fot.: Materiały promocyjne

PAŹDZIERNIK 2016 (NR 42)

Wstępniak

Trendy Koszalin.
Kultura, ludzie, sport.
ISSN 2299 - 9221,
bezpłatny informator miejski,
nakład: 9 000 egz.,
Wydawca:
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Paweł Strojek – dyrektor
Zespół redakcyjny:
Monika Modła – kierownik zespołu
Emilia Wójcik - z-ca kierownika
zespołu redakcyjnego
Kuba Grabski – redaktor wydania
Monika Karczewska – skład
i opracowanie graficzne
Radosław Brzostek – redaktor, zdjęcia
Adres redakcji:
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105, 75-001 Koszalin
www.ck105.koszalin.pl, 94 347 57 01
Kontakt email:
monika.modla@ck105.koszalin.pl
kuba.grabski@ck105.koszalin.pl
emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
Druk:
WPPRINT Piotr Potasznik
Nowa Wieś, ul. Srebrna 2
14-200 Iława
Trendy dostępne na stronach:
www.ck105.koszalin.pl

Mam zaszczyt zaprosić
Państwa na Koszaliński Kongres Kultury, którego celem
jest dyskusja na temat kultury w mieście i opracowanie
głównych założeń do programu jej rozwoju. Liczę na to,
że Kongres stanie się platformą dialogu dla środowiska ludzi kultury, biznesu i nauki, że w gronie osób, których działania
mają wpływ na rozwój kultury w mieście pochylimy się nad najważniejszymi dla nas zagadnieniami i ustalimy kierunki, w których podejmowane działania będą dla nas priorytetowe. Chcę
też podkreślić, że Kongres odbywa się w szczególnym dla na nas
roku Jubileuszu 750 – lecia Koszalina i jest znaczącym wydarzeniem w ramach programu obchodów święta naszego Miasta, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby to kulturalno – integracyjne
spotkanie spełniło Państwa oczekiwania. Ze swojej strony mam
nadzieję na Państwa zaangażowanie, szczerość i otwartość w trakcie przedkongresowych paneli i rozmów w trakcie Kongresu. Wyobrażam sobie, że KKK będzie źródłem inspiracji, utwierdzi Państwa w przekonaniu o własnych nie małych możliwościach i sile
do działania.
Gorąco zachęcam Państwa do udziału w Kongresie.
Spotkajmy się!
fot. Archiwum Piotra Jedlińskiego

redakcyjnego, z-ca dyrektora CK105

www.koszalin.pl
www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Prezydent Miasta Koszalina
Piotr Jedliński
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Polecamy kultura

Muzyczna jesień
w hali

fot. Materiały promocyjne

To będzie wyjątkowa jesień w Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszalinie. W najbliższych tygodniach w obiekcie przy ulicy Śniadeckich 4 nie zabraknie dobrych brzmień i muzyki na najwyższym
poziomie. – Planując kolejne wydarzenia w naszym
obiekcie, staramy się zadowolić każdego. Przy współpracy z agencjami muzycznymi z całego kraju, przygotowaliśmy bogatą ofertę koncertową, która jest
znakomitą propozycją na jesienne wieczory – mówi
Łukasz Bednarek, dyrektor hali. „Muzyczna Jesień”
rozpocznie się od prawdziwego hitu. 16 października
w hali odbędzie się „Koncert Muzyki Filmowej”, podczas którego na scenie zaprezentują się m.in. Justyna
Steczkowska, Andrzej Piaseczny, Krzysztof Cugowski, Janusz Radek, Mietek Szcześniak oraz Krzysztof
Kiliański w towarzystwie orkiestry Tomasza Szymusia. Całość poprowadzi prezenterka telewizyjna Grażyna Torbicka. Kilka dni później, bo 22 października,
w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej wystąpią Michał Szpak oraz zespół Łzy. Podczas koncertu

