K. I. Gałczyńskiego pt.
„Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu”, scenariusz i reżyseria: M. Ulicka. Wstęp wolny za okazaniem „karty widza”. Domek
Kata, „Dialog”, ul. Grodzka;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• Projekt Wołodia w Kawałku Podłogi

• Bałtycki Konkurs Chórów w Filharmonii

26 Piątek

28 Niedziela

—
34. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”

— 10:00
Bałtycki Konkurs Chórów
„Pomerania Cantat” (godz.

Pokazy konkursowe: kino
Kryterium, powtórki, retrospektywy i debiuty zagraniczne: kino Alternatywa (Koszalińska Biblioteka
Publiczna), scena muzyczna i spotkania z aktorami; Minibrowar „Kowal”,
ul. Grunwaldzka. CK105,
Kino Alternatywa,
Minibrowar „Kowal”;

27 Sobota
—
34. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film”.
Gala zakończenia.

CK105, Kino Alternatywa,
Minibrowar „Kowal”;
— 20:00
Projekt Wołodia. Utwory

Toma Waitsa, Włodzimierza Wysockiego oraz kultowej grupy Tiger Lillies.
Bilety: 20 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

10:00 przesłuchania zespołów, godz. 17:00 ogłoszenie
wyników i koncert finałowy).
Współorganizator CK105.
Wstęp wolny. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
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29 Poniedziałek

ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin

—
Akcja letnia Bezpieczne
Wakacje (29.06 – 10.07)

Kontakt email:

Zapraszamy do udziału
w akcji „Bezpieczne Wakacje”. Zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, techniczne, taneczne, szachowe
i inne. Wymagane jest złożenie pisemnej deklaracji
przez rodzica/opiekuna. Zapisy przyjmowane są w sekretariacie, ul. Bogusława II
2 od 19.06.2015 r. w godz. od
10.30 do 13.30 oraz od 15.00
do 17.30. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie: tel. 94 348 05 00;
94 341 01 66; e-mail: sekretariat@pm.koszalin.pl. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

www.ck105.koszalin.pl, 94 347 57 01

monika.modla@ck105.koszalin.pl
kuba.grabski@ck105.koszalin.pl
emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
Druk:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ZAPOL
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
Trendy dostępne na stronach:
www.ck105.koszalin.pl
www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

14-15
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fot.: Natalia Kabanow

m-teatr

▴ „Balladyna kwiaty ciebie nie obronią”

m-teatr
po raz szósty
Czerwiec w Koszalinie to czas dla miłośników
teatru. Koszalińskie Konfrontacje Młodych m-teatr urodziły się 5 lat temu w głowie Piotra Ratajczaka (dyrektor artystyczny imprezy) i szybko zyskały poparcie władz miasta i BTD. Po raz kolejny będziemy mogli spotkać się ze spektaklami młodych,
a także debiutujących polskich reżyserów. Podobnie, jak przy okazji festiwalu „Młodzi i Film”, gdzie
widać nowe trendy w polskim kinie, te inscenizacje
są przejawem nowej myśli o teatrze i pretekstem do
dyskusji nad jego kondycją. Podobieństwo do spotkań filmowych polega także na tym, że po spektaklach ich twórcy spotykają się z widzami na dłu-

▴ „Świadkowie albo Nasza mała

gich i często twórczych dyskusjach. Organizatorzy
mają nadzieję, że nadmorskie położenie sprzyjać
będzie prezentowaniu teatralnych projektów także
turystom i gościom naszego regionu. Mimo swojej
krótkiej historii, Festiwal został pozytywnie przyjęty przez twórców teatralnych, środowisko artystyczne oraz krytyków.
Podczas tegorocznej edycji festiwalu (9-14
czerwca) zostanie zaprezentowanych 11 spektakli
(w kolejności prezentacji): „Wielcy inni: Jezus, Gombrowicz, Osiecka” w reż. Jacka Kozłowskiego, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, „Love Forever” w reż. Michała Siegoczyńskiego, Bałtycki Teatr Dramatyczny im. J.Słowackiego
w Koszalinie, „Balladyna kwiaty ciebie nie obro-

m-teatr

fot.: Krzysztof Bieliński

16-17

fot.: Piotr Nykowski

▴ „Baby Doll”

