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„Nasze Miasto”

To będzie wyjątkowa edycja Festiwalu Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „m-teatr”. Wyjątkowa, bo dziesiąta, a więc jubileuszowa. Przy
tej okazji warto przypomnieć ideę, która przyświecała pomysłodawcom
Festiwalu: „Stworzenie warunków do zaprezentowania spektakli teatralnych reżyserów młodego pokolenia. Spektakli, które zainicjują głębszą
dyskusję o nowej myśli teatralnej, która w niedługim czasie będzie – być
może – określała warunki funkcjonowania polskich teatrów”. Po dziewięciu odsłonach Konfrontacji należy podkreślić, że owo „być może” stało się faktem.
Festiwal – ujmując to kolokwialnie – „rozkręca się” z roku na rok.
Widomym znakiem owego są tegoroczne Konfrontacje. Festiwal „m-teatr” 2019 potrwa od soboty 14 września do niedzieli 22 września, a więc
o cztery dni dłużej niż poprzednie edycje. W ramach poszerzonej formuły widzowie obejrzą m.in. dwa spektakle, które mówią o niepełnosprawności i są przewidziane dla najmłodszych odbiorców dotkniętych owymi.
Jeśli nasi widzowie zaakceptują te dwa wyjątkowe w formie przedstawienia, będziemy rozszerzać tę formułę w kolejnych edycjach Festiwalu „m-teatr”.
Zapraszamy!
Tomasz Ogonowski
dramaturg
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
w Koszalinie

2-3

Polecamy kultura

Ruszy
modernizacja
amfiteatru
Projekt „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” został złożony do programu Interreg VA prawie trzy lata temu a umowa między miastami podpisano jesienią ubiegłego roku. Najwięcej czasu zajęła procedura przetargowa, dopiero
piąty przetarg doprowadził do wyboru firmy Budimex SA z Warszawy, która zajmie się modernizacją
koszalińskiego amfiteatru. Inwestycja ma kosztować
– 36.877.701,06 PLN.
Efektem projektu będzie zarówno rewaloryzacja i dopasowanie funkcji użytkowych miejskich założeń parkowych jak również wspieranie transgranicznej wymiany na niwie kulturalnej między Neubrandenburgiem, a Koszalinem. Na liście wspólnych
działań jest: Hanza Jazz Festiwal, warsztaty filmowe,
Festiwal Akordeonowy, wystawa interdyscyplinarna
artystów, Festiwal Kulinarny Ulica Smaków, konferencja o ogrodach, plener rzeźbiarski, konkurs pisarski, powstanie filmu video o współpracy, projekt „adoptuj pszczołę”.
Jak wyglądają najważniejsze dla koszalinian
zmiany w obrębie amfiteatru?

Powstanie widownia na ok. 4300 miejsc z możliwością wydzielenia widowni na blisko 1000 osób na
potrzeby imprez rekreacyjnych. Siedziska zostaną
wymienione na drewniane z oparciami. Widownia
zostanie podzielona na sektory z wyznaczonymi ciągami komunikacyjnymi przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Powstanie reżyserka do realizacji
światła i dźwięku, konstrukcje do montażu świateł na
widowni w trzech miejscach.
Wymieniona zostanie nawierzchnia sceny i schodów po jej bokach, zlikwidowany zostanie dachoekran.
Zaplecze ma być przebudowane na obecnej konstrukcji o nowoczesnej architekturze, doświetlone
światłem zewnętrznym, ogrzewane (podłączenie do
MEC-u), w otoczeniu zewnętrznym uwzględniono
taras zewnętrzny z miejscami do ustawienia stolików
i krzeseł.
Wydzielone zostaną pomieszczenia na toalety dla
publiczności z osobnym zewnętrznym wejściem. Na
zapleczu znajdą się: trzy sale warsztatowe, mieszczące do 10 osób.
Na parterze zaprojektowano połączenie funkcji galerii z salą teatralno – koncertową i możliwością
projekcji filmowych z foyer dla wykonawców w czasie koncertów. Pojawi się tam także mini galeria sztuki
współczesnej z pełnym wyposażeniem wystawienniczym, oraz małą sceną estradową i możliwością projekcji filmowych.
Teren amfiteatru jest już placem budowy, przewidywane zakończenie prac: sierpień 2021. ■ (KG)

„Reality Show(s). Kabaret
o rzeczach strasznych”
Reż. J. Hussakowski. Teatr im.
J. Kochanowskiego w Opolu.
Czymkolwiek nie byłby spowodowany, strach dopadł Bożenę. Siedzi zamknięta w czterech
ścianach swej meblościanki,
a na zewnątrz rozgrywa się pasjonująca tragifarsa z jej mężem
i Żydami w rolach głównych.

fot.: Mat. prom.

„Tchnienie”
Reż. R. Szumski, Teatr Miejski
w Gliwicach.
Współczesna historia miłosna.
Humorystyczna i ironiczna opowieść o parze, która mierzy się
z podjęciem ważnej decyzji. Chcą,
powinni, czy dadzą radę... mieć
dziecko?

21 września

„Zdziczenie obyczajów
pośmiertnych”
Reż. M. Streker. Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu.
Trzy ofiary nieszczęśliwej miłości powracają na miejsce
zbrodni, której każdy z nich był
sprawcą. Skrupulatnie przeprowadzają kryminalistyczną retrospekcję zdarzeń.

SPEKTAKLE TOWARZYSZĄCE

21 września

18 września

fot.: Mat. prom.

„Śluby panieńskie”
Reż. A. Błażewicz. Teatr Polski
w Poznaniu. Spektakl dla osób dorosłych.
Twórcy przedstawienia portretują
problemy współczesnego mężczyzny, budując świat w oderwaniu
od farsowego charakteru tekstu.
Tropią stereotypy i wzorce zachowań wobec obu płci.

19 września

„Humanka”
Reż. A. Puszcz. Teatr Polski w Bielsku-Białej.
Akcja sztuki rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Główny bohater, Em, po kolejnym nieudanym związku, postanawia kupić humanoida, zaawansowanego
technologicznie robota o ludzkich kształtach, spełniającego rolę
partnerki życiowej.

fot.: Mat. prom.

fot.: M. Ramus

fot.: M. Zakrzewski

18 września

fot.: Mat. prom.

SPEKTAKLE KONKURSOWE

14-22.09.2019 r.

14, 15, 16 września

„Like Fake. Historia, której
nie było” – Prapremiera.
Reż. A. Buszko. BTD im. J. Słowackiego w Koszalinie.
Tekst Tomasza Ogonowskiego
w przewrotny sposób pokazuje ponadczasową wartość ludzkich uczuć. Internetowy cynizm i zdziczenie obyczajów są
tylko pretekstem do rozważań,
co w życiu jest naprawdę ważne.

