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Dożyliśmy paradoksalnie ciekawych czasów, jeśli chodzi o tak
zwaną rozrywkę. Młodych – zdolnych jest cała masa. Oni lepiej od nas
starych grają, lepiej znają angielski, a mimo to zaistnieć udaje się tylko nielicznym. Dowodzą tego losy laureatów telewizyjnych talent show
– co dziesiąty udanie debiutuje, a co setny utrzymuje się na fali. Miejsc
w których można grać koncerty przybywa, ale frekwencja na nich nie
jest przesadnie duża. Muzyki jest więcej niż słuchaczy. Czasy zatem są
trudne. Wszystkim twardym ludziom zalecam jednak walkę i determinację do końca, bo ktoś zostanie i będzie zawodowcem, a ktoś inny
nie. Nie wierzmy tzw. fachowcom, którzy mówią, że nie umiesz grać.
Wierzmy tylko sobie.
Jestem fanem tych wszystkich, którzy mimo trudności robią fajne
imprezy czy małe festiwale w małych miastach, gdzie mieszkają ludzie
głodni koncertów i spotkań z artystami. Co nie oznacza, że można im
wstawiać kit – dzięki internetowi wszyscy mogą wiedzieć, co się obecnie gra. Świetnie, że macie w Koszalinie swój rockowy festiwal, życzę
kapitalnych wibracji i niech zwyciężą najlepsi!

„Nasze Miasto”

Ryszard Tymon Tymański
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Polecamy kultura

Pomijając finanse, każda instytucja kultury istnieje dzięki widowni. Powstanie wiernej publiczności
wymaga konsekwencji i czasu. Między innymi dzięki festiwalowi „Młodzi i Film”, kino Kryterium ma
dużą grupę miłośników filmów, korzystających szczególnie chętnie z projekcji Dyskusyjnego Klubu Filmowego i seansów eventowych (Szminka Movie, Kryterium Movie, Wieczór z dreszczykiem, Śmiech to
zdrowie czy Kino Małego Widza). Od pewnego czasu trwa współpraca kina z różnymi stowarzyszeniami
czy parafiami, czego efektem jest repertuar zamawiany przez widza. Jak mówi dyrektor CK105 Paweł Strojek, jest możliwość, aby stworzyć DKF prawników,
przedsiębiorców czy żeglarzy. W związku z realizacją
misji dotyczącej prezentacji rodzimych treści, w DKF-ie będzie sporo propozycji polskich. W tym miesiącu
będzie można obejrzeć „Anatomię zła” Jacka Bromskiego, „Króla życia” Jerzego Zielińskiego, „Noc Walpurgi” Macieja Borkiewicza i „Obce niebo” Dariusza
Gajewskiego. Warto też zwrócić szczególną uwagę na
biografię naszego bohatera narodowego - 11 listopada na ekranie kina Kryterium pojawi się „Pilecki”, fabularyzowany dokument Mirosława Krzyszkowskiego. Drugim niecodziennym wydarzeniem będzie retransmisja „Hamleta”, spektaklu National Theatre
z Benedictem Cumberbatchem w roli tytułowej, w re-

żyserii Lindesey'a Turnera. Planowane są kolejne zakupy sprzętowe, dzięki którym w nadchodzącym
roku będą możliwe nie tylko retransmisje, ale także
pokazy na żywo wybranych przedsięwzięć kulturalnych (balet, opera) z całego świata. CK105 nawiązało
współpracę z instytucjami kulturalnymi w Berlinie,
skutkiem czego będzie obecność kinematografii niemieckiej w Koszalinie, a także z Gdyńskim Centrum
Filmowym. Planowane są różne projekty, krajowe
i europejskie, jednym z nich jest festiwal filmowy dla
dzieci. Bazuje on na bardzo dużej popularności cyklu
Kino Małego Widza, który w każdą sobotę wypełnia
salę kinową dziećmi, ich rodzicami i dziadkami. Impreza będzie opierać się na współpracy z koszalińskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi.
Jedno na pewno się nie zmieni. Repertuar kina
Kryterium adresowany będzie do tych widzów, których interesuje produkt wysokiej jakości i taki, który
skłania do refleksji. ■ (KG)

Filmowe CK105

35. Festiwal Rockowy Generacja

▴ Gwiazda zeszłorocznej edycji zespół – Illusion

Urodzinowa
Generacja
Festiwal Generacja od 34 już lat odkrywa
i promuje młode zespoły, głównie rockowe. Co
roku dziesiątki młodych kapel przysyła swoje zgłoszenia z nadzieją zagrania podczas imprezy. Tutaj
mogą skonfrontować się z publicznością i zaprezentować swoje umiejętności. Nieodłączną częścią imprezy są gwiazdy, które grają na zakończenie. Co roku zjawia się artysta, który jest rozpoznawalny w Polsce i nie tylko. W ostatnich latach
były to takie zespoły jak Illusion, TSA czy Napalm
Death. Od kilku edycji w Koszalinie pojawiają się
także kapele folkowe, hip-hopowe, reggae. Festiwal
jest też formą promocji Koszalina jako miejsca debiutów młodych artystów.
Na tegoroczną edycję festiwalu zgłosiło się
kilkadziesiąt zespołów z całej Polski, prezentujących cały wachlarz rockowych brzmień - od funku
i bluesa aż po death/thrash metal. Nadesłane nagrania przesłuchała kilkuosobowa grupa tzw. selekcjonerów, wśród których tradycyjnie znaleźli

się koszalińscy muzycy oraz przedstawiciele lokalnych mediów. 5 zespołów, które uzyskały najlepszy wynik, zmierzy się ze sobą w eliminacjach na
żywo 7 listopada w Clubie 105. Zaraz po ogłoszeniu
wyników odbędzie się koncert gwiazdy festiwalu grupy OCN. Dzień później, 8 listopada zwycięzca
zagra przed gwiazdą wieczoru, zespołem Hunter
w Kreślarni.
W tym roku muzycy walczą o nagrodę publiczności – 1000 zł i o dwie nagrody główne – laureat otrzyma 2000 zł, a zdobywca drugiej nagrody –
1000 zł.
Tegoroczna Generacja jest 35. edycją. Jak można było uczcić ten jubileusz? Najlepiej skromnie,
a nawet symbolicznie. Zespół Hunter obchodzi
30-lecie działalności. To powoduje, że obchodzimy podwójne urodziny: festiwalu i zespołu. ■ (RC)
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35. Festiwal Rockowy Generacja

GWIAZDY 35 GENERACJI

Zespół OCN powstał 3 lata temu na fundamentach formacji Ocean. Pierwszy album grupy „Waterfall”, wyprodukował laureat Grammy, Vance Powell (min. The White Stripes, The Raconteurs,
Kings Of Leon, The Dead Weather), który osobiście przyleciał do Polski nadzorować projekt. Tytułowy utwór z płyty dotarł na pierwsze miejsca rockowych list przebojów a kolejny singiel, „The First
Cut” szybko powtórzył wynik poprzednika. Promując płytę, OCN pojawił się zarówno na festiwalach zagranicznych (min. Reeperbahn Festival
w Hamburgu czy Sziget Festival w Budapeszcie),
jak i na najważniejszych festiwalach polskich (min.
Jarocin Festiwal, Union of Rock Festival w Węgorzewie, Ursynalia Festival, Orange Warsaw Festival). Z materiałem z płyty, grupa zagrała również
cztery indywidualne trasy klubowe.
7 istopada, godz. 18:00, Club 105, wstęp wolny.

Hunter – zespół wykonujący muzykę z pogranicza thrash i heavy metalu. Powstał w 1985 roku
w Szczytnie. Przez znaczny okres działalność zespołu była skupiona w artystycznym podziemiu.
Szerszy rozgłos grupa zyskała już za sprawą wydanego w 1995 roku debiutanckiego albumu „Requiem”. Na drugą „Medeis”, płytę fani musieli poczekać aż 8 lat . Formacja dwukrotnie otrzymała
nominację do nagrody Fryderyka. Była także wielokrotnie wyróżniona w plebiscytach branżowych
czasopism Gitara i Bas, Teraz Rock i Magazyn Gitarzysta. W latach 2004-2009 zespół był gospodarzem festiwalu muzyki heavymetalowej Hunter
Fest. 6 listopada 2012 roku nakładem Tune Project,
Hunter wydał kolejny album pod tytułem „Królestwo”, który zdobył Złotą Płytę. Została ona wręczona zespołowi 3 sierpnia podczas występu na
Przystanku Woodstock.

fot. Materiały promocyjne zespołu

fot. Materiały promocyjne zespołu

8 listopada, godz. 20:00, Kreślarnia, wstęp: 15 zł.