stabilizacja”

nią” w reż. Wojciecha Farugi - spektakl konkursowy, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, „Spowiedź Masochisty” w reż. Aline Negra
Silvy, Teatr im. A. Fredry w Gnieźnie, „Jakobi i Leidental” w reż. Marcina Hycnara, Teatr Powszechny im. Z. Hubnera w Warszawie, „Baby Doll” w reż.
Barbary Wiśniewskiej, Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie, „Edyp Cię Kocha” w reż. Cezarego Ibera – spektakl konkursowy, Bałtycki Teatr
Dramatyczny im. J. Słowackiego w Koszalinie, „Kali
Babki” w reż. Michała Siegoczyńskiego – spektakl
towarzyszący, „Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja” w reż. Katarzyny Szyngiery – spektakl konkursowy, Teatr Współczesny w Szczecinie, „Rewolucja balonowa” w reż. Aliny Moś-Kerger, Teatr im.
J. Osterwy w Gorzowie Wlkp, „Depresja komika”
w reż. Michała Walczaka, Teatr Montownia w Warszawie oraz imprezy towarzyszące.

Udział w festiwalu będzie także okazją do
uczestniczenia w innych działaniach teatralnych.
Swoje projekty pokażą nam m.in. teatr „Na bosaka”,
Teatr Rodzinny CK 105, Teatr Seniora „Zwierciadło”, Teatr „Na kółkach” – pod kierownictwem Marzeny Wysmyk. Poza tym będzie możliwość wzięcia
udziału w warsztatach krytyki teatralnej pod opieką Bartka Miernika, warsztatach teatralnych dla kadry pedagogicznej i zajęć artystycznych „Teatranki”
dla dzieci i opiekunów, pod okiem osób związanych
z m.in. Instytutem Teatralnym im. Zb. Raszewskiego, Stowarzyszenia Pedagogów Teatru z Warszawy
(poprowadzi je Justyna Wielgus) oraz grupach parateatralnych w określonej przestrzeni publicznej.
Festiwal finansowany jest ze środków własnych
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego oraz z udziałem Mecenasów Kultury: Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta
Koszalina. ■ (KG)

Polecamy kultura

W ramach cyklu „105% Mocy” w Clubie 105 pojawi się kolejny artysta. Pablopavo, czyli Paweł Sołtys to 37 – letni, były dziennikarz radiowy, wokalista i autor tekstów. Siedemnaście lat temu założył
z kolegami zespół Saduba, w którym śpiewał i grał
na gitarze. Styl, któremu jest wierny, to reggae i raggamuffin. Jest jednym z pierwszych śpiewających
w tym stylu po polsku. Jego specjalnością są bardzo długie i skomplikowane partie wokalne oparte
na freestyle'u. Grał i śpiewał w zespołach: Magara,
Sedativa i Vavamuffin. Współtworzył również sound systemy: Zjednoczenie (istniejący do dziś) i Ba
-lan. W 2009 roku na rynku pojawił się debiutancki krążek formacji Pablopavo i Ludziki zatytułowany „Telehon”. Płyta zebrała kilkanaście niezłych recenzji i, co ważniejsze, sporo słuchaczy. Rok temu
Sołtys wydał swój trzeci album „Polor” . Kilka miesięcy później do sklepów trafił solowy krążek artysty „Tylko”, bardziej surowy w brzmieniu i mocno
akustyczny. Uwieńczeniem wyjątkowo intensywnego twórczo roku 2014, było przyznanie Pablopavo Paszportu Polityki w kategorii „Muzyka Popularna”. ■ (KG)
15 czerwca, Pablopavo i Ludziki w ramach cyklu „105% Mocy”, godz. 20:00, Club 105, biletem
wstępu, tak jak w przypadku poprzednich koncertów, jest datek na koszalińskie Hospicjum.