usłyszymy takie hity jak „Agnieszka”, czy też „Color
of Your life” – hit finału Eurowizji 2016. Po raz drugi w koszalińskiej hali wystąpi również Sylwia Grzeszczak, której koncert zaplanowany został na 29 października. Koncert ten odbędzie się w ramach jesiennej trasy promującej najnowszą płytę artystki. Maciej
Stuhr i Kuba Badach na jednej scenie? Jak najbardziej!
Panowie pojawią się 12 listopada w sali widowiskowo-sportowej podczas musicalu „Król Swingu”. Na scenie wystąpią również Sonia Bohosiewicz oraz Natalia
Rybicka. W kalendarzu imprez nie mogło zabraknąć
także „Mikołajkowej Gali Disco Polo”. Po jej sukcesie, jakim był rekord frekwencji (4500 widzów – dop.
red.) czas na drugą edycję wydarzenia. Impreza odbędzie się 3 grudnia, natomiast 6 grudnia po raz pierwszy w Koszalinie zaprezentuje się Moscow City Ballet
w spektaktu pt. „Jezioro Łabędzie”. Bilety na wszystkie wydarzenia organizowane w Hali Widowiskowo-Sportowej można nabywać w kasach hali oraz na
stronie www.bilety.koszalin.pl. ■ (DZ)

Polecamy kultura

Rok 2016 jest ważnym dla koszalińskiej kultury z dwóch powodów. Po pierwsze wiosną tego roku
otrzymaliśmy raport „DNA miasta”, przygotowany przez warszawską Fundację Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, której celem było zebranie
i przeanalizowanie danych dotyczących stanu miejskiej polityki kulturalnej, a w konsekwencji, jak czytamy w opracowaniu, „doprowadzenie do systemowej zmiany polityki publicznej w dziedzinie kultury, a przez to uczynienie z niej efektywnego narzędzia
wzmacniającego społeczności lokalne i zarządzane przez nie miasta”. Drugim powodem, będącym
konsekwencją tego pierwszego, jest organizowany
w dniach 14-15 października Koszaliński Kongres
Kultury. Będzie to dwudniowy cykl spotkań, który
podejmie trud odpowiedzi na pytania: jaka jest koszalińska kultura oraz jak i co w niej zmienić.
Kongres poprzedzą 4 panele przedkongresowe,
które zostały przygotowane na bazie diagnozy stanu
kultury pn. „DNA Miasta. Koszalin 2016”.
— 29 września, godz. 18:00
Kultura: młodych i młodym, prowadzący – Kuba
Grabski , Jazzburgercafe, ul. Pileckiego 10;
— 30 września, godz. 18:00
Uczestnictwo w kulturze, prowadząca – Joanna
Wyrzykowska, City Box, Rynek Staromiejski 14;
— 3 października, godz. 18:00
Kultura a biznes, prowadzący – Piotr Pawłowski,
City Box, Rynek Staromiejski 14;
— 6 października, godz. 18:00
W poszukiwaniu tożsamości miasta, prowadzący – Ryszard Ziarkiewicz, City Box, Rynek Staromiejski 14;

Poważnie
o kulturze
Wstęp na panele jest wolny. Przewidziane są pytania publiczności. Każdy może być współtwórcą nowej strategii rozwoju kultury w Koszalinie. Wnioski
i postulaty, które wyłonią się podczas dyskusji będą
materiałem wyjściowym do obrad kongresowych.
Rejestracja, Regulamin Kongresu oraz inne informacje dostępne są na www.koszalin.pl zakładka:
Koszaliński Kongres Kultury.
Zachęcamy państwa do wzięcia udziału w specjalnej kongresowej prezentacji multimedialnej wykorzystującej format Pecha Kucha. Podczas spotkania „Kutura musi być!” spróbuje odpowiedzieć na
pytanie podsumowujące drugi dzień Kongresu - co
i jak w koszalińskiej kulturze zmienić. Pecha Kucha
to przedstawienie wybanego przez siebie tematu w
czasie 6. minut i 20. sekund, na 20 slajdach, po 20 sekund na każdy. Osoby zainteresowane mają czas na
osobiste złożenie materiału do selekcji do 7.10, na adres CK105 lub drogą mailową do godziny 24:00 9.10
na adres katarzyna.stenzel@ck105.koszalin.pl. Do
prezentacji (do 10 MB) należy dołączyć swoje dane,
adres e-maili i numer telefonu. ■ (GK)
15 października, Pecha Kucha „Kultura musi
być!”, godz. 12:00, Club105.
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• „Sztuka Koszalina. Witraże koszalińskiej katedry”