▴ Zespół OCN

▴ Zespół Hunter

fot.: Oliwia Janowicz „Pracownia”

• „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Muzeum

• „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Polina Pawłowa „Droga do Luwru”

Kalendarium kulturalne

• „Zabytek miesiąca” w Muzeum

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.
Muzeum, ul. Młyńska;
—
„Zabytek miesiąca”.

Tym razem zaprezentujemy
„koronę śmierci” z XVIII wieku. Znaleziona w 2011 r. w Kościele p. w. Przemienienia Pańskiego w Mielnie.
—
Wystawa zbiorowa członków Zespołu Pracy Twórczej
Plastyki pt. „25 lat minęło”.

Wstęp wolny, Galeria Ratusz,
Rynek Staromiejski, I piętro;
— Do 6.11
Biennale Rysunku Malarstwa
Klas Młodszych Szkół Plastycznych. Wstęp wolny.

Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;

Wstęp wolny. Galeria
na Piętrze, ul. Dworcowa;

— Do 15.11
„Muzealne Spotkania z Fotografią”. Plon międzynarodowe-

CENY BILETÓW
— Muzeum: normalny - 10 zł,

go konkursu dla dzieci i młodzieży. Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 15.11
Galeria Hall wystawa Pracow-

ni Batiku wykonanego pod kierunkiem Beaty Piwar. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Do 19.11
Wystawa z XVIII Międzynarodowego Pleneru malarskiego - Osieki 2015 „Czas i miejsce dla sztuki”, Galeria Ra-

tusz, Rynek Staromiejski,
II piętro;

— Do 29.11
Wystawa prac artystów grupy twórczej „Paleta”.

Grupę tworzą słuchaczki koszalińskiego Uniwersytetu III
Wieku. Galeria Antresola;

— Do 30.11
Wystawa zbiorowa „Rzeczywistość i Iluzja”.

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 - bezpłatny. Oprowadzenie po wcześniejszym
uzgodnieniu. Muzeum czynne dla zwiedzających od godz.
10:00 do 16:00 (w poniedziałki Muzeum 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.

• Uczestnicy pleneru – „Osieki 2015”

Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów 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.
Bilety zbiorowe powyżej 20
osób. Filharmonia ma możliwość zmian cen biletów;
— 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;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne
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• „Kartoteka” w BTD

• Tomas Rafa w City Box

3 Wtorek

5 Czwartek

— 11:00
„Kartoteka” - Scena na Zaple-

— 11:00
„Kartoteka” - Scena na Zaple-

czu, reż. P. Ratajczak. Bohaterem jest każdy z nas. A może
nie ma go wcale? Jesteśmy chodzącą pustką-sygnalizował Różewicz. Czytana dzisiaj „Kartoteka” pokazuje nam współczesny świat w nieustannym
medialnym hałasie... BTD,
Plac Teatralny;
— 16:30
Występ Grupy Proscenium
i Forte z CK105 „Roman
Brandstaetter o Fryderyku
Chopinie”. Wstęp wolny.

Domek Kata, ul. Grodzka;
— 18:00
DKF: „Anatomia zła”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

4 Środa
— 11:00
„Kartoteka” - Scena na Zaple-

czu. BTD, Plac Teatralny;

— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki: Mircea Cartarescu; „Dlaczego kochamy kobiety”. Wstęp wolny.

Filia nr 8 KBP, ul. Andersa;

czu. BTD, Plac Teatralny;

—
Wystawa poświęcona Janowi
Parandowskiemu i mitologii
greckiej. Wstęp wolny. Galeria

Region, KBP, Plac Polonii;

— 18:00
Tomas Rafa - „Nowy nacjonalizm w sercu Europy”, wysta-

wa fotografii i pokazy filmów,
organizator: Galeria Scena/
Centrum Kultury 105, współorganizator: Akademia Sztuki w W-wie, Klub Krytyki Politycznej w Koszalinie. Wstęp
wolny. City Box, Rynek Staromiejski;
— 19:00
Scena Poezji – Premiera
„Zaduszki”. Spektakl oparty

na tekstach E. Szczepańskiej,
H. Rodkiewicz i M. Zalewskiego, przygot.: S. Tomaszewska, muzyka: K. Kuczewska-Chudzikiewicz, wyk.:
P. Krasowska, M. Wysmyk
i W. Miszczor. Przedstawienie
własne STP „Dialog”.
Wstęp wolny z „kartą widza”
(do odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• „Allo, Allo” w BTD

• 35. Generacja w CK105

• Kryterium Movie: „Pilecki”

6 Piątek

7 Sobota

8 Niedziela

— 18:30
Koncert symfoniczny,

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

— 12:00
Teatr Malucha - Scena

Zumba Fitness). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

na Zapleczu prowadzi
Magdalena Muszyńska-Płaskowicz. BTD, Plac Teatralny;

35. GENERACJA
— 18:00
Koncert OCN.

35. GENERACJA
— 18:00
Koncert Hunter.

R. Kłoczko - dyrygent, A. Wodnicki - fortepian, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Bedřich Smetana - Uwertura
do opery „Sprzedana narzeczona”, Fryderyk Chopin - II koncert fortepianowy f-moll op. 21,
Piotr Czajkowski - II symfonia
c-moll op. 17. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Allo, Allo !” - Duża Scena, reż.

J. Tomaszewicz. Sceniczna wersja popularnego brytyjskiego serialu komediowego. Akcja farsy
toczy w kawiarni „Cafe Rene”.
Kawiarenka jest miejscem załatwiania szemranych interesów przez skorumpowanych
oficerów niemieckich i punktem
operacyjnym działaczy Ruchu
Oporu. BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
Koncert Indios Bravos

Bilety: 30 zł przedsprzedaż ,
40 zł w dniu koncertu. Do nabycia w Pubie Żak pod Kreską
(parter klubu), codziennie od
godz. 19:00 oraz na www.kupbilecik.pl. Klub Studencki
Kreślarnia, ul. Rejtana;

Opis na str. 4-5.
Wstęp wolny. Club 105,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Allo, Allo !” - Duża Scena,

BTD, Plac Teatralny;

— 20:00
Venflon & Spineless Back koncert. Venflon to warszaw-

ska grupa grająca muzykę, która łączy w sobie melodię metalu i energię grunge'u. Szerszej
publiczności zespół dał się poznać podczas trzeciej edycji
programu „Must Be The Music. Tylko Muzyka”, występowi w programie „Kuba Wojewódzki” oraz w „Teleexpressie”.
Spineless Back - laureat tegorocznego przeglądu „Łowcy
Talentów”. Bilety: 15 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

Opis na str. 4-5. Bilety: 15 zł.
Kreślarnia, ul. Rejtana;

10 Wtorek
— 18:00
DKF: „Król życia”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

11 Środa
— 18:00
Kryterium Movie: „Pilecki”.

Polski dokument przedstawiający historię rotmistrza
Witolda Pileckiego.
Bilety: 10 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Sean Webster - powrót.

Koncert znakomitego gitarzysty i wokalisty. Bilety:
25/30 zł. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne
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• Maria Czubaszek w Filharmonii

• Sielska w Kawałku Podłogi

• „Calineczka” w BTD

12 Czwartek

14 Sobota

17 Wtorek

— 18:00
„Szalone nożyczki” - Duża

— 11:00 – 14:00
„Giełda kolekcjonerska”. Im-

— 9:00
„Calineczka” - Duża Scena,

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

13 Piątek
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki: Sy
Montgomery: „Dobra świnka,
dobra”. Wstęp wolny. Filia nr 3

KBP, ul. Młyńska;

— 19:00
„Szalone nożyczki” - Duża

Scena. BTD, Plac Teatralny;
— 20:00
„Dużo kobiet, bo aż trzy”.