fot.: Kryspin Bober

fot.: www.karrot.pl/pablopavo

Pablopavo
w Clubie 105

▴ Jan Tomaszewicz

Dziń dybry w BTD
Bałtycki Teatr Dramatyczny zaprasza na premierę scenicznej wersji popularnego brytyjskiego
serialu pt. „Allo Allo”, według scenariusza Davida
Crofta i Jeremyego Lloyda.
„Dziń dybry” – któż nie pamięta tego kultowego zwrotu z serialu? Rzecz dzieje się w kawiarni Café
René w miasteczku Nouvion w okupowanej przez
Niemców Francji, która nie jest bynajmniej miejscem kameralnych, intymnych spotkań, ale strefą załatwiania szemranych interesów, przy towarzyszących im pełnym soczystego humoru rozmowach.
Tam spiskują niemieccy oficerowie, konspiruje francuski Ruch Oporu. W Café René przesiadują angielscy lotnicy, a hitlerowcy ukrywają cenny - przechowywany w kiełbasie- obraz. Właściciel lokalu romansuje potajemnie z kelnerkami. Nie przeszkadza
mu zupełnie w tym fakt, że jest żonaty z Edith. Jego
czujność sięga zenitu. Jej brak grozi śmiercią z rąk
Niemców czy Ruchu Oporu (wystarczy, że odmówi
udziału w szaleńczym spisku zabicia Hitlera). René
może też przecież zginąć z rąk zazdrosnej żony.
Spektakl reżyseruje Jan Tomaszewicz, a w obsadzie znajdziecie aż 11 aktorów. ■ (KG)
4 lipca Premiera spektaklu „Allo Allo”,
godz. 19:00 na Dużej Scenie BTD.

Polecamy kultura

fot.: Jarosław Ryfun / Fostiso Studio
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Dawid
na Dzień
Dziecka

fot.: Materiały promocyjne

▴ Mahomut

19-letni wokalista, który szturmem zawojował
polską scenę muzyczną, zyskując setki tysięcy fanów
w całym kraju, wyprzedając na pniu dwie biletowane trasy koncertowe, liczące 50 koncertów. Pierwsza
z nich - „Biegnijmy Tour” wyprzedana została w niecałe 2 dni. Druga trasa #9893tour trwała aż 10 miesięcy i była jedną z najintensywniejszych tras koncertowych w Polsce. Każdy z koncertów Dawida Kwiatkowskiego jest wielkim, dokładnie przygotowanym
show, na którym możemy zobaczyć i posłuchać młodego artysty oraz jego świetnych muzyków, tym bardziej, że wszystkie koncerty grane są 100% live. Jego
debiutancki album "9893" zyskał bardzo dobre opinie
wśród dziennikarzy muzycznych oraz na tydzień po
sklepowej premierze znalazł się na 1. miejscu OLiSbył najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce. Nagrania
Dawida na profilu YouTube obejrzało ponad 35 000
000 osób! Zdecydowanie w ostatnich latach nie było
tak ogromnego debiutu jak ten. A co najważniejsze Dawid nadal zostaje sobą- pozytywnie nastawionym
do świata i ludzi nastolatkiem. ■ (KG)
1 czerwca, Dawid Kwiatkowski, godz. 18:00.
Amfiteatr, bilety: 19 zł do nabycia w kasie CK105,
kasie Kina Kryterium, na stronie www.ck105.koszalin.pl oraz na www.kupbilecik.pl

Rockowy
koniec roku
Miłośnicy mocnego uderzenia, będą mieli powody do zadowolenia. CK105 zorganizowało koncert na zakończenie roku szkolnego, którego bohaterami będą trzy lokalne i bardzo lubiane zespoły.
Wszystkie mają swoich wiernych fanów i wszystko wskazuje, że będzie to bardzo energetyczne spotkanie. Na scenie Clubu 105 wystąpią koszalińskie:
Pampeluna i Mahomut oraz Materia ze Szczecinka.
Pierwszy z zespołów opuścił niedawno Michał
„Spodziu” Spodymek, a w jego miejsce pojawił się
Adrian Rozenkiewicz, znany z zespołów Czwarte
piętro i Bacteryazz. Ale panowie nadal grają mocno i kultywują kulturę latynoską.
Mahomut to grająca już od trzech lat swoista
supergrupa, której muzycy grali wcześniej w wielu zespołach. Panowie proponują solidną rockową muzykę, oprawioną mocnym głosem Macieja
„Maciasa” Węgrzynka.
I wreszcie Materia, czyli heavy metalowy
kwartet, który zachwycił jurorów polsatowskiego
„Must Be The Music”, w którym panowie dotarli
do finału. ■ (KG)
12 czerwca, Mahomut, Pampeluna, Materia,
godz. 19:30, Club 105, bilety 10/15 zł.