„Nic, dzika mrówka,
Adam i Ewa”
Reż. E. Wolska. Teatr Animacji
w Poznaniu. Spektakl dla dzieci
widzących i niewidzących.
Historia opowiedziana wyłącznie za pomocą dźwięków, zapachów i drgań oraz słów. Bo
tak najlepiej – według twórców
spektaklu – opowiada się o tym,
czego jeszcze właściwie nie ma,
co dopiero się tworzy.

fot.: Pawel JaNic Janicki

fot.: P. Bedliński

16 września

17 września

„Morze ciche”
Reż. Ł. Zaleski. Teatr Nowy im.
G. Morcinka w Zabrzu.
Spektakl dla dzieci słyszących
i niesłyszących w języku migowym. Głównym bohaterem
spektaklu jest nastoletni Emilio, a tematem – jego dorastanie wśród rówieśników, rodzeństwa i rodziców w kulturze
śródziemnomorskiej słonecznej
Katalonii.

20 września

„Kamień i popioły”
Reż. M. Grzybowski. Teatr im.
W. Bogusławskiego w Kaliszu.
Po tragicznej śmierci żony, Clermont i jego córka Pascale przeprowadzają się do miasteczka w poszukiwaniu zapomnienia. Poznają
piękną Shirley, bibliotekarkę i szefową lokalnego gangu. Ból, przemoc i wściekłość zrodzone z miłości całkowicie zmieniają ich powikłane życie.

fot.: Mat. prom.

„Dziękuję za różę”
Reż. A. Moś-Kerger, BTD im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.
Po wielu latach sztuka wraca na
deski teatralne. Czy stając się dorosłym należy wyzbyć się dziecięcej wrażliwości? Do czego obliguje
nas wejście w role: żony, gospodyni? (spektakl towarzyszący).

„PustoStan”
Reż. R. Pietrzak. Monodram Rafała Pietrzaka.
Idea spektaklu zrodziła się podczas współpracy z bezdomnymi podopiecznymi Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia „Eleos”
w Białymstoku. Czy istnieją realne
korzenie bezdomności i czy istnieją ludzie rzeczywiście na nią skazani?

GALA ZAKOŃCZENIA FESTIWALU

20 września

19 września

fot.: Edgar de Poray

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska
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22 września

„MaminSzymek”
Opieka art. C. Żak. Och-Teatr
w Warszawie.
Oto kolejne – po monologu
„One Mąż Show” – specjalne
spotkanie Szymona Majewskiego z publicznością. Tym razem
dostajemy osobisty tekst opisujący jego relacje z ukochaną
Mamą.

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

▴ Wystawa „Miasto w ogniu” w Muzeum

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Wystawa poświęcona rocznicy wybuchu
II Wojny Światowej w KBP

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski – Osieki 1963-1981
– wystawa sztuki współczesnej
– Sztuka dawna i rzemiosło od
baroku do secesji – Pradzieje
Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 3.09
Zabytek Miesiąca: Koło
zębate z zegara w wieży
koszalińskiego ratusza.

Po pożarze w 1540 roku nowy
ratusz postawiono, do którego
w 1690 roku dobudowano wieżę wraz z zegarem wybijającym
godziny dzwonem pożarowym,
a który to ratusz w wielkim pożarze miasta w dniu 11 października 1718 roku spłonął.”
Muzeum w Koszalinie,
sala wystawowa „Pradzieje
Pomorza”, ul. Młyńska 37-39;
— Do 10.09
„Miasto w ogniu”. Wysta-

wa z okazji 300-lecia wielkie-

go pożaru Koszalina. Muzeum
w Koszalinie (Pałac Młynarza), ul. Młyńska 37-39;

— Do 20.09
Wystawa towarzysząca festiwalowi Integracja Ty i Ja.

— Od 1.09 do 30.09
Wystawa prac uczestników zajęć plastycznych dla
dorosłych, odbywających
się w Centrum Kultury 105
w Koszalinie. Grupa powsta-

— Do 20.09
Wystawa poświęcona rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wypożyczalnia Główna

ła w 2012. Składa się z trzech
sekcji, do których należą osoby w różnym wieku. Na wystawie będzie można obejrzeć prace o różnej tematyce, wykonane
różnymi technikami: farbami
olejnymi, temprą, akwarelami,
pastelami suchymi i tłustymi,
węglem. Galeria Ratusz I piętro, Rynek Staromiejski;
— Od 1.09 do 31.10
Wystawa z XXII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pn. „Czas i miejsce dla sztuki” – Osieki 2019. Wystawa

to plon pracy artystów z Polski i zagranicy, w tym z miast
partnerskich Koszalina, zaproszonych przez organizatorów
ZPAP O/ Koszalin-Słupsk. Galeria Ratusz II piętro, Rynek
Staromiejski;

Wstęp wolny. KBP, Galeria
REGION, pl. Polonii 1;

KBP, pl. Polonii 1;

— Do 30.09
Wystawa malarstwa Ludmiły
Raźniak w ramach obchodów
30-lecia Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych IKAR.

Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4-6

— Do 30.09
Pokonkursowa wystawa fotografii XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci
i Młodzieży „Człowiek, Świat,
Przyroda” – prace nagrodzone.

Galeria Hol, Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— Do 30.09
Pokonkursowa wystawa fotografii XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci
i Młodzieży „Człowiek, Świat,
Przyroda” – prace zakwalifiko-

wane do wystawy. Pałac Mło-

▴ Wystawa towarzysząca 16. EFF Integracja Ty i Ja

dzieży, Galeria Fotografii Młodych i Galeria 113, ul. Bogusława II;
CENY BILETÓW:
— Muzeum
oraz Zagroda Jamneńska:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła i dziecko) – 5 zł
(1 os.), grupowy (powyżej
14 os.) – 5 zł (1 os.), jedna wystawa – 5 zł (1 os.). Bilety łączone do Muzeum oraz Zagrody
Jamneńskiej: normalny – 14 zł,
ulgowy – 10 zł, rodzinny (min.
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 7 zł (1 os.), grupowy (powyżej 14 os.) – 7 zł (1 os.). Sobota
jest dniem wolnym od opłat
za wstęp na ekspozycje. Wstęp
na wernisaże jest bezpłatny.
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

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

▴ Wystawa fotografii XVIII Ogólnopolskiego

Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży
„Człowiek, Świat, Przyroda” w Pałacu Młodzieży

– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. PM

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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▴ 16. EFF Integracja Ty i Ja: Inauguracja Festiwalu
– Muzyczny Stand Up Czesława Mozila

1 Niedziela

—11:00-17:00
Jarmark Jamneński. Muzeum

w Koszalinie zaprasza na jarmark w Zagrodzie Jamneńskiej
w Jamnie. Podczas imprezy wystąpi zespół Ksylofon Kwartet;
— 12:00
Koncert familijny „Zacznij
od Bacha, czyli pierwsza
lekcja słuchania muzyki”.