Widowisko łączące dwie kategorie sceniczne. Jest koncertem,
w którym swoje recitale prezentują: M. Umer, H. Śleszyńska
i A. Andrus. Jest również programem satyrycznym, w którym A. Andrus przeprowadza rozmowy z tytułowymi kobietami. Bilety: strefa I – 90 zł,
strefa II – 75 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 20:00
Koncert zespołu Enej. Bilety:

30/35 zł przedsprzedaż, 40 zł
w dniu koncertu. Klub Studencki Kreślarnia, ul. Rejtana;

preza podczas której zbiory prezentują kolekcjonerzy indywidualni oraz członkowie stowarzyszeń. Zgłoszenia nie później
niż trzy dni przed datą spotkania, tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Bolek
i Lolek na Dzikim Zachodzie”

(popcorn za 1zł). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 21:00
Koncert zespołu Sielska -

reggae, dub, alternatywa.
Bilety: 10/15 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

15 Niedziela
— 12:00
Familijny Park Sztuki.

Hej, zagrajcie siarczyście! Czas
Święta Niepodległości, to doskonały moment do zaprezentowania bogactwa polskiego folkloru
muzycznego. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 16:00 i 19:00
„Dwie morgi utrapienia”.

BTD, Plac Teatralny;

reż. M. Wiercioch, Z. Derebecki. Maleńka bohaterka wyrusza w świat, by odkrywać jego
piękno, ale także kryjące się
w nim zagrożenia.Wędrując
przez rozmaite krainy napotyka
na miejsca przytulne i słoneczne, jak i te mroczne i niesympatyczne. Spotyka istoty przyjazne
jak i te jej nieprzychylne. Losy
Calineczki układają się w opowieść o poszukiwaniu przyjaźni
i miłości. BTD, Plac Teatralny;
— 18:00
DKF: „Noc Walpurgi”. Ak-

cja filmu toczy się w noc Walpurgi, 30 kwietnia 1969 roku,
w szwajcarskiej operze. Gdy gasną światła, ze sceny schodzi
diva operowa, Nora Sedler.
Pod drzwiami jej garderoby
czeka na nią dziennikarz, Robert. Nora od początku prowadzi z nim misterną grę. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

18 Środa
— 9:00
„Calineczka” - Duża Scena.

BTD, Plac Teatralny;

fot.: Materiały promocyjne zespołu

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne artystki
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• Julia Vikman w Kawałku Podłogi

• Wystawa interdyscyplinarna Fala 2015

19 Czwartek

20 Piątek

— 20:00
Koncert Julii Vikman.
W programie utwory z repertuaru Bułata Okudżawy, Żanny Biczewskiej, Anny German,
Czesława Niemena, Władimira
Wysockiego i inne znane Ballady i Romanse. Julia Vikman pochodzi z północnej Rosji, zainteresowania artystka wyniosła
z domu rodzinnego. Fascynacja
kulturą i muzyką rosyjską zadecydowało o powstaniu projektu
„Ballady i Romanse Rosyjskie”
i wydaniu trzech płyt. W lipcu
2013 roku artystka wydała debiutancką płytę z materiałem
autorskim „The Autumn Dreams”, album zawiera 6 utworów, którymi Julia prezentuje
swój niebywały talent kompozytorski, wokalny i producencki. To unikalny projekt, styl którego artystka sama określa jako
„Fantasy”. Tu można usłyszeć
elementy Folk, Jazz i Progressive-Rock. Bilety: 25/30 zł.

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” zaprasza na
koncert pt. „Piosenki
jesienne” - wystąpi Ludowy

Priester, Felix Mendelssohn-Barholdy I symfonia c-moll
op.11, Bela Bartok - Suita
taneczna. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

— 18:00
X edycja wystawy interdyscyplinarnej Fala 2015.

Opis na str. 14.
Bilety: 10 zł przedsprzedaż,
15 zł w dniu koncertu.
Club 105, ul. Zwycięstwa;

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

Zespół Śpiewaczy „Złoty Łan”
z wiekowic gm. Darłowo.
Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka;

Od 10 lat wystawa zrzesza
w jednym miejscu i czasie wyjątkowe osobowości artystyczne z kraju i za granicy. Jak co
roku na wystawie będą prezentowane prace z malarstwa,
rysunku, multimediów, fotografii, rzeźby, instalacji, ceramiki oraz performance.
Opis na str. 22-23.
Wstęp wolny. Bałtycka Galeria
Sztuki CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Allo, Allo !”. BTD,

Plac Teatralny;

— 18:30
Koncert symfoniczny.

Filharmonia Koszalińska.
Massimiliano Caldi - dyrygent, Felix Mendelssohn-Barholdy Athalie: Kriegmarsch der

• Cuba de Zoo w Clubie 105

— 20:00
Koncert Cuba de Zoo
+ support Whoiswho.

— 21:00
„Kali Babki” - Mała Scena,

reż. M. Siegoczyński. Historia
inspirowana postacią słynnego
uwodziciela Tulipana. Ciągła
pogoń za szczęściem przy zatraceniu w tym wszelkich granic to
bardzo uniwersalny temat poruszany w literaturze od dawna. To też opowieść o kobietach,
które skrzywdził bohater, a które upatrywały w nim księcia
z bajki. BTD, Plac Teatralny;
— 21:00
Koncert duetu Gonsofus.

Gonsofus to międzynarodowy duet loopująco-perkusyjny. Bilety: 15/20 zł.
Jazzburgercafe,
ul. Pileckiego;

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• KMW: „Rabusie fistaszków” w kinie Kryterium

• XXI Koszaliński Konkurs Poezji

• DKF „Obce niebo” w kinie Kryterium

21 Sobota

22 Niedziela

24 Wtorek

— 10:00
XXI Koszaliński Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej.

— 10:00
XXI Koszaliński Konkurs Poezji i Piosenki Lwowskiej.

— 18:00
DKF: „Obce niebo” Basia

Organizatorami konkursu
są Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich O/Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia twórczości
w dziedzinie poezji i piosenki,
pogłębianie wiedzy historycznej oraz propagowanie lwowskiego języka. Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Rabusie fistaszków” (po seansie za-

jęcia z animatorem). Korporacja wywiozła z lasu wszystkie
żołędzie, aby przerobić je na…
krem do pięt. Wiewiór skrzykuję ekipę, aby zorganizować skok
stulecia i ocalić zwierzęta przed
głodem. Bilety: 10 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Allo, Allo !” - Duża Scena,

reż. Jan Tomaszewicz.
BTD, Plac Teatralny;

— 21:00
„Kali Babki” - Mała Scena.

BTD, Plac Teatralny;

i Piosenki Lwowskiej w Domku Kata

Domek Kata, ul. Grodzka;

— 19:00
Opera Lwowska - Duża Scena.

Występ gościnny solistów,
orkiestry, baletu i śpiewaków
z Opery Lwowskiej z najsłynniejszymi ariami operowymi
i operetkowymi. Ceny biletów:
120 zł - dół, balkon - 100 zł,
dostawki - 80 zł. BTD,
Plac Teatralny;

23 Poniedziałek
— 17:30
Wernisaż wystawy „Impresje pejzażowe w fotografii" -

autorstwa Mikołaja Kobusa Wystawą tą Koszaliński Okręg
ZPAP w roku obchodów 60-lecia Stowarzyszenia i 70-urodzin samego Autora, chce uhonorować osobę Mikołaja Kobusa, który od lat robi pełną
dokumentację fotograficzną
wystaw i plenerów oraz pomaga przy tworzeniu katalogów.
Wstęp wolny. Galeria Ratusz,
Rynek Staromiejski, II piętro;

i Marek mieszkają w Szwecji.
Jedno niewinne kłamstwo uruchamia lawinę podejrzeń i doprowadza do tego, że szwedzka opieka społeczna potajemnie odbiera im ukochaną córkę
i oddaje rodzicom zastępczym.
Miłość córki do matki zostaje
wystawiona na próbę. Rodzice
muszą zmierzyć się z bezlitosną
biurokracją, dla której nie liczą
się ludzkie uczucia. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

25 Środa
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem. Temat spotkania:

Prawda - cenzura - autocenzura - kłamstwo. Wyświetlane
będą filmy: Obrona Głogowa,
Święta Rodzina, Okruchy
Historii cz.III. Po projekcji
filmów odbędzie się dyskusja na temat niezależności mediów. Do dyskusji serdecznie
zapraszamy przedstawicieli lokalnych mediów. Wstęp wolny.
Club 105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne zespołu

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Teatr przy stoliku w Domku Kata

• Pampeluna w Clubie105

• National Theatre: „Hamlet” w kinie Kryterium

26 Czwartek

27 Piątek

29 Niedziela

— 9:00 i 11:00
„Tajemniczy ogród” - Teatr

— 9:00 i 11:00
„Tajemniczy ogród”.