Kalendarium sportowe

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 03.06
Bałtycka Trzecia Liga Bałtyk Koszalin - Astra
Ustronie Morskie,

wstęp bezpłatny, Stadion KS
Bałtyk, ul. Andersa;
— 7.06
Bałtycka Trzecia Liga GKS Leśnik Manowo Bałtyk Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 3.06
Bałtycka Trzecia Liga Bałtyk Gdynia - Gwardia
Koszalin;
— 7.06
Bałtycka Trzecia Liga Gwardia Koszalin - Lechia II
Gdańsk, bilety: 8 zł, 5 zł,

Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

Tenis stołowy
— 27.06
Mecz KTS Koszalinianin –
TTSV90 Neubrandenburg,

Katolicka Szkoła Podstawowa, ul. Staszica 38;

— 28.06
Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Koszalina - II GRAND PRIX Koszalina 2015 V edycja, Katolicka

Szkoła Podstawowa,
ul. Staszica 38;

Biegi
— 18.06
Leśna Piątka 3/6, parking

Motopark

przy ul. Słupskiej;

— 14.06
IV runda - Racing Sprint,

przy ul. Śniadeckich;
— 27.06

— 20/21.06
II Runda - Driftingowy
Puchar Bałtyku 2015,

— 20.06
Akademicka 5, start przy hali
Widowiskowo-Sportowej,
Leśna Piątka ULTRA 2015,

parking przy ul. Słupskiej;

Motopark przy
ul. Gnieźnieńskiej;

Motopark przy ul. Gnieźnieńskiej;
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Polecamy sport

Fala zderzeń
w Koszalinie

Bubble football to nowa rozwijająca się forma
rozrywki ruchowej, opartej na piłce nożnej. Każde zderzenie, czy też spektakularny upadek zawodników „ubranych” w dmuchane kule, to mnóstwo
śmiechu wśród grających, jak i widzów. W naszym
mieście tę dziwną dyscyplinę sportu uprawia nieformalny klub Crazy Ball Koszalin.
Jak to wygląda? Zawodnicy grają w specjalnych
kulach wypełnionych powietrzem. Próba odebrania
piłki zawodnikowi z przeciwnej drużyny zazwyczaj
kończy się zaskakującymi zdarzeniami i zderzeniami. Na czym polega bubble football, najlepiej przekonać się na własne oczy. Wystarczy przyjść w którąkolwiek sobotę o godzinie 13:00 na orlik przy ul. Głowackiego.

Nie ma jednoznacznych informacji odnośnie
miejsca, w którym po raz pierwszy pojawiła się ta
niesamowita odmiana piłki nożnej. Wiadomo za to,
że kluczową rolę w popularyzacji bubble football-u,
odegrali Norwegowie. To oni w 2012 roku, zaprezentowali ją w znanym telewizyjnym show, jako antidotum dla wszystkich narzekających na bezkontaktowość zwykłej piłki nożnej. W ten oto sposób, „fala
zderzeń” dotarła do reszty krajów skandynawskich,
Wielkiej Brytanii, Niemiec, no i nareszcie do Polski,
w tym również do Koszalina.
— Nasz projekt skierowany jest to sympatyków
sportów drużynowych oraz ludzi chętnych i otwartych na nowe doznania i wyzwania na boisku – mówią przedstawiciele Crazy Ball Koszalin.
Jak grać? Zasady wydają się być bardzo proste. Pojedynek zaczyna się gdy zawodnicy obu drużyn znajdują się za swoimi liniami bramkowymi.
Gwizdek wyznacza moment rozpoczęcia meczu,
wtedy uczestnicy biegną w kierunku piłki ustawionej na środku boiska „walcząc” o jej zdobycie. Tak
jak w zwyczajnym footballu, gola zdobywa drużyna, umieści piłkę w bramce przeciwnika. Za każdym
razem po zdobyciu gola gra rozpoczyna się ten sam
sposób.
Ciekawostką jest to, iż w bubble football nie ma
fauli, a w grze nie występują bramkarze. ■ (RB)