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

– Malarstwo w sześciu odsłonach. Wystawa organizowana
przez ZPAP O/ Koszalin-Słupsk
pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina. Wernisaż
30.08, godz.18:00. CK105,
Bałtycka Galeria Sztuki;

— Kino Kryterium:

3 Wtorek

Bilety 2D (pon.-czw.): 17 zł
– normalny, 15 zł – ulgowy,
11 zł – KKDR, 12 zł – grupowy. Bilety 2D (pt.-niedz.):
19 zł – normalny, 17 zł – ulgowy, 13 zł – KKDR, 14 zł – grupowy. Tani poniedziałek:
12 zł. KMW: 10 zł. DKF Kids:
15 zł. Szminka Movie: 10 zł.
Kino Przyjazne Sensorycznie:
10 zł. Kino z Rodziną: 10 zł;

Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— Do 29.09
„6X SZTUKA”. 7. Edycja

16. EFF Integracja Ty i Ja
(więcej str. 16)
— 15:00
To się da unieść, happening.

Centrum miasta;

— 17:00
Inauguracja Festiwalu,

m.in. Muzyczny Stand Up
Czesława Mozila. Centrum
Festiwalowe, pl. Polonii 1;

▴ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP:
„Światło, którego nie widać” A. Doerra

4 Środa

16. EFF Integracja Ty i Ja
— 9:30, 12:00, 18:00, 20:00
Blok filmów konkursowych;
— 9:00-18:00
Wydarzenia towarzyszące,

m.in. spotkanie z Marzeną
Trybałą i Jowitą Budnik.
Centrum Festiwalowe,
pl. Polonii 1;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, dyskusja nad

książką „Światło, którego nie
widać” Anthonego Doerra.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4-6;

▴ 16. EFF Integracja Ty i Ja: spotkanie z Robertem

Więckiewiczem i projekcja filmu „Jak pies z kotem”

— 18:00
Blok filmów konkursowych;
— 19:45
Spotkanie z Robertem
Więckiewiczem i projekcja
pozakonkursowa filmu
„Jak pies z kotem”.

reż. Janusz Kondratiuk;

— 9:00-18:00
Wydarzenia towarzyszące,

m.in. spotkanie z Małgorzatą
Sobieszczańską, Piotrem
Wereśniakiem i Petro
Aleksowskim. Centrum
Festiwalowe, pl. Polonii 1;

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu
Książki, dyskusja nad książką

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, dyskusja
nad książką „Amerykaana”
Chimamandy Ngozi Adichie.

5 Czwartek

— 19:00
Inauguracja sezonu
jesiennego: Jan Jakub
Należyty z zespołem,

„Tajemnica zaginionej kotki”
Beaty Sarnowskiej. Wstęp
wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

16. EFF Integracja Ty i Ja
— 9:30, 12:00, 13:45
Blok filmów konkursowych.

Po projekcjach spotkanie
z twórcami;

Wstęp wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

spektakl muzyczny
„Pod dachami Paryża”.
Bilety: 45 zł. Domek Kata,
ul. Grodzka 3;

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ 16. EFF Integracja Ty i Ja: projekcja filmu „Fuga”

6 Piątek
16. EFF Integracja Ty i Ja
— 9:30-12:00
Blok filmów konkursowych.

Po projekcjach spotkanie
z twórcami;

— 9:00-16:00
Wydarzenia towarzyszące;
— 19:00
Zakończenie festiwalu:
wręczenie nagród i koncert
grupy The Postman;
— 20:45
Projekcja pozakonkursowa
filmu „Fuga”. Centrum

Festiwalowe, pl. Polonii 1;

7 Sobota
16. EFF Integracja Ty i Ja
— 10:00
Projekcje pozakonkursowe.

Centrum Festiwalowe,
pl. Polonii 1;

— 11:00-17:00
Rada Osiedla „Śródmieście”,
Telewizja Kablowa Koszalin oraz Centrum Kultury 105
w Koszalinie zapraszają
na festyn „Żegnaj lato
– Witaj jesień”. Patronat

Prezydenta Koszalina. Wstęp
wolny. Rynek Staromiejski;

Kalendarium kulturalne

▴ KMW: „Król Lew” w kinie Kryterium

— 12:00-14:00
Mini-sesja popularnonaukowa
„Klęski elementarne w dziejach Pomorza”. Specjalnie dla

Państwa czterech regionalistów
zaprezentuje tragiczne i niezwykłe dzieje pomorskich miast
i osad. Historie mało znane
o kataklizmach, które nie tylko powodowały zniszczenia,
ale często – nieco paradoksalnie
– przyczyniały się do rozwoju.
Muzeum w Koszalinie, na wystawie Pradzieje Pomorza, Pałac Młynarza, ul. Młyńska 37;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Król Lew”. Reż.: J. Favreau,

118 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 12:00-14:00
Narodowe Czytanie 2019
– Nowele polskie (więcej
str. 22). Wstęp wolny.

Muzeum, ul. Młyńska 37-39;

— 19:00
„Dziękuję za różę”, reż. Alina

Moś-Kerger, Duża Scena.
Czy stając się dorosłym należy
wyzbyć się dziecięcej wrażliwości? Do czego obliguje nas
wejście w role: żony, gospodyni?
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ DKF Kids: „Młody geniusz i kłopotliwe

▴ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP:

8 Niedziela

11 Środa

— 12:00
DKF Kids: „Młody geniusz
i kłopotliwe wynalazki”.

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, dyskusja nad

wynalazki” w kinie Kryterium

Reż.: Pierre-François Martin-Laval, 84 min. Gaston Lagaffe zaczyna staż w firmie Peticoin, której motto brzmi: „uczynić nieużyteczne użytecznym”.
Chcąc zaimponować kolegom,
codziennie wymyśla przeróżne wynalazki, które – jego zdaniem – mają ułatwiać pracę,
ale w praktyce przynoszą więcej
szkody niż pożytku. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Koncert rozrywkowy
„Zalewski śpiewa Niemena”.

Wykonawcy: K. Zalewski
– wokal, gitara, Natalia
i Paulina Przybysz – chórek,
J. Zagórski – gitara, T. Duda
– saksofon, flet, J. Jóźwik – instrumenty klawiszowe, P. Stawiński – bas, K. Staruszkiewicz
– perkusja. Bilety: 119-139 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Dziękuję za różę”

– premiera prasowa,
reż. A. Moś-Kerger, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

„Komeda” M. Grzebałkowskiej

książką „Komeda” M. Grzebałkowskiej. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 9, ul. Struga 5;

12 Czwartek
— 19:00
Spotkanie autorskie z Magdą
Omilianowicz (pisarka, dzien-

nikarka) autorka „Bestii”,
„Fakt autentyczny”, „Się jedzie”,
„Lanzarote”, „Witajcie w raju”,
„Procentowo”, „Fajbus – 997
przypadków z życia Michała
Fajbusiewicza”. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

13 Piątek
— 16:00
Koncert: „Kolory Jesieni”.

Wystąpią: Zespół Słowno-Muzyczny „Śródmieście” oraz
Zespół Śpiewaczy „Lechici” z Koszalina. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa 105;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Inauguracja z wyjątkowym solistą”.