— 12:00
Familijny Park Sztuki.

im. A. Sewruka w Elblągu współpraca - Duża Scena,
reż. C. Domagała. Barwne
i pełne emocji widowisko, które
wzrusza, bawi oraz uczy, piękny, rozśpiewany i roztańczony
spektakl dla małych i dużych.
BTD, Plac Teatralny;
— 18:00
Szminka Movie: „Moja
matka”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Teatr Przy Stoliku – Premiera
„Opis Obyczajów”.

Spektakl oparty na tekstach
Mikołaja Reja i innych pisarzy
staropolskich. Wybór tekstów:
M. Ulicka i M. Wysmyk,
przygot.: M. Wysmyk, wyk.:
aktorzy Teatru Propozycji
„Dialog” oraz Dialogowa Scena
Młodych. Przedstawienie
własne STP „Dialog”.
Wstęp wolny z „kartą widza”
(do odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 20:00
Koncert Arka Zawilińskiego.

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

BTD, Plac Teatralny;

— 20:00
Koncert Martyny Jakubowicz.

Bilety: 25/30 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

28 Sobota
— 11:00
Sobotnie Poranki Artystyczne. Informacje na stronie lub

w sekretariacie. Liczba miejsc
ograniczona! Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Piotruś.
Wyprawa do Nibylandii”

(zajęcia plastyczne). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Zemsta” - Duża Scena -

Finał Konkursu Żywa Klasyka,
BTD, Plac Teatralny;
— 19:30
Koncert: Carnage, Kaboom!,
Pampeluna. Bilety: 10/15 zł.

Club105, ul. Zwyciestwa;

— 21:00
Koncert duetu Sinusoidal.

Bilety: 15/20 zł. Jazzburgercafe,
ul. Pileckiego;

Koncert uatrakcyjnią fragmenty utworów symfonicznych z dominującą rolą
perkusji. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 18:00
National Theatre
(retransmisja): „Hamlet”.

Nominowany do Oscara
Benedict Cumberbatch
wciela się w tytułową rolę
w wielkiej tragedii Szekspira.
Bilety: 25 zł - ulgowy,
30 zł – normalny. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Zemsta” - Duża Scena,

reż. Tomasz Grochoczyński.
BTD, Plac Teatralny;

30 Poniedziałek

— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie
z Koszalina, wieczorek

literacko-muzyczny zatytułowany „Listopadowa symfonia”. Wstęp wolny. Klub
Osiedlowy „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa;

12-13
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Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00 - 16:00 – 094 347 57 03
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 16:00 - 20:00 – 094 347 57 41

Polecamy kultura

Koncertowy
Club 105
Poszedłem tam, gdzie nie powinienem iść
Wypiłem to, czego nie powinienem pić
Trójchlorek rozpaczy
Na pierwiastki rozkłada mnie
Wykręca i dusi. Szczerzy się, szczerzy się...

fot. Materiały promocyjne zespołu

Czy mówią Wam coś te słowa? Zgadza się, to nie
wiersz, tylko tekst piosenki. Mogliście ją usłyszeć
w radiowej Trójce, bowiem wykonuje ją jeden z ulubionych zespołów dziennikarzy pracujących przy
Myśliwieckiej 3/5/7, Cuba de Zoo. Ale utwory tria grają także inne stacje: Jedynka, RDC, Radio Szczecin,
Radio Gdańsk, Radio Olsztyn i wiele innych. Powyższy utwór nosi tytuł „Trucizna” i przez 10 tygodni był
obecny na Liście Przebojów Programu Trzeciego.
Zespół powstał w 2010 w roku w Ostródzie z inicjatywy Kuby Podolskiego (wokal, gitara), Adama
Goniszewskiego (wokal, gitara basowa) oraz Przemka
Nagadowskiego (perkusja). Nazwa zespołu nawiązuje
oczywiście do głównego bohatera serii komiksów autorstwa Papcia Chmiela – Tytusa de Zoo. Zespół jako

trio, stawia na trzy elementy: energię, melodie i dobre
polskie teksty. Udało się to bardzo w przypadku debiutanckiego albumu „Rozkaz” oraz na kolejnej płycie
„Trucizna” obu wydanych przez Mystic Production.
W roku 2012 Cuba zagrał na Festiwalu Opolskim,
gdzie wykonał utwór Noc Komety z repertuaru Budki Suflera (oryginalnie utwór zespołu Eloy „Time to
turn”), zajmując drugie miejsce w konkursie Debiuty. Utwór Noc komety w aranżacji zespołu dotarł do
czwartego miejsca Trójkowej Listy Przebojów. W tym
samym roku zespół zagrał jeszcze m.in. na Seven Festiwal w Węgorzewie. Koncerty Cuba de Zoo to potężna dawka energii i szczera radość grania.
I jeszcze kilka informacji o drugim zespole. Whoiswho to nowy koszaliński band, laureat konkursu „Łowcy talentów”. W kwartecie grają: Dominik
Chłopecki, gitara, znany m.in. ze współpracy z Jackiem Barzyckim, Jakub Staniak, wokal, klawisze,
Aleksander Pelc, wokal, gitara basowa i Filip Skaziński, perkusja. Młodzi muzycy proponują dobre
piosenki w konwencji pop/rocka zmieszanego z post-punkową energią i duchem nowej fali. Debiutancka
płyta nagrywana jest właśnie w Radiu Koszalin w ramach nagrody na festiwalu „Łowcy talentów”. ■ (KG)
20 listopada, Koncert Cuba de Zoo + support
Whoiswho, godz. 20:00, Club 105, bilety: 10 zł
przedsprzedaż, 15 zł w dniu koncertu.
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fot. Materiały promocyjne zespołu

fot. Materiały promocyjne zespołu

14-15

fot. Materiały promocyjne zespołu

▴ Zespół Pampeluna
▴ Zespół Kaboom!
Listopad zakończy się w CK105
mocnym, rockowym uderzeniem.
Wystąpią trzy zespoły.
KABOOM!
www.facebook.com/KaboomKaboomBoom
W 2014 r. zespół skończył nagrywanie płyty, ale nastąpiły zawirowania w składzie i grupa
wpadła w letarg, z którego nie mogła się wybudzić. Zrobił to nowy
członek zespołu, który pojawił się
na horyzoncie pod koniec ubiegłego roku. Bieżący rok zespół przywitał jako trio. Zaplanowane na
jesień i zimę koncerty mają promować debiutancki krążek Kaboom! pt. „Dycha”. Są również pretekstem do dzielenia się radością
z publicznością z okazji 10-lecia
istnienia grupy. Nagrody: I miejsce - Festiwal Rockowy „Generacja” 2006 Koszalin, I miejsce - Festiwal Rockowy „Ost-Rock” 2007
Ostróda. W 2013 r. Kaboom! wziął
udział w 6. edycji programu Must
Be The Music. Grupa otrzymała 4
głosy „TAK” od jury.

▴ Zespół Carnage

Rockowe
Andrzejki
CARNAGE
www.carnage.pl
PAMPELUNA
www.facebook.com/Pampeluna
Pampeluna powstała 07 07 07
w Krakowie. Zespół charakteryzuje aż trzech charyzmatycznych
wokalistów, którzy śpiewają w językach latynoskich! W 2010 roku,
ukazała się debiutancka płyta zespołu - „La Curva” i w tym samym roku Pampeluna wystąpiła na głównej scenie Przystanku
Woodstock, na którym było blisko 500 000 ludzi. W czerwcu 2013
ukazał się album „777”, wydany przez Metal Mind Production.
Do dzisiaj zespół zagrał około 300
koncertów na terenie całej Polski.
Obecnie zespół rusza w trasę z nowym materiałem i singlem „Siła”.