Taniec
całym
życiem
Taniec to zmysłowe piękno, którym na całym
świecie zaraża się coraz więcej osób. Nie trzeba nikogo przekonywać do korzyści, jakie przynosi. Instruktorów tańca i tańczących zespołów jest w Koszalinie bodaj kilkadziesiąt. Zdobywają oni wiele nagród na imprezach tanecznych, nie tylko w kraju.
Koszalinianka, Paulina Matysek dała się poznać widzom i jurorom programu TVN „You Can
Dance”. Do tego stopnia, że głosujący na nią Kinga
Rusin i Agustin Egurrola, spowodowali niemal obrażenie się na nich Michała Piroga, który był przeciwny nagrodzeniu Pauliny. Wszystko zaczęło się
kilkanaście lat wcześniej, kiedy nasza bohaterka zaczęła swoja przygodę z tańcem w ówczesnym Młodzieżowym Domu Kultury, pod okiem Tatiany Filus. Potem kilka lat treningów i występów w CK105,
aż w końcu znalazła się w Studiu Tańca „Pasja”, której szef, Robert Rowiński również tańczył w TVN,
tyle że w „Tańcu z gwiazdami”.
Paulina kocha tańczyć, właściwie jest to jej całe
życie, choć ostatnio pojawiła się nowa pasja. Rok
temu została studentką pielęgniarstwa w PWSZ
w Koszalinie. Szybko przekonała się, że jej przeznaczeniem może też być pomaganie innym. Na razie daje innym radość patrzenia jak tańczy, a robi to
występując z „Pasją”, w Teatrze Variete Muza i jako
cheerleadreka na meczach AZS-u. Jak widać tańczy
dla zupełnie różnych widowni, największe wrażenie jednak robią na niej pełne trybuny na meczach
koszykówki. Paulina ma teraz pewien dylemat, bo
z jednej strony są studia, a z drugiej ciągle taniec
i duży apetyt, jaki rozbudziła w niej wizyta w Sewilli, gdzie razem z ekipą „You Can Dance” wzię-

fot.: Przemek Swiderski / East

Postać

ła udział w warsztatach prowadzonych przez najlepszych na świecie instruktorów. Praca była ciężka, wiele godzin dziennie trenowała wraz z innymi
salsę, jazz i hip hop. Oprócz nauki, miała okazje poobserwować fantastycznych tancerzy, przy których
czuła się bardzo malutka. Była to dla niej prawdziwa nauka pokory, choć usłyszała także pochwałę dwa razy.
Co dalej ? Oczywiście chce tańczyć, a nawet żyć
z tańca. Poza tym ważne są studia i zostanie dobrą
„pigułą”. Pigułą, która zdaniem jurorów „You Can
Dance” była niezbędna w Sewilli. ■ (KG)

fot.: Przemek Swiderski / East
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Aktywny Koszalin

Można powiedzieć, że z uwagi na profil swojej
działalności i pomysłowość uczniów, Zespół Szkół
Plastycznych im. Władysława Hasiora to najbarwniejsza szkoła w Koszalinie. Nie dziwi specjalnie
fakt, że młodzi artyści są pełni różnych pomysłów
i chętnie je realizują. Najnowszy z nich dotyczy wymalowania ścian w części szkoły. Chodzi oczywiście
o malunki będące pewnym rodzajem fresków. Realizacja ma się rozpocząć w czasie wakacji. Wśród innych pomysłów, które odróżniają „Plastyka” od innych szkół, jest impreza żegnająca maturzystów, organizowana przez młodsze roczniki. W tym roku
była to impreza w stylu indyjskim, z kostiumami,
muzyką i tańcami.
Kiedy się wchodzi do budynku, można się spotkać z bardzo miłymi, życzliwymi i uśmiechniętymi młodymi ludźmi, siedzącym w szkole często dłużej niż muszą, bo akurat są zaangażowani w jakiś
swój projekt. „Plastyk” od lat zdobywa liczne nagrody na różnych ogólnopolskich imprezach. Ostatnim
sukcesem uczniów tej szkoły jest zajęcie pierwszego
miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Prac z Rysunku, Malarstwa i Rzeźby w Szczecinie. Dokonał tego
zespół w mistrzowskim składzie: Agata Bujnicka,
Ania Ignaczak i Kuba Dominikowski. Koszalinianie okazali się najlepsi wśród wszystkich 50 Liceów
Plastycznych w kraju. W indywidualnym rankingu
dziewczęta zajęły trzecie miejsce, a Kuba – czwarte. Agata opowiada, że kontakt z pracami uczniów
z innych szkół powodował u niej najpierw stres, ale
potem okazało się, że ona sama jest bardzo oryginalna, że w trakcie rysowania czy malowania brudzi się węglem i pracując jest bardzo zaangażowana, a u innych tego nie zauważyła. Stres zatem zniknął. Z satysfakcją stwierdza, że jej „Plastyk” ma swój
styl, bardzo wyróżniający się w Polsce. Kuba z kolei,
to młody artysta bardzo poważany i lubiany w szkole, za talent i podejście do nauki. Choć zdobył dopie-