Filharmonia, ul. Piastowska 2;

fot.: Mat. prom. BTD

fot.: B. Bieńkowska

▴ Koncert: Rafał Dubicki Quartet

14 Sobota
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Zapisy: tel. 94 343 20 11.
Wstęp bezpłatny. Muzeum
w Koszalinie, w salce edukacyjnej, ul. Młyńska 37-39;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Wilk w owczej skórze 2”.

Reż.: V. Nikolaev, 85 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
 20:00
—
Koncert: Rafał Dubicki
Quartet. W cenie biletu płyta

– Rafał Dubicki „Story About
Emotions” w prezencie. Bilety:
45/50 zł, dostępne: kasa kina
Kryterium, recepcja CK105
oraz www.kupbilecik.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;

15 Niedziela
— 12:00
Kino z Rodziną: „Liliana
Pędziwiatr”. Reż.: J. Masan-

nek, 100 min. 11-letnia Liliana
potrafi rozmawiać ze zwierzętami! Jest to jednak wielka tajemnica, o której nikt nie powinien wiedzieć, poza rodzicami.
Jej szczególny talent spowodował w przeszłości wystarczająco

fot.: Pawel JaNic Janicki

Kalendarium kulturalne

▴ 10. KKM „m-teatr” 2019:

▴ 10. KKM „m-teatr” 2019:

dużo kłopotów i zmusił rodzinę
do przeprowadzki. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

słyszących w języku migowym.
BTD, pl. Teatralny 1;

spektakl „Like Fake. Historia, której nie było”

10. KKM „m-teatr” 2019
(więcej str. 4-5)
— 17:00
„Like Fake. Historia,
której nie było”, reż. A. Buszko,

Duża Scena, spektakl towarzyszący. BTD, pl. Teatralny 1;

16 Poniedziałek
10. KKM „m-teatr” 2019
— 10:00
„Like Fake. Historia, której nie
było”, reż. Arkadiusz Buszko,

Duża Scena, spektakl
towarzyszący;

— 13:00, 17:00
„Nic, dzika mrówka,
Adam i Ewa” – Mała Scena,

spektakl towarzyszący.
BTD, pl. Teatralny 1;

spektakl „Morze ciche”

— 16:30
Rada Osiedla „Śródmieście”
i Zespół Słowno-Muzyczny zapraszają na koncert pod
hasłem „Wrześniowe wspomnienia”. Wystąpią: Zespół

Słowno-Muzyczny oraz zespoły
wokalno-instrumentalne z Koszalina. Wstęp wolny. Club105;

18 Środa
— 11:00
Spotkanie autorskie
z pisarką, autorką powieści
dla młodzieży, Joanną
Jagiełło w ramach akcji
Nastolatki w Bibliotece.

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

17 Wtorek

10. KKM „m-teatr” 2019
— 19:00
„Śluby panieńskie”

10. KKM „m-teatr” 2019
— 9:30, 11:30
„Morze ciche” – Duża Scena,

— 21:00
„Tchnienie” – Mała Scena,

spektakl towarzyszący. Spektakl dla dzieci słyszących i nie-

– Scena na zapleczu,
spektakl konkursowy;
spektakl konkursowy.
BTD, pl. Teatralny 1;

▴ Szminka Movie: „Gdzie jesteś, Bernadette?”
w kinie Kryterium

fot.: Mat. prom.

▴ 10. KKM „m-teatr” 2019: spektakl „Pustostan”

19 Czwartek
— 11:00
Spotkanie autorskie z pisarką,
autorką powieści dla młodzieży, Joanną Jagiełło w ramach
akcji Nastolatki w Bibliotece.

KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki,

dyskusja nad książką „Fatalna
lista” S. Vivian. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska 12;
— 17:00
Muzealne Spotkania z Fotografią – wernisaż.Między-

narodowy konkurs dla dzieci i młodzieży organizowany
przez Muzeum w Koszalinie
pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska 37;
— 18:00
Szminka Movie: „Gdzie jesteś,
Bernadette?”. Reż.: R. Linkla-

ter, 104 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
45 lat pracy twórczej Elżbiety Okupskiej, spektakl słowno-

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Koncert symfoniczny „Popisowe arcydzieła”
w Filharmonii

20 Piątek
-muzyczny. Bilety: 25 zł.
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

— 19:00
Koncert charytatywny „Magia Rocka”. Wszystkie zebrane

środki z aukcji oraz sprzedaży
cegiełek (wejściówek) przeznaczone będą na leczenie 2-letniego Oskara. Urodził się jako
wcześniak z wagą 740g. Ma rozpoznany zespół Westa – epilepsje, mózgowe porażenie dziecięce z niedowładem spastycznym
czterokończynowym. Oskar nie
siedzi samodzielnie, nie chodzi i ma problemy ze wzrokiem.
Chłopiec jest bardzo dzielny
i mimo licznych trudności zdrowotnych chce walczyć. Chętnie uczestniczy w rehabilitacji, która jest niezbędna do jego
usprawnienia. Liczymy na Waszą obecność i aktywność. Teatr
Variete Muza, ul. Morska 9;
10. KKM „m-teatr” 2019
— 19:00
„Humanka” – Duża Scena,

spektakl konkursowy;

— 21:30
„Pustostan” – Mała Scena,

spektakl konkursowy.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Popisowe arcydzieła”.

Wykonawcy: Jan Miłosz
Zarzycki – dyrygent, Edward
Wolanin – fortepian, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar: Michaił Glinka – uwertura do opery
„Rusłan i Ludmiła”, Sergiusz
Rachmaninow – rapsodia na
temat Paganiniego op. 43,
Mikołaj Rimski-Korsakow
– suita symfoniczna „Szeherezada” op. 35. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
10. KKM „m-teatr” 2019
— 19:00
„Dziękuję za różę” – Duża Sce-

na, spektakl towarzyszący. Czy
stając się dorosłym należy wyzbyć się dziecięcej wrażliwości?
Do czego obliguje nas wejście
w role: żony, gospodyni?;
— 21:00
„Kamień i popioły” – Scena

na zapleczu, spektakl konkursowy. Po śmierci żony, Clermont i jego córka Pascale przeprowadzają się do miasteczka
w poszukiwaniu zapomnienia.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.
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▴ „Diamentowy jubileusz Ireny Santor”

▴ „Grease” w Teatrze Variete Muza

▴ Good Vibe Festiwal

21 Sobota

22 Niedziela

25 Środa

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

10. KKM „m-teatr” 2019
— 18:00
„MaminSzymek” – Och-Teatr

— 10:15-12:15 i 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).
Ceramika. Zapisy: tel. 94 341

w Filharmonii

Beata Borowska – Piwar zaprasza dzieci wraz z rodzicami do
swojej pracowni na warsztaty
decoupage. Szczegółowe informacje i zapisy od 10.09 w sekretariacie PM: tel. 94 348 05 00.
PM, ul. Bogusława II;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Playmobil: Film”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Koncert rozrywkowy
„Diamentowy jubileusz
Ireny Santor”. Wykonawcy:

Irena Santor z zespołem.
Repertuar: przeboje, wspomnienia i opowieści Ireny
Santor. Bilety: 99-119 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
10. KKM „m-teatr” 2019
— 19:00
„Reality show(s). Kabaret
o rzeczach strasznych” – Duża

Scena, spektakl konkursowy;
— 21:00
„Zdziczenie obyczajów
pośmiertnych” – Scena

na zapleczu, spektakl konkursowy. BTD, pl. Teatralny 1;

– Duża Scena, Gala zakończenia. BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
„Grease”. Musical. Teatr

Variete Muza, ul. Morska 9;

23 Poniedziałek
— 17:00
Pierwsze po wakacjach
spotkanie literacko-muzyczne
pt: „W olśnieniach wrzosów”.

Zaprasza Krajowe Bractwo Literackie SPK. Klub KSM „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

24 Wtorek
— 10:00
Spotkanie autorskie z pisarką
książek dla dzieci, Ewą
Chotomską. KBP, sala konfe-

rencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;

— 18:00
Wieczory ze Sztuką – Jamno –
historia i sztuki piękne.

Wykład Krystyny Rypniewskiej.
Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka 3

65 87. Zajęcia dostosowane do
rozkładu linii nr 6. Zagroda
Jamneńska, ul. Jamneńska 24;
— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki,

dyskusja nad książką „Magiczne drzewo. Inwazja” A. Maleszki. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 4, ul. Ruszczyca 14;
— 17:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki, dyskusja nad książką „Król

węży” J. Zentnera. Wstęp wolny. KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;
— 17:00
Spotkanie autorskie
z Marcinem Kostrzyńskim,
autorem książki „Gawędy
o wilkach i innych zwierzętach” (więcej str. 22). Wstęp

wolny. KBP, pl. Polonii 1;

— 19:00
Good Vibe Festiwal (więcej
str. 17). Koncert jazzowej
formacji EABS. Bilety 40/50 zł,

Filharmonia Koszalińska;

▴ XIX Międzynarodowy Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej: Hybris

fot.: Mat. prom.

▴ Good Vibe Festiwal: Beluga Stone

26 Czwartek
— 18:00
Koncert baletowy
„NARTEBI – narodowa
perła Gruzji”. Wykonawcy:

zespół „Nartebi”. Repertuar: gruzińska muzyka narodowa i ludowa. Bilety: 100-120 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
XIX Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
(więcej str. 20)
— 18:30
Koncert inauguracyjny.
Wystąpią: Ars Harmonica,
Art Acc Duo oraz Koszalińskie
Akordeony – zespoły działające w CK105. Bilety: 5 zł.

Sala widowiskowa CK105;

— 19:00
Good Vibe Festiwal.
Kuba Więcek Trio. Bilety: 15 zł.

Kino Zorza w Sianowie;

27 Piątek
XIX Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 10:00
Prezentacja zespołów uczest-

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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▴ W Samo Południe. Wystawa polowa podczas
powojennych badań na Górze Chełmskiej

28 Sobota
niczących w Festiwalu.

Wstęp wolny. Club105;
— 18:30
Koncert kameralny.

Wykonawcy: A. Tobik – skrzypce, P. Grelowski – fortepian.
Repertuar: L. van Beethoven
– sonata c-moll op. 30 nr 2 na
skrzypce i fortepian, A. Corelli
– sonata d-moll op. 5 nr 12 „La
Follia” na skrzypce i basso continuo, J. Cochran – wybór miniatur na fortepian solo, L. van
Beethoven – sonata F-dur op.
24 „Wiosenna” na fortepian
i skrzypce. Filharmonia;
XIX Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 18:30
Koncert wieczorny. Wystąpi
Zespół Hybris. Bilety: 5 zł.

Sala widowiskowa CK105;

— 19:00
Good Vibe Festiwal.
Beluga Stone, Shishko Disco,
J.Lamotta. Bilety: 25 zł,

karnet 27 i 28.09: 40 zł, dostępne na www.goodvibefestival.pl.
G38, ul. Gnieźnieńska;

XIX Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 10:00
Prezentacja zespołów
uczestniczących w Festiwalu.

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 10:00
„Plenerowy Turniej
Szachowy Grand Prix Pałacu
Młodzieży 2019”. Zapisy:

tel. 729 172 172. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 10:00
Rajd Rowerowy. Zapisy

od 10.09 w sekretariacie PM:
tel. 94 348 05 00. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 10:15-12:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).
Ceramika. Zagroda Jamneń-

ska, ul. Jamneńska 24;

— 12:00
W Samo Południe – Tajemnice

Góry Chełmskiej i także o tym
co znalazł pewien nauczyciel
historii w 1905 r. i wielu innych
historiach dotyczących tego
miejsca opowie Andrzej Kuczkowski, archeolog i regionalista.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum
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▴ Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

▴ Good Vibe Festiwal: Cykada

▴ Recital kabaretowy

Wstęp wolny. Muzeum w Koszalinie, wystawa Pradzieje
Pomorza, ul. Młyńska 37-39;

— 19:00
Światowy Dzień Turystyki.

— 15:30
Kino Przyjazne Sensorycznie:
„Toy Story 4”. Kino Kryterium;
— 17:00, 19:00
„Wykrywacz kłamstw” – spek-

w Muzeum

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Toy Story 4”. Reż.: J. Cooley,

100 min. Kino Kryterium;

— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).
Ceramika dla dzieci. Zagroda

Jamneńska, ul. Jamneńska 24;

— 18:00, 20:00
„Seks dla opornych” – spektakl

gościnny – Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, Scena na zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;
XIX Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 18:30
Koncert wieczorny.
Wystąpi Śląska Nauczycielska Orkiestra Akordeonowa.

Bilety: 5 zł. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

Koncert piosenki turystycznej
i poezji śpiewanej, m.in.
Małgosia Lipińska z zespołem.
Bilety: 15 zł. Domek Kata,
ul. Grodzka 3;

— 19:00
Good Vibe Festiwal.
Hubert Tas, Eskaubei i Tomek
Nowak Quartet, Cykada.

Bilety: 25 zł, karnet 27 i 28.09:
40 zł, dostępne na
www.goodvibefestival.pl.
G38, ul. Gnieźnieńska;
— 20:00
„Grease”. Teatr Variete Muza;

29 Niedziela
XIX Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 12:00
Koncert galowy. Bilety: 5 zł.

Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;

„Artur Andrus w filharmonii”

takl gościnny – Nowy Teatr im.
Witkacego w Słupsku, Scena na
zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:00
Finał VI Mistrzostw Polski
One Man Show Ludzik 2019.

Wystąpią: D. Skóra, D. Kubik,
A. Pawłowski, K. Kamyszek,
D. Usewicz, M. Połoniewicz,
M. Skubida, M. Mysza. Bilety: 30 zł, dostępne: kasa teatru,
www.kupbilecik.pl. Teatr
Variete Muza, ul. Morska 9;

30 Poniedziałek
— 18:30
Recital kabaretowy
„Artur Andrus w filharmonii”.

Artysta wykona utwory z płyty
„Sokratesa 18”. Bilety: 89-99 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

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

14-15
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Kontakty
i rezerwacje
KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.

Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.

SPORT I REKREACJA
Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343 82 48, 502 590 458
pn.-pt.: 16:00-17:00 – basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00-21:30 – basen
sportowy, basen rekreacyjny,
jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00-20:00
Hala widowiskowo-sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00-16:00
Kompleks sportowo
– rekreacyjny
ul. Jedności – Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00-15:00

Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00
Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00-15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy, tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00-22:00
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44 filmy, spotkania, dyskusje, wystawy, koncerty, warsztaty, happeningi. Do tego wspaniali goście, nie tylko filmowi. Szesnasty festiwal odbędzie
się ph. „Praca. Życie. Scenariusz dla każdego” i będzie poświęcony życiu zawodowemu osób z niepełnosprawnością.
Do konkursu filmowego o statuetki Motyla 2019
ostatecznie trafiło 38 produkcji: 16 dokumentalnych,
16 fabularnych i sześć amatorskich. – Wybieraliśmy
spośród kilkuset zgłoszeń z całego świata – mówi Dariusz Pawlikowski, dyrektor programowy festiwalu.
– Bardzo nas cieszy, że ten niełatwy temat interesuje
twórców filmowych pod każdą szerokością geograficzną. Chcemy pokazywać różne oblicza niepełnosprawności – związane z codziennością, życiem społecznym,
uczuciowym, zawodowym, serio, z przymrużeniem
oka, odważnie i bezkompromisowo. Takich filmów nie
zabraknie w tegorocznym zestawie.
Filmy powalczą o statuetki Motyla 2019 w swoich kategoriach. Laureatów wybierze jury w składzie:
Jowita Budnik (aktorka), Małgorzata Sobieszczańska (scenarzystka), Marzena Trybała (aktorka), Petro
Aleksowski (operator, reżyser, laureat Motyla 2018 za
film „Przerwana misja”) oraz Piotr Wereśniak (scenarzysta, reżyser). Swoje nagrody przyzna także publiczność oraz jury młodzieżowe. Bezpośrednio po
seansach widzowie będą mogli na żywo porozmawiać
z ich twórcami i bohaterami, którzy przyjadą do Koszalina.
Poza konkursem pojawią się projekcje specjalne,
między innymi dwóch polskich filmów: „Fugi” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej i „Jak pies z kotem”
Janusza Kondratiuka – do Koszalina przyjedzie od-

fot.: R. Masłow

16. Europejski
Festiwal Filmowy
Integracja Ty i Ja

twórca jednej z głównych ról, Robert Więckiewicz.
W ramach projektu „Usłysz film” w namiocie festiwalowym pokazane zostaną filmy z audiodeskrypcją.
W programie jest mnóstwo imprez towarzyszących: happeningi w centrum miasta, warsztaty animacji i artystycznych, spotkania z filmowcami (poprowadzi je Łukasz Maciejewski) i w szkołach,
koncerty zespołu The Postman, Kamila Czeszela i Muzyczny Stand Up Czesława Mozila. Festiwal
otworzą Fotokonfrontacje 2019, a jednym z jego najważniejszych wydarzeń będzie konferencja naukowa
współorganizowana z Powiatowym Urzędem Pracy
w Koszalinie.
Festiwalowe filmy można obejrzeć również poza
Koszalinem: w ramach Małych Festiwali Ty i Ja, które odbywają się równolegle do festiwalu w 33. małych
miejscowościach w kraju, a także kinach studyjnych
w większych miastach Polski (4-5 września 2019).
Wstęp na wszystkie festiwalowe wydarzenia jest
bezpłatny. ■ (AM)
Pełen program festiwalu na www.integracjatyija.pl
3-7 września, 16. EFF Integracja Ty i Ja. Koszalińska
Biblioteka Publiczna, pl. Polonii I.
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Dobre wibracje
po raz siódmy

25-28 września, Good Vibe Festiwal. Filharmonia, Kino Zorza w Sianowie, klub G38, ul. Gnieźnieńska. Bilety dostępne na
www.goodvibefestival.pl.

fot.: Mat. prom.

Po niezwykle udanej zeszłorocznej edycji i otrzymaniu nagrody za
Wydarzenie Kulturalne roku w Koszalinie, poprzeczka zawisła wysoko, jednak Akant Good Vibe Festival ciągle
się rozwija.
Tradycyjnie Festiwal rozpocznie
koncert w Filharmonii Koszalińskiej.
Po raz kolejny będziemy oklaskiwać
tam grupę EABS. Muzycy niedawno
wydali swój drugi album „Slavic Spirits”. Płyta zawiera niezwykłe kompozycje inspirowane kulturą słowiańską.
Drugiego dnia, dzięki współpracy z Centrum Kultury w Sianowie, w tamtejszym Kinie Zorza wystąpi Kuba Więcek Trio. Ten uzdolniony
saksofonista, wydał niedawno drugi
album „Multitasking”. Jego muzyka to
akustyczne brzmienie okraszone delikatną elektroniką i przede wszystkim
piękne melodie przywołujące wiosenny nastrój.

Kolejne dwa dni Good Vibe Festivalu odbędą się w nowej sali
G38. 27 września dzięki współpracy z firmą MPS zagra zespół Beluga Stone. To nowy projekt Jędrzeja Dudka i Maćka Sondija, który ma charakter psychodelicznego soulu z elementami rocka. Tuż po
nich wystąpią dwa składy, które przyjadą z Berlina. Muzyka Shishko Disco to połączenie wielu kultur z przebijającymi się elementami hinduskimi, arabskimi i latynoskimi. Na koniec tego dnia wystąpi pochodząca z Izraela J.Lamotta. To nowa gwiazda neo soulu, która
przywołuje na myśl wielką Erykę Badu. J. Lamotta sama pisze muzykę i teksty. Operuje pięknym głosem. Jej kompozycje są delikatne,
pełne jazzu i soulu.
Ostatni dzień, także w klubie G38, rozpocznie Hubert Tas, który niedawno wydał album „Unfinished”. To najbardziej pełne dzieło tego artysty w dotychczasowej karierze. Hip Hop łączy się tu z jazzem, a wszystko okraszone jest skreczami z czarnej płyty. Kolejnymi
artystami będą Eskaubei i Tomek Nowak Quartet czyli projekt łączący tak promowany na GVF jazz i hip hop. Artyści wydali niedawno
swój trzeci album „Sweet Spot”. Cały Festiwal zakończy prawdziwa
bomba jazzowa z Londynu. Zespół Cykada reprezentuje nową falę
angielskiego jazzu. Tę samą, z którą płynie Nubya Garcia, ubiegłoroczna gwiazda GVF. Cykada to wieloosobowy, energetyczny zespół,
grający jazz przy którym nie da się usiedzieć.
Festiwal organizowany jest przez Fundację Nauka Dla Środowiska i współfinansowany przez Miasto Koszalin, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Starostwo Powiatowe. ■ (MP)

▴ Zespół EABS

Polecamy kultura

Międzynarodowe
akordeony

fot.: Mat. prom.