Zespół powstał w 2008 roku
w Gdyni, dwa lata później nagrał pierwsze demo. Ma na koncie
około 50 koncertów z mniejszymi i większymi zespołami polskiej
i zagranicznej sceny muzycznej. W tym roku, widząc coraz
większe zainteresowanie zespołem zdecydowali się zorganizować
serię koncertów po Polsce. Zaraz
po zakończeniu trasy grupa nagrywa swój pierwszy album. To
możliwe dzięki wygranej na „Bitwie Kapel”, w której muzycy pokonali czołówkę trójmiejskich zespołów. ■ (KG)
28 listopada, Koncert zespołów: Kaboom!, Pampeluna,
Carnage, godz. 19:30, Club 105,
bilety: 10/15 zł.

Polecamy kultura

Listopad
w Filharmonii
W Warszawie zakończył się Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Przy tej okazji w Filharmonii Koszalińskiej zaplanowany został koncert z nazywanym przez krytyków „fenomenalnym pianistą”
Adamem Wodnickim. Swój talent muzyczny rozwijał nieustannie koncertując jako solista na pięciu kontynentach. W 1980 r. został profesorem fortepianu na
University of North Texas College of Music w Denton,
gdzie wykłada do dziś. W 2014 roku Adam Wodnicki został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Podczas pierwszego listopadowego
koncertu słuchacze będą mieli możliwość posłuchania II koncertu fortepianowego f-moll op. 21 Fryderyka Chopina w wykonaniu artysty z akompaniamentem Koszalińskiej Orkiestry Symfonicznej. W programie 6 listopada zabrzmią także kompozycje B.
Smetany i P. Czajkowskiego. Orkiestrą dyrygował będzie Rafał Kłoczko.
W drugiej połowie miesiąca muzyków Filharmonii Koszalińskiej poprowadzi I dyrygent gościnny Massimiliano Caldi. Orkiestra wykona dwa utwory Felixa Mendelssohna-Bartholdiego oraz powstałą
w 1923 r. „Suitę taneczną” Béla Bartóka będącą świetnym przykład muzyki nowoczesnej.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się koncerty kameralne organizowane w ramach cyklu „Familijny Park Sztuki”. W listopadzie będziemy mieli
dwie odsłony organizowanych wydarzeń. Spotkanie
pt. „Hej, zagrajcie siarczyście” 15 listopada, to okazja
do zaprezentowania bogactwa polskiego folkloru muzycznego. Widowisko artystyczne stworzą dzieci z zespołu folklorystycznego wraz z orkiestrą symfoniczną. W programie usłyszymy polonezy, kujawiaki,

mazury, oberki i krakowiaki. W zupełnie innym nastroju będzie utrzymany koncert 29 listopada. Widowisko prezentujące bębny duże i małe, służące do grania melodii, bądź też wystukiwania rytmu. Tego dnia
salę Filharmonii wypełnią utwory symfoniczne z dominującą rolą perkusji.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców pobliskich miejscowości listopad, podobnie jak
miesiąc poprzedni, jest czasem koncertów kameralnych. Organizowane wzorem letnich „Kamerynek”
małe składy muzyków Filharmonii koncertują tym
razem m.in.: w Będzinie, Bobolicach, Sianowie, Świeszynie i Białogardzie. Koncerty mają na celu zapewnić
dostęp do kultury głównie osobom z niepełnosprawnościami i realizowane są w ramach projektu „Muzyka dla każdego”, którego partnerem jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
Obydwa wspomniane projekty współfinansowane są przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Robert Suszczak
Filharmonia Koszalińska
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Od kilku lat Koszalińska Biblioteka Publiczna
organizuje międzyszkolne turnieje wiedzy dla gimnazjalistów. Ich celem jest zachęcenie młodzieży do
czytania, poszerzania wiedzy poza wymogi stawiane
przez szkołę, konfrontacji z rówieśnikami.
Zapraszaliśmy do zmierzenia się z ważnymi postaciami życia literackiego: Gałczyńskim, Miłoszem,
Herbertem. Tematem turniejów była także postać
i działalność Janusza Korczaka oraz prawa człowieka.
Dotychczas młodzież wykazywała się dużą wiedzą, co
niewątpliwie jest zasługą dorosłych opiekunów drużyn, ambicją i determinacją w zmaganiach z innymi.
W tym roku, z racji 120. rocznicy urodzin Jana Parandowskiego, proponujemy koszalińskiej młodzieży
udział w Międzyszkolnym Turnieju Mitologicznym.
Jan Parandowski znany jest głównie ze swojej twórczości związanej z kulturą antyczną, sam autor mówił
o jej wpływach: „Hellenizm, który jest przede wszystkim zasadą światła, najpotężniej oddziaływał na tych,
co przeszli doń ze świata nieco ciemnego, gdzie przeważają posępne pierwiastki”. Był znawcą i popularyzatorem kultury i literatury starożytnej. Wielką popularność przyniosła mu wielokrotnie wznawiana Mitologia, której pierwsze wydanie ukazało się w roku
1924, a która stała się dla wielu pokoleń Polaków
wspaniałym źródłem wiedzy o wierzeniach i podaniach greckich i rzymskich. Jej największymi atutami
było piękno i prostota języka, wierność starożytnemu

przekazowi, dlatego stała się znacząca w popularyzacji podstaw kultury antycznej w Polsce także w edukacji szkolnej. Jan Parandowski to również autor pięknej książki o tajemnicach twórczości pisarskiej, o jej
meandrach, tajnikach, o trudach i radościach tworzenia – „Alchemia słowa”, laureat brązowego medalu
zdobytego w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury w czasie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie
w 1936 za tom „Dysk olimpijski”. Postać wielkiego humanisty, miłośnika starożytności, mistrza słowa oraz
mitologia grecka z całym jej bogactwem będzie tematem tegorocznego turnieju. W finale konkursu zmierzy się sześć drużyn – przedstawicieli koszalińskich
gimnazjów.
Jak co roku, nagrodami dla trzech najlepszych
drużyn będą zestawy lektur do szkolnych bibliotek
oraz nagrody i upominki dla wszystkich uczestników
turnieju. Konkursowe zmagania młodych miłośników mitologii będą miały miejsce w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej 5 listopada od godz. 10:00. Wstęp
na imprezę jest wolny. Turniejowi towarzyszyć będzie
wystawa w Galerii Region, poświęcona mitologii i Janowi Parandowskiemu.
Materiał opracowany
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Turniej mitologiczny w KBP

▴ Jan Parandowski

fot. Edmund Uchymiak
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fot. Tomasz Juszkiewicz

Zombie
z Koszalina

To musiało nastąpić. Kolejna zabawa pożyczona z USA przybyła do Polski. Zombie Walks zaczęto organizować w większych miastach naszego kraju
na początku XXI w. Później, nieśmiało dołączały do
nich Spacery Zombie, które w halloweenowe popołudnia i wieczory straszyły w mniejszych aglomeracjach. Na Koszalin również przyszedł czas. Pierwszy
Zombie Walk w grodzie nad Dzierżęcinką odbył się
w 2013 r. Pomysł, który narodził się w Centrum Kultury 105 w Koszalinie, zakładał urządzenie „niewinnej przechadzki”, która miała być dodatkową atrakcją
towarzyszącą maratonowi filmów grozy, odbywającemu się 31 października w kinie Kryterium. Zakładano
przemarsz piętnastu, góra trzydziestu osób przebranych za zombie z Rynku Staromiejskiego do CK 105.
Na wydarzenie stawiło się... ponad 200 osób! Organizatorzy spodziewali się głównie młodzieży, a w akcji udział wzięli również dorośli i dzieci. Zasada jest
jedna: kto w ten jeden wieczór wygląda bardziej koszmarnie, tym bardziej na podziw innych liczyć może.
Skoro wydarzenie okazało się sukcesem, akcja odbyła się bez ekscesów, a koszalińscy zombie wykaza-