Plastyk,
czyli kolorowo
i kreatywnie!
ro czwarte miejsce, jego malarstwo dostaje najwyższe noty, a koledzy w szkole mówią, że obok jego
prac nie można przejść obojętnie. Sam autor mówi,
że trochę dziwnie czuł się w Szczecinie, kiedy inni
patrzyli na niego, gdy kopał własną pracę, nie czując
zadowolenia z tego co zrobił.
Spośród wielu zdolnych uczących się w koszalińskim „Plastyku” warto w choć paru słowach wyróżnić Karolinę Majewską. Wybrała tę szkołę, by
rozwijać swój plastyczny talent. Z satysfakcją zorientowała się, że jest takich osób więcej, i że mogą
się wspierać i inspirować. Pracy jest dużo, nawet
w czasie wolnym, ale Karolina jest świadoma, że to
wszystko prowadzi do doskonałości. Bywa, że chce
się poddać, jednak rozsądek zawsze zwycięża. Karolina ma na swoim koncie wiele nagród, między innymi na corocznym biennale rysunku i grafiki w Bielsku Białej, gdzie dostała dwa wyróżnienia, w tym
jedno jako pierwszoklasistka wśród prac uczniów
klas czwartych. Podobną nagrodę (I-klasistka wśród
klas IV) dostała na „Figurach ciała” w Poznaniu. Jest
do tego uczennicą z najlepszą średnią ocen w szkole
i ze stypendium Prezesa Rady Ministrów.
A może liceum plastyczne to szkoła dla Ciebie?
Wszyscy chętni i zdolni mile widziani. ■ (KG)

Pałac Młodzieży

Wiosenny spacer gołymi stopami po gościńcach traw skąpanych w porannej rosie, tak cudowny, że mógłby trwać wiecznie, ale nie pozwala na to wschodzące właśnie słońce, które te
orzeźwiające krople zamienia w delikatną, równie ulotną mgłę. I wówczas uświadamiam sobie, że te odbijające ciepłe promienie kropelki to
kolejne chwile mego życia, tak niepowtarzalne,
a zarazem tak piękne, że chciałoby się je zachować na dłużej, a – jeśli to możliwe – na zawsze!
Tylko jak?
Możliwe jest to dzięki fotografii. Z pewnością
podobne przeświadczenie towarzyszy artystom,
biorącym udział w Ogólnopolskim Konkursie
Fotografii Dzieci i Młodzieży Człowiek, Świat,
Przyroda, który już po raz 14. organizowany jest
przez koszaliński Pałac Młodzieży. Konkurs nasz
cieszy się patronatem Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, który jest członkiem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej oraz patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
Jest to możliwe dzięki niebywałemu zainteresowaniu, jakie konkurs wzbudza od początku ist-