Bal Seniora 2019

Przed nami XIX edycja Festiwalu Zespołowej
Muzyki Akordeonowej.
Swoje umiejętności zaprezentują na nim dorośli, młodzież oraz dzieci uczące się w szkołach,
ogniskach muzycznych oraz domach kultury z całej Polski.
Przedpołudniowe prezentacje zespołów, na
które wstęp jest wolny, odbywać się będą w Clubie
105 w godzinach 10:00-12:00. Od czwartku do soboty CK105 zaprasza do sali widowiskowej na godz.
18:30, na koncerty gwiazd.
26 września wystąpią doświadczeni muzycy
z zespołu Ars Harmonica i młodzi muzycy z Art
Acc Duo oraz grupy działające w CK105.
Dzień później zaprezentuje się zespół Hybris –
kwintet z Belgii. W następnym wystąpi Śląska Nauczycielska Orkiestra Akordeonowa.
W niedzielę, tradycyjnie w samo południe, odbędzie się koncert galowy, w którym zagra największa akordeonowa orkiestra świata, czyli uczestnicy
Festiwalu wraz z zaproszonymi gośćmi, instruktorami i wykładowcami.
W trakcie Festiwalu można będzie obejrzeć
wystawę instrumentów produkcji białoruskiej wytwórni ZONTA, której przedmiotem działalności
są wysokiej jakości akordeony guzikowe i klawiszowe. ■ (BB)
26-29 września, XIX Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej. CK105,
ul. Zwycięstwa.

fot.: Archiwum Rady Miejskiej

▴ Zespół Ars Harmonica

20 września Teatrze Variete Muza odbędzie
się drugi już Bal Seniora dla posiadaczy koszalińskiej karty seniora. Inicjatorką i współorganizatorką imprezy jest Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Koszalinie Barbara Grygorcewicz.
Zeszłoroczny bal należał do bardzo udanych. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, żeby tegoroczna impreza swoim poziomem
dorównała tej z ubiegłego roku. Gwiazdą wieczoru będzie Zosia Karbowiak. Zeszłoroczny bal pokazał jak doskonale integrują się seniorzy wywodzący się z różnych środowisk oraz jak świetnie
młodzież się w tę integrację wpisuje.
Współorganizatorami balu są tak jak rok
temu Prezydent Koszalina Piotr Jedliński, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Stowarzyszenie Kultura
z Muzą oraz Izabela Wilke, Kamilla Waszkiewicz
i Barbara Grygorcewicz.
Na bal trzeba otrzymać zaproszenie, które dystrybuują m in. Rady Osiedla. Dla naszych
czytelników mamy dwa pojedyncze zaproszenia, Ci z państwa, którzy jako pierwsi napiszą
do naszej redakcji maila: emilia.wojcik@ck105.
koszalin.pl i odpowiedzą na pytanie: jaki wiek
trzeba osiągnąć żeby móc ubiegać się o koszalińską kartę seniora?
Żaden bal nie odbyłby się bez pomocy
sponsorów i wolontariuszy, którym organizatorzy z góry dziękują za wsparcie i zaangażowanie. ■ (KG)
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Trendy Koszalin
zmieniają wydawcę
Po pięciu latach i dobrych ocenach naszych czytelników, Trendy wracają do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Jest to wynikiem nowej koncepcji informowania koszalinian, o tym co dzieje się w naszej kulturze. Jednym z owoców ostatniego Kongresu Kultury, stał się dostępny od prawie dwóch lat na
stronie KBP Koszaliński Grafik Kultury, który jako portal internetowy zawiera niezbędne informacje
o tym co się w naszym mieście dzieje. Ta nowa koncepcja zakłada połączenie pod wspólną nazwą drukowanego wydawnictwa i strony obecnej w sieci. Dzięki temu, możemy być pewni, że wszyscy zainteresowani mieszkańcy będą mieli dostęp do kompleksowej informacji. Ostatni numer Trendów wydawany przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie będzie dostępny w styczniu 2020 roku. ■ (KG)
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Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza na
spotkanie autorskie z Marcinem Kostrzyńskim, autorem książki „Gawędy o wilkach i innych zwierzętach”, na co dzień pracującym jako operator kamery
w produkcjach TV. Marcin Kostrzyński obecnie tworzy nowy cykl materiałów „Marcin z lasu” dla Dzień
Dobry TVN, w którym opowiada o tym, co dzieje się
w lesie, w przyrodzie, a także co słychać u jego ukochanych wilków.
„Gawęda o wilkach...” to pozycja obowiązkowa
dla wszystkich orędowników zwierząt i miłośników
przyrody. To pięknie wydana opowieść o mieszkańcach lasu, która zawiera mnóstwo świetnych zdjęć.
Książka bawi, porusza, zmusza do refleksji, a także
apeluje o zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa, jakim niewątpliwie jest przyroda.
Marcin Kostrzyński, urodzony w 1970 roku
w Górznie, został wychowany w rodzinie myśliwych,
nie wyobrażał sobie życia bez polowań. Pewnego dnia
wszystko się zmieniło, strzelba poszła w odstawkę,
a w dłoni pojawiła się kamera. Z wykształcenia dziennikarz, leśnik, operator kamery. Jest współautorem
wielu filmów i cyklicznych audycji dla dzieci i młodzieży oraz dla widzów dorosłych.

fot.: Mat. prom.

25 września, godz. 17:00.

fot.: Mat. prom.

Wrześniowe
gawędy o wilkach

Ósme
Narodowe Czytanie

Wszystkich miłośników literatury polskiej organizatorzy ósmego Narodowego Czytania, zapraszają do siedziby Muzeum przy ulicy Młyńskiej. Fragmenty utworów
przeczytają aktorzy ze Studia Artystycznego im. Ziembińskich przy CK105 i teatru Zwierciadło, nad którymi pieczę
sprawuje pedagog teatru Ewa Czapik-Kowalewska. Jak co
roku, w akcję włączą się także włodarze miasta, m.in. prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Kuriata, radna Rady Miejskiej Krystyna Kościńska, wiceprezydent Miasta Koszalina Przemysław Krzyżanowski, a także dyrektor Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego w Koszalinie Zdzisław Derebecki.
Wydarzeniu patronuje Para Prezydencka, która każdego roku zachęca do udziału w akcji podkreślając, jak
wielką rolę w tworzeniu polskości odgrywa literatura.
Podczas tegorocznej odsłony akcji cała Polska będzie czytała nowele. Wybrane utwory reprezentują różne epoki
i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne. Ich wspólnym mianownikiem jest polskość, która
w połączeniu z treściami uniwersalnymi na trwałe wpisała
się w historię polskiej literatury.
Wszystkich serdecznie zachęcamy do zatrzymania się
na chwilę i wsłuchania w dzieła Marii Konopnickiej, Elizy
Orzeszkowej czy Bolesława Prusa. Przypominamy, że dla
chętnych czekają fragmenty do przeczytania.
7 września, godz. 12:00-14:00.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

▴ Marcin Kostrzyński
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Skrzypcowo-fortepianowy
początek sezonu

fot.: Mat. prom.