li się wielką kulturą osobistą, kreatywnością w przygotowaniu kreacji, to nieunikniona była kontynuacja.
Rok później lokalne „zombiaki” maszerowały równie
tłumnie parkowymi alejkami, wyjąc i strasząc wyprowadzających czworonogi nieprzebranych koszalinian. Ponownie okazało się, że akcja zaraża dzieci, młodzieży i dorosłych. Przy okazji Zombie Walk 2
powstał film, który swoją premierę miał w kinie Kryterium po zakończeniu „spaceru”. Podczas organizacji pierwszego wydarzenia na Facebooku powstał profil Zombie Koszalin. Dziś skupia on niemal 300 członków. To wierni sympatycy i fani zabawy, którzy wciąż
dzielą się wrażeniami, pomysłami, sugestiami i opiniami na temat Spaceru Zombie. Dzięki nim odbędzie się kolejna zabawa: Zombie Walk 3 Koszalin.
„Zombiacy” przemaszerują od fontanny w Parku im.
Książąt Pomorskich na Plac Polonii przy Bibliotece
Publicznej, gdzie czeka na nich sporo atrakcji, wśród
których przewidziano pokaz fire show związany z tematyką wydarzenia. Uczestnicy pytani: dlaczego biorą udział w akcji najczęściej odpowiadają, że to „coś
innego w Koszalinie”, „rodzaj oryginalnej integracji”,
„wariactwo, które raz w roku można popełnić”. Pomimo, że Zombie Walk oficjalnie klasyfikowany jest
jako manifestacja to jego uczestnicy nie wypowiadają,
nie skandują poglądów religijnych, czy politycznych.
Tu nie ma transparentów i namawiania na określone działania. Nikt do niczego nie zmusza... no może
tylko do oglądania tłumu ludzi przebranych w postacie z koszmarów, które powolnie, w pokraczny sposób
przemierzają niewielką część miasta, wydając z siebie
dziwne odgłosy. ■ (RC)
31 października, Zombie Walk III Koszalin,
godz. 17:00, start przy fontannie w Parku im. Książąt Pomorskich.
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Muzyczna Kreska

Indios Bravos to grupa, grająca mieszankę rocka,
reggae i bluesa. Założycielem i liderem zespołu jest założyciel i były członek grupy Hey, gitarzysta Piotr Banach, wokalistą zaś Piotr Gutkowski - Gutek. W 2004
roku ukazała się pierwsza płyta zespołu - „Mental Revolution”, skąd pochodzą takie przeboje jak: „Pom
pom”, „Tak to tak” czy „Sign”. W 2006 roku zespół
wystąpił na Przystanku Woodstock w Kostrzynie nad
Odrą. Rok później otrzymał nagrodę „Złotego Bączka” za najlepszy występ festiwalowy i wydał kolejną
płytę „Peace!”. Materiał zaprezentowany na niej nie
mieści się w granicach klasycznego reggae, wyczuwalne są inspiracje płynące z innych gatunków muzyki.
W 2009 roku ukazały się dwa krążki: „Indios Bravos”
i „On Stage”, na której można odnaleźć przekrój twórczości zespołu w wykonaniach koncertowych. Ostatni jak dotąd album zespołu „Jatata” pojawił się w sklepach muzycznych dwa lata temu i został ciepło przyjęty przez słuchaczy i dziennikarzy. ■ (KG)
6 listopada, Indios Bravos, godz. 20:00. Bilety:
30 zł przedsprzedaż , 40 zł w dniu koncertu. Klub
Studencki Kreślarnia, ul. Rejtana.

fot. Materiały promocyjne zespołu

fot. Materiały promocyjne zespołu

Kreślarnia zaprasza w tym miesiącu na dwa koncerty.

Enej to zespół rockowo-folkowy, założony w 2002
roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła Sołoduchów. Grupa jest mieszanką polsko – ukraińską. Ma
na koncie trzy krążki studyjne i jeden koncertowy. Za
przełomowy moment w historii zespołu uznać należy rok 2011 i wygraną w programie Must Be The Music - Tylko Muzyka w telewizji Polsat. Stacje radiowe,
już dzień po wielkim finale programu, zaczął podbijać utwór "Radio Hello", który stał się hitem lata 2011.
Od tego czasu Enej regularnie pojawia się na największych i najbardziej prestiżowych festiwalach w Polsce,
takich jak Heineken Open'er Festival, Przystanek Woodstock (2011 nagroda „Złotego Bączka” za najlepszy
koncert festiwalu w roku poprzednim), Jarocin Festiwal, KFPP w Opolu (nagroda SuperPremiery 2012
oraz SuperJedynka w kategorii SuperPrzebój 2013),
TOPtrendy Festiwal (tytuł Największego Przeboju
Roku), Sopot Top of the Top Festival. Zespół koncertuje w Polsce, jak również poza granicami kraju (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Litwa, Ukraina,
Włochy, Belgia, Czechy). ■ (KG)
13 listopada, Enej, godz. 20:00. Bilety: 30/35 zł
przedsprzedaż, 40 zł w dniu koncertu. Klub Studencki Kreślarnia, ul. Rejtana;
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Zespołowo
w kręgle
Większość osób aktywnie spędzających czas
na bieganiu, jeździe na rowerze czy po prostu na
spacerze, jesienią zamyka się w swoim domowym zaciszu. Są jednak w Koszalinie miejsca,
gdzie możliwa jest całoroczna aktywność. Należy do nich kręgielnia.
Istnieje kilka sposobów, aby wspólnie ze
swoimi znajomymi stoczyć emocjonujące pojedynki bowlingowe. W momencie, kiedy znudzi
nam się rywalizacja w gronie znajomych, możemy zapisać się do jednej z lig – jedną z nich
jest Kosmiczna Liga Bowlingowa. Z kolei w Niedzielnej Lidze mogą grać dosłownie wszyscy, a atrakcją jest fakt, że ostatnie 2 gry gramy
przy światłach UV. Częstymi gośćmi są tu podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 2
w Koszalinie - mówi pracownik kręgielni Aleksander Rehlis.
Na 18 listopada zaplanowany jest turniej
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. To
już od kilku lat tradycja. Emocji za każdym razem nie brakuje. W naszym mieście rywalizują także zaawansowani gracze, którzy spotykają się w każdą środę, aby spróbować swoich sił
w Pro Bowling League. W tej lidze zawodnicy traktują grę bardziej profesjonalnie. Niewiele osób wie, że w Koszalinie działa klub bowlingowy MK Koszalin, który gra w 2 lidze drużynowych Mistrzostw Polski. W Koszalinie na 21
listopada zaplanowane są rozgrywki pierwszej
rundy drugiej ligi.

ZASADY GRY:
Składa się ona z 10 rund. Na początku każdej z nich gracz stara się strącić wszystkie kręgle. Jeśli próba się powiedzie, wtedy rezultat
to tzw. „strike” i runda jest zakończona. Jeżeli po pierwszym rzucie nie wszystkie kręgle zostały strącone, następuje drugi rzut. Strącenie
wszystkich podczas drugiego rzutu to tzw. „spare”. Natomiast gdy po drugim rzucie nadal zostaną kręgle, wtedy wynik to tzw. „open frame”
- gracz zdobywa tylko tyle punktów ile strącił
kręgli.
Warto wiedzieć, że:
- „strike”, gracz otrzymuje 10 punktów plus liczba punktów równa liczbie kręgli strąconych
w dwóch następnych rzutach.
- „spare”, gracz otrzymuje 10 punktów plus liczba punktów równa liczbie kręgli strąconych
w następnym rzucie.
Maksymalna liczba punktów możliwych do
zdobycia w jednej grze to 300. ■ (RB)
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Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 7.11
Pogoń II Szczecin Gwardia Koszalin;
— 11.07
Gwardia Koszalin Kaszubia Kościerzyna,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 7.11
Start Elbląg - Energa
AZS Koszalin;
— 14.11
Energa AZS Koszalin Vistal Gdynia, bilety: 10 zł,

5 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 21.11
Olimpia-Beskid Nowy
Sącz - Energa AZS Koszalin;

AZS Koszalin
— koszykówka
— 7.11, 18:00
Start Lublin - AZS Koszalin;
— 15.11, 20:00
AZS Koszalin - Anwil Włocławek, bilety: normalne: 30 zł,