nienia. Niebawem obchodzić będziemy piętnastolecie tego koszalińskiego święta fotografii.
Przez ten czas nadesłano do nas ponad 25 tysięcy
prac autorów z całej Polski. Gdy dodamy do tego
liczbę 20 tysięcy zwiedzających wystawy pokonkursowe, da to imponujący obraz ogromu zainteresowania fotografią i organizowanym przez Pałac Młodzieży konkursem.
Nie byłoby to możliwe bez osób, które oddały się fotopasji bez reszty. Słowa podziękowania
należą się w tym miejscu inicjatorowi konkursu,
Ziemowitowi Kalkowskiemu oraz obecnej mentorce, dyrektorowi artystycznemu i kuratorowi
wystawy Monice Kalkowskiej. Dzięki ich ciężkiej, codziennej pracy z młodzieżą pośród fotografii oraz dzięki osobom tworzącym w Pałacu
Młodzieży przyjazne takim inicjatywom środowisko, możliwe jest dziś spotkanie z magią fotografii, która – jak podkreśla wieloletni juror, artysta fotografik Leszek Kurpiewski – polega na
chwytaniu ulotnej, cennej chwili naszego życia. W ten sposób już od najmłodszych lat, dzieci
i młodzież mogą próbować swych sił w tej wyjątkowej dziedzinie sztuki, tworząc nasz konkurs,
by – jak mawia artysta fotografik z poznańskiego UAM, Janusz Kostrzewski – niczym perła wyróżniał się pośród polskich konkursów fotograficznych.
Gdy więc odwieczna walka z czasem, zdaje się z góry skazana na porażkę, warto pamiętać, że bezcenne, bo niepowtarzalne chwile życia,
niczym znikające krople rosy przetrwają, dzięki
kolejnym pokoleniom fotografików.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

fot.: Monika Kalkowska

Koszalińska
perła

Pozarządowy Koszalin

JACY MIESZKAŃCY TAKIE MIASTO...
Wyobraźmy sobie przez chwilę że uczestniczymy w turnieju „Familiada”. Pada pytanie: kogo lub
co można znaleźć w każdym mieście? Dużo punktów moglibyśmy uzyskać odpowiadając: „mieszkańcy”, równie dużo za odpowiedź: „centrum”
(zwane również śródmieściem). Być może punktowana byłaby też odpowiedź: „organizacje pozarządowe”. Właśnie te trzy elementy łączą się ze sobą
obecnie w naszym mieście: mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą w znaczny sposób wpłynąć
na wygląd i rozwój śródmieścia Koszalina.
W maju trwały badania wśród mieszkańców
Koszalina. Tematem badań było spojrzenie koszalinian na to, co się w ostatnich latach zmieniło w centrum miasta, a także na to, co się powinno zmienić
w latach kolejnych. Władze miasta spytały mieszkańców, jak oceniają obecny stan śródmieścia. Równolegle z badaniami prowadzony był sondaż internetowy na stronie www.obywatelski.koszalin.pl.
O ile w badaniach pytano ścisłe wytypowaną grupę osób, w sondażu mógł wziąć udział każdy za-

interesowany. Wszystko po to, aby dać możliwość
wypowiedzenia swoich opinii, oczekiwań, ale jednocześnie zachęcić do wzięcia choć w małej części
odpowiedzialności za swoje miasto, za jego rozwój.
Badania to nie wszystko. W ślad za nimi, w dniach
11-12 czerwca zorganizowana będzie konferencja,
podczas której na rozmaitych płaszczyznach analizowane będzie centrum Koszalina pod kątem dostosowania go do potrzeb mieszkańców, uwzględniając
realne możliwości i warunki zewnętrzne w tym zakresie. Organizacje pozarządowe i mieszkańcy będą
więc mieli kolejną możliwość udziału w planowaniu
przyszłego rozwoju tej części naszego miasta.
– Organizacje i mieszkańcy powinni czuć siłę
swojego głosu, wierzyć że ich opinie mają znaczenie dla władz lokalnych – mówi Monika Widocka z Pracowni Pozarządowej. – Z kolei władze powinny stwarzać dla nich przestrzeń do wypowiedzi
i wykorzystywać ich propozycje w podejmowaniu
ostatecznych decyzji. W Koszalinie, w ostatnich latach, dzieje się tak coraz częściej.
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1.06 Dawid Kwiatkowski / Amfiteatr
2.06 Tomasz Stańko Quartet / Filharmonia
9.06 Sonia Bohosiewicz / Teatr Variete Muza
9 – 14.06 m-teatr / BTD
15.06 Pablopavo i Ludziki / Club105
22 – 27.06 Młodzi i Film