Wybitni, ponadczasowi, wyczekiwani
przez melomanów – to wszystko (i wiele
więcej) łączy dwóch wirtuozów skrzypiec,
których koncerty w Koszalinie u schyłku tegorocznego lata odbywają się w odstępie zaledwie dwóch tygodni. 53. Międzynarodowy Festiwal Organowy zakończyły monumentalne dzieła Antonia
Vivaldiego i Giovanniego Battisty Pergolesiego z udziałem Konstantego Andrzeja Kulki. 64. sezon artystyczny w Filharmonii Koszalińskiej otworzy natomiast
koncert, w którym rola solisty przypadła Krzysztofowi Jakowiczowi. Wyjątkowy ten skrzypek, od sześćdziesięciu
lat nieprzerwanie obsypywany nagroda-

mi w konkursach wiolinistycznych, zapraszany do udziału w festiwalach o światowej renomie, ogromnie ceniony przez kompozytorów powierzających mu często prawykonania swoich utworów (z Witoldem Lutosławskim na czele), emerytowany profesor
Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i Soai University w Osace, w koncercie zatytułowanym „Inauguracja z wyjątkowym solistą” razem z orkiestrą pod batutą Jakuba Chrenowicza zagra Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego – utwór do dziś zaliczany do najwybitniejszych koncertów
skrzypcowych XIX wieku. Tydzień później, w wypełnionym rosyjską muzyką koncercie zatytułowanym „Popisowe arcydzieła”
utworem głównym będzie Rapsodia na temat Paganiniego op. 43
Sergiusza Rachmaninowa. Ostatni z Kaprysów Niccolò Paganiniego kompozytor rozwinął w 24 luźne wariacje „na czarno-białe klawisze”. Z orkiestrą, tym razem prowadzoną przez Miłosza
Zarzyckiego, zagra je Edward Wolanin, niezwykle utalentowany
i wszechstronny pianista, najmłodszy student w historii Akademii Muzycznej w Warszawie – rozpoczął studia, mając 15 lat!
W nowym sezonie na estradę Filharmonii Koszalińskiej powracają cykle, z których jeden od lat jest pożądany i wyczekiwany przez rodziców, a drugi dopiero rozgaszcza się na niej na dobre.
Pierwszy to oczywiście Familijny Park Sztuki, czyli edukacyjne
koncerty dla całych rodzin. Bilety na nie rozchodzą się zazwyczaj
w jeden dzień. Drugi cykl to Piątkowe Wieczory Kameralne, czyli możliwość obcowania z najpiękniejszymi sonatami i im podobnymi dziełami polskiej oraz światowej kameralistyki. Familijnych
Parków Sztuki będzie w tym sezonie 8, Piątkowych Wieczorów
Kameralnych 9. W pierwszym z nich, 27 września, dobrze znany koszalińskim melomanom duet skrzypaczki Agnieszki Tobik
i pianisty Piotra Grelowskiego zagra repertuar z nieco wcześniejszych epok, aniżeli miało to miejsce w poprzednich dwóch sezonach. Główną rolę odegra w nim Ludwig van Beethoven, którego
oboje artyści wielce cenią za klarowność języka muzycznego; jego
przejrzystość, czytelność formy oraz koncentrację dźwięku i emocji, jaka znajduje się w jego muzyce.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej

▴ Krzysztof Jakowicz
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Moje okno
na świat

Powolnie i leniwie, gdy z Orfeuszem jeszcze w zielone gramy, jakby niechcący pierwsze promienie słońca przebijają się szparami okiennic, domkniętych niedbale, a może nawet celowo, w nadziei, że delikatne
jego muśnięcia nie do końca wyrwą mnie z marzeń
sennych. Budzę się więc – tak mi się przynajmniej wydaje – uchylam okno i w świeżości poranka siadam
wraz z wiernym przyjacielem pośród ogromnego pokoju, w którym mam tylko to jedno, ale za to moje,
wyjątkowe okno. Moje okno na świat...
Wizja ta senna gości w mej głowie, ilekroć myślę
o koszalińskim Pałacu Młodzieży, miejscu od niemal
siedemdziesięciu lat gromadzącym w swych zaczarowanych zakamarkach dzieci i młodzież, którzy niczym pośród marzeń sennych odnajdują swoje, jedyne i wyjątkowe okno na świat. Nieraz okiennice zdają się zbyt ciasno zamknięte, nie do odchylenia, wtedy
jednak wsparciem i niezastąpionym ramieniem służą
pałacowi instruktorzy i nauczyciele – mentorzy najpiękniejszych chwil, tych co to po latach trwają pośród zakurzonych myśli, nie różniąc się niczym od
najcudowniejszych sennych marzeń.

W istocie marzenie to kwintesencja, a może nawet sama esencja placówek takich, jak nasz Pałac
Młodzieży. Marzenie bowiem to początek spotkania, zejścia się w jednym punkcie i czasie dwu lub
więcej rzeczywistości. Ale samo marzenie przez zamknięte, nawet niedbale, okiennice się nie przebije.
Stąd więc z dumą piszemy, że istnieje w naszym Koszalinie rzeczywistość, w której spotykają się marzenia, czas i miejsce do ich realizacji. To właśnie u nas
już od dzieciństwa (działają wszak w Pałacu Młodzieży sekcje już dla pięciolatków) pod okiem wykwalifikowanej i zakochanej w swej pracy (lege pasji) kadry,
poszukują swych zainteresowań i spełniają marzenia
kolejne pokolenia Koszalinian. To dla nas największe wyróżnienie! I choć czas mknie nieubłaganie, to
my wiemy, że trwanie przy tym oknie na świat warte jest codziennego trudu edukacji. Utwierdzamy się
w tym przekonaniu, gdy po latach wracają do nas nasi
wychowankowie, ze swoimi dziećmi. Pałac Młodzieży łączy pokolenia, bo mimo różnic, spaja nas jedno
– wszyscy marzymy. Niestety nie wszyscy mamy odwagę te marzenia realizować… Czemu więc by nie
przyjść we wrześniu do Pałacu Młodzieży i nie wyszukać pośród stu oferowanych przez nas grup (sic!)
wymarzonej dla siebie dyscypliny?
Pozostawiam więc otwartym zarówno powyższe pytanie, jak i czekające na Ciebie, drogi Czytelniku, pałacowe, zupełnie wyjątkowe i skrojone na Twoją miarę, szeroko otwarte okno na świat. Niech tlące
się w twych myślach marzenie nie pozostanie jedynie
senną igraszką z Orfeuszem, obudź się z nami, zasiądź
w pokoju, przed tym oknem i spójrz w dal Twej wymarzonej przyszłości.
Materiał przygotowany
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

\

fot.: Mat. prom.
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