20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł. 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich,
transmisja: Polsat Sport News;
— 21.11, 18:00
Rosa Radom - AZS Koszalin;
— 27.11, 18:30
PGE Turów Zgorzelec AZS Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 7.11
Bałtyk Koszalin - Świt
Skolwin, wstęp wolny, Sta-

dion KS Bałtyk, ul. Andersa;
— 11.11
Cartusia Kartuzy Bałtyk Koszalin;
— 14.11
Bałtyk Koszalin - Chemik
Police, wstęp wolny, Stadion

KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 21.11
Bałtyk Koszalin - Gryf
Słupsk, wstęp wolny, Sta-

dion KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 14.07
KS Chwaszczyno Gwardia Koszalin;
— 21.11
Drawa Drawsko Pom. Gwardia Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 14.11
Tytani Wejherowo Gwardia Koszalin;
— 21.11
Gwardia Koszalin Henri Lloyd Brodnica,

wstęp wolny, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;
— 28.11
Wybrzeże II Gdańsk Gwardia Koszalin;

UKS Bronek Koszalin
— siatkówka
— 7.11
MKS Mieszko Połczyn-Zdrój
- UKS Bronek Koszalin;
— 14.11
UKS Bronek Koszalin - MKS
Olimp Łobez, wstęp wolny,

Hala Liceum Ogólnokształcącego „Broniewski”;
— 21.11
Gryf Arena Gryfice UKS Bronek Koszalin;
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Jubileuszowa „Fala”

▴ Artyści Fali

Nie byłoby tych dziesięciu już interdyscyplinarnych wystaw, gdyby nie Bałtycka Galeria Sztuki. To jedno z najważniejszych miejsc w Koszalinie,
w którym stale eksponowana jest sztuka współczesna. Kalendarz wystaw sięga kilkunastu miesięcy,
co oznacza, że jest w czym wybierać i że sztuka żyje,
mimo kryzysu.
Galeria rozpoczęła działalność we wrześniu
2000 roku. Miejsce jest przystosowane do eksponowania różnorodnych dzieł sztuki - zarówno tych tradycyjnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia),
jak i sztuki multimedialnej. Posiada wielopunktowe
oświetlenie halogenowe i jarzeniowe o najwyższym
współczynniku oddawania barw. Powierzchnię wystawową tworzy salon Galerii oraz hol kina Kryterium. Wśród bardzo wielu ekspozycji, jakie proponuje Galeria, szczególne miejsce zajmuje „Fala”, wystawa interdyscyplinarna, która gromadzi i prezentuje
współczesną sztukę i jej trendy. Rokrocznie w wystawie uczestniczy około 40 artystów z Polski i zagrani-

cy, którzy konfrontują swoje dokonania artystyczne.
Wyjątkowość tego wydarzenia w świecie artystycznym sprawia, że co roku możemy gościć nowych artystów, którzy wnoszą kolejne wartości artystyczne.
Wystawa „Fala” jest nieocenionym miejscem wymiany koncepcji, działań i dotyczących sztuki w naszej
rzeczywistości. Coroczne spotkania w salonie wystawienniczym konfrontują wzajemnie artystów i ich
twórczość co doprowadza do nowych komunikatów
artystycznych w różnych formach. Jak co roku na wystawie będą prezentowane prace z malarstwa, rysunku, multimediów, fotografii, rzeźby, instalacji, ceramiki oraz performance.
Pierwsza wystawa nosiła nazwę "Rapsa i przyjaciele" i od samego początku jej ideą była prezentacja
nowych trendów w sztuce współczesnej, przez artystów z różnych środowisk artystycznych Polski, z czasem od 2008 roku zapraszani byli również z zagranicy. Pomysłodawcami projektu byli Centrum Kultury 105 w Koszalinie, obecny dyrektor Paweł Strojek
i kurator wszystkich edycji wystawy Izabela Madajczyk oraz Krzysztof Rapsa również występujący w roli
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▴ Performance Marty Ostajewskiej

▴ Mirosław Synak
kuratora. Jak mówi Izabela Madajaczyk: – Na początku nie przypuszczaliśmy, że wystawa będzie cykliczna,
myśleliśmy, że uda się zgromadzić artystów w jednym
czasie i w jednej przestrzeni góra dwa czy trzy razy, rzeczywistość nas bardzo mile zaskoczyła, bo już od trzeciej edycji artyści sami kontaktowali się z nami i potwierdzali uczestnictwo w kolejnej „Fali”.
Ekspozycja faktycznie stała się „tyglem sztuki”,
gdzie wywodzących się z różnych środowisk kulturalnych artyści w sposób gwałtowny tworzą wybuchową mieszankę form, języka i narracji artystycznej. Jak
dotąd w wystawie uczestniczyło blisko osiemdziesięciu artystów: Anna Dudek, Beata Cedrzyńska, Piotr
Perzyński, Marta Adamczak, Dorota Śnieg, Aleksandra Gisges-Dalecka, Waldemar Jarosz, Edward Grzegorz Funke, Greta Grabowska, Władysław Dębowski, Krystyna Brzeskot, Anna Sieńkowska, Małgosia
Buca, Hanna Karasińska-Eberhardt, Dorota Kęstowicz, Danuta Tworke-Wojsznis, Michał Majchrowicz, Grzegorz Otulakowski, Wojtek Szwej, Piotr Żerdzicki, Katarzyna Gerlaczyńska, Katarzyna Podpora,
Krzysztof Rapsa, Edyta Dzierź, Andrzej Słowik, Józef
Siwilewicz, Magdalena Mellin, Beata Jasionek, Agata

Pełechaty, Bogusław Maria Piasecki, Andrzej Ławrynowicz, Monika Rak, Mirek Synak, Elżbieta Stankiewicz, Agnieszka Sieńkowska, Anna Sieńkowska, Józef Siwilewicz, Tadeusz Walczak, Dariusz Przewięźlikowski, Władysław Andrusiewicz, Michał Poręba,
Justyna Andrzejewska, Viola Ciok Malinowska, Weronika Teplicka, Jacek Witczyński, Jolanta Brejak, Robert Chmielewski, Beata Jasionek, Małgorzata Wojnowska Sobecka, Iwona Ostrowska, Teresa Babińska,
Milena Szczepańska, Katarzyna Sikora, Katarzyna
Gwardiak Kocur, Małgorzata Andrzejewska, Tomasz
Pławczyk, Andrzej Szoka, Katarzyna Wysocka, Tomasz Rogaliński, Karolina Bracławiec, Edyta Dzierż,
Małgorzata Kapłan, Waldemar Marszałek, Katarzyna
Zawierucha, Danuta Nawrocka, Krzysztof Urbanowicz, Dorota Krawczyk, Wanda Badowska Twardowska, Cukin. ■ (KG)
20 listopada, X edycja wystawy interdyscyplinarnej Fala 2015, wernisaż godz. 18:00, Bałtycka Galeria Sztuki CK 105.

Postać

fot. Materiały promocyjne zespołu

Zarażają mocą

Koszaliński kwartet niedługo skończy zaledwie
trzy lata, więc trudno będzie powiedzieć o nich coś
nowego. Ponieważ jednak są bardzo pracowici i zdeterminowani, warto przypomnieć o ich istnieniu.
Historia grupy zaczęła się wiosną 2013 roku, podczas prób do koncertu unplugged, organizowanego
przez Radio Koszalin. Motywem przewodnim była
wówczas muzyka grunge. Wszyscy spotkali się na jednej scenie i dość szybko zapadła decyzja, aby tych dobrych wibracji, które poczuli między sobą, nie marnować. W tym czasie muzycy współtworzyli zespoły
Kaboom! i 4 piętro. Pracowitość „Bakterii” objawiła
się regularnymi próbami, kiedy to powstawały pierwsze utwory. Dzisiaj mają już na koncie EP-kę, dużą
płytę i siedem utworów na drugi krążek. Panowie
zdecydowali też, że od samego początku chcą grać
wszędzie, gdzie będzie to możliwe. Skutkiem tej decyzji jest to, że właściwie nie grają w Koszalinie, natomiast jest coraz więcej miast na mapie Polski, gdzie
pojawiają się ze swoją muzyką. Panowie nie tylko zarażają, ale także inwestują, mają nie tylko własne instrumenty i sprzęt nagłośnieniowy, ale także własnego busa, którym na początku przyszłego roku dotrą
aż do Lublina i Zamościa.

Co myślą o sukcesie? Cały czas pracują na to, aby
mogli utrzymywać się z grania, ale są świadomi, że to
bardzo żmudna praca. Na dzisiaj ich małym sukcesem jest to, że stanowią zgraną grupę, że grają coraz
więcej koncertów oraz że mają fanów i osoby wspierające. Kiedy zdecydowali się zdobyć środki na wydanie swojej pierwszej płyty, nie mieli pojęcia czy ktoś
zechce zainwestować w ich muzykę. Po trzech miesiącach kilkadziesiąt osób przekazało im prawie siedem tysięcy złotych. Było to dla nich bardzo budujące, choć oczywiście koszt wydania materiału był wyższy o ok. 80%.
Zespół zdaje sobie sprawę, że o ich ewentualnym
sukcesie zadecyduje druga płyta, ale są spokojni, bo
utwory powstają w krótkim czasie, jeden po drugim.
Wierzą, że materiał będzie bardziej spójny i dojrzały, niż w przypadku debiutu „Za drzwiami” (dostępny od wiosny tego roku). Cały czas można mówić, że
muzyka Bacteryazz opiera się na rocku, punku i metalu, a znakiem rozpoznawczym są dwaj, bardzo różni od siebie wokaliści, czyli Mariusz Puszczewicz
(voc) i Henryk Rogoziński (voc, bass). Skład grupy
uzupełniają: Adrian „Rodzyn” Rozenkiewicz (git)
i Darek Bendyk (dr). Najświeższym dokonaniem zespołu jest znalezienie się w gronie kilkunastu najlepszych wykonawców castingu do kolejnej edycji programu Polsatu „Must Be The Music”. ■ (KG)
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Aktywny Koszalin

fot. Archiwum szkoły

Od dobrych paru lat zdobycie oczekiwanej pracy
to nie lada wyzwanie. Dlatego szkoły, które przygotowują do konkretnego zawodu, cieszą się coraz większą popularnością. Należy do nich koszaliński Zespół
Szkół nr 8. Można tam zdobyć umiejętności: technika usług fryzjerskich i technologii żywności. Szkoła poza tym kształci w wielu innych zawodach, m.in:
sprzedawcy, piekarza, cukiernika, krawca, ogrodnika,
montera maszyn i urządzeń, elektromechanika, stolarza, operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. „Ósemka” współpracuje z niektórymi koszalińskimi firmami, najważniejsze z nich to Kospel i Tepro. Uczniowie mają szansę na doszkalanie się tam, na
pracę sezonową, a najlepsi na stałe zatrudnienie. Bardzo nietypową, ale wartościową inicjatywą jest współpraca szkoły z Domem Pomocy Społecznej w Parsowie. Jeżdżą tam przyszłe fryzjerki i zajmują się włosami osób niepełnosprawnych i starszych. Z jednej
strony jest to zawodowa praktyka, a z drugiej kontakt
z osobami, które bardzo go potrzebują. Wkrótce podobną współpracę rozpoczną z nowo powstałym koszalińskim DPS-em. Innym projektem były praktyki
zawodowe w Wielkiej Brytanii, z których skorzystało kilkanaście dziewcząt, także przyszłych fryzjerek.

Zawodowcy
z ulicy Morskiej
Oczywiście szkoła to także samorząd uczniowski
i różne stałe lub okazjonalne imprezy. Jedną z nich
jest „Śniadanie na trawie”, czyli dzień zdrowej żywności. Kolejna to „Pola nadziei”. Uczniowie zasadzili
wokół swojej szkoły żonkile, które wiosną będą rozdawane wszystkim, wspierającym koszalińskie hospicjum. Ta akcja ściśle wiąże się z blisko 20-osobową grupą wolontariuszy, działających przy ulicy Morskiej. We współpracy z hospicjum młodzież włącza się
w akcję „Dar Serca”, co roku uczniowie zbierają datki na koszalińskim cmentarzu oraz służą pomocą
w trakcie festiwalu „Integracja Ty i Ja”. Przy okazji tej
imprezy, warto zaznaczyć obecność w szkole dwojga
młodych ludzi, Róży Sosnowskiej-Jurkowskiej i Kamila Łaty, jeżdżących na wózkach inwalidzkich, którzy po wielu latach szukania swojego miejsca, także
z powodu barier architektonicznych, znaleźli je właśnie w Zespole przy ulicy Morskiej. Uczniowie zachęcają do wyboru ich szkoły z powodu świetnej atmosfery, dużego zaangażowania wszystkich w działania,
możliwości zrobienia matury i zdobycia zawodu. Za
wszystkie informacje dziękujemy uczennicom ZS
nr 8: Julii Pender, Katarzynie Tomasik. Oliwii Cieślińskiej, Danieli Zatoń i Milenie Gliszczyńskiej.
■ (KG)
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Muzyczna
odyseja

Nieustanna podróż po bezkresach mórz i oceanów – tymi słowy określić można to, czym zajmuje
się Maciej Osada-Sobczyński. Wśród tej odysei, portem okazał się dlań Koszalin – stąd wyruszał w swe
życiowe przygody i do tego portu też przybił.
Pierwszym morzem, na które wypłynął Maciej
były głębiny muzyki, która – od pierwszego spotkania – wypełnia jego życie. Gdy już wiedział, że właśnie tej Muzie pragnie powierzyć swój los, zdecydował się kształcić artystycznie. Ukończył koszalińską
Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu, by następnie
zostać absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi
na wydziale teorii muzyki i kompozycji. Jednak profesjonalną karierę rozpoczął jeszcze przed zdobyciem
dyplomu pianisty. W branży wystartował z wysokiego C, gdy w 1994 r. w Pittsford w USA, będąc na sty-

pendium Kościuszko Foundation, wystawił minimusical „Music makes the world go 'round”. Po powrocie
do ojczyzny, Maciej rozpoczął współpracę z reżyserami i teatrami w całej Polsce. Na koszalińskiej scenie
debiutował zaś spektaklem „Zaczarowane Pantofelki” w reżyserii Józefa Skwarka. Przychylne wiatry artystycznych dokonań Macieja pozwoliły mu wypływać na nowe oceany muzycznych wyzwań, jednak
kolejną wyprawą miała być ta najważniejsza. W czasie
studiów poznał swą przyszłą żonę Ewę, również pianistkę. Wspólna droga życia przyniosła też wspólnotę
sukcesów, by wspomnieć nagrodę Prezydenta Koszalina za działalność kulturalną oraz Srebrnego Denara
dla mikroprzedsiębiorstwa Osadaart. Do dziś duet ów
stworzył oprawę ponad 30 realizacji teatralnych, nie
tylko w Polsce, łącząc bowiem pasję i zawód muzyka, Maciej i Ewa postanowili wypłynąć w swój kolejny rejs… dosłownie! Przez siedem lat pracowali jako
pianiści w musicalach i jako zespół jazzowy w kompaniach statków oceanicznych, kilkukrotnie opływając kulę ziemską. Maciej i Ewa żartują, że planują kupić mapę świata, by zaznaczyć miejsca, które odwiedzili, ale... nie ma na to czasu! Są za to wspomnienia
i doświadczenie, jakie dać może tylko autorski koncert w Gulf and Bay w Sarasota, czy gra a prima vista
w Filharmonii Monachijskiej. Wiązało się to oczywiście, a dziś owocuje współpracą z dyrygentami i muzykami z całego świata.
Muzyczną i życiową odyseję Macieja i Ewy dopełnił rok 2009, w którym na świat przyszła Basia. Wówczas postanowili zakotwiczyć na dłużej w rodzinnym
Koszalinie. Ale – jak sami przyznają – planów i pomysłów na nowe podróże po oceanach życia i muzyki
– niczym nut, które razem grali i grać będą – bez liku.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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7-8.11 35. Generacja, Club105/Kreślarnia
13.11 „Dużo kobiet, bo aż trzy”, Filharmonia Koszalińska
13.11 Koncert zespołu Enej, Kreślarnia
20.11 X edycja Fali, Bałtycka Galeria Sztuki
27.11 Koncert Martyny Jakubowicz, Kawałek Podłogi
28.11 Rockowe Andrzejki, Club105