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Muzeum

• 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;
WYSTAWY CZASOWE
— Do 31.12
„Sztuka Koszalina. Witraże
koszalińskiej katedry”. Mu-

zeum, ul. Młyńska;

— Do 13.11
Muzealne Spotkania z Fotografią. Wstęp wolny.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 1.10
Zabytek Miesiąca. Z okazji

zbliżającego się Oktoberfest,
w październiku zaprezentujemy średniowieczny kufel gliniany. Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 29.09 do 30.10
Wystawa z XVIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Czas i miejsce dla sztuki
– Osieki 2016”. Wstęp wolny.

Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;

— Do 24.10
Wystawa plastyczna prac,
które powstały w ostatnich latach w Pracowni Tkaniny Artystycznej Pałacu Młodzieży w Koszalinie prowadzonej
przez p. Danutę Lech. Pałac

Młodzieży, ul. Bogusława II;

— Od 3.10 do 14.10
Wystawa poświęcona życiu
i twórczości Czesława Kuriaty w 60 rocznicę debiutu literackiego. Wstęp wolny. Galeria

Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pl. Polonii;

— Od 17.10 do 30.10
Wystawa „200 twarzy Koszalina” przygotowana przez Archiwum w Koszalinie. Wstęp

wolny. Galeria Region
KBP, pl. Polonii;

CENY BILETÓW
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, bilet rodzinny (minimum
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 5 zł (1 osoba), zbiorowy – 5 zł
(1 osoba), jedna wystawa
– 5 zł (1 osoba), oprowadzanie
– 50 zł (po uprzednim zgłoszeniu), lekcja muzealna – 50 zł,
lekcja muzealna siedzibą muzeum – 50 zł (plus koszty dojazdu i delegowania pracownika). W środy wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na
ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp
na wernisaże – bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół godziny
przed zamknięciem Muzeum;
— Bałtycki Teatr
Dramatyczny:

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

• Wystawa prac z Pracowni Tkaniny

fot.: .Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: PM
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• „Opera Night” w CK105

• „Calineczka” w BTD

1 Sobota

3 Poniedziałek

– 25 zł. Premiery – 60 zł. Premiery (bajki) – 20 zł. Szkolne –
15 zł. Familijne – 17 zł.
Teatr Malucha – 10 zł. Spektakle czwartkowe – 15 zł. Na
spektakle agencyjne nie obowiązują ceny biletów BTD;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Mój przyjaciel smok”. Kino

— 18:00
Panel przedkongresowy:
Kultura a biznes, prowadzący – Piotr Pawłowski.

— Filharmonia Koszalińska:

Klub „Zacisze”, ul. Ruszczyca;

Artystycznej PM

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;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy
– 12 zł. Tanie poniedziałki
– 12 zł (dotyczy wybranych filmów). DKF: jednorazowy
– 9 zł, karnet – 30 zł. Kino Małego Widza – 10 zł. Szminka Movie – 10 zł. Kino z rodziną – 10 zł;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Start up Kultura. Koncert kameralny „Cztery pory roku”
Vivaldiego”. Wstęp wolny.
— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”, Duża Scena, reż. R. Koła-

kowski, prapremiera. Opis na
str. 19. BTD, plac Teatralny 1;

2 Niedziela
— 12:00
Familijny Park Sztuki –
„Zaczarowany świat perkusji”. Filharmonia Koszalińska,

ul. Piastowska;

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

Duża Scena, reż. R. Kołakowski. BTD, plac Teatralny 1;
— 19:00
„Opera Night”. Opis na

str. 21. Bilety: 30 zł, dostępne:
kasa kina Kryterium, www.
ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

Wstęp wolny. City Box,
Rynek Staromiejski 14;

4 Wtorek
— 9:00 i 11:00
„Calineczka”, Duża Scena,

reż. M. Wiercioch, Z. Derebecki. BTD, plac Teatralny 1;

— 16:30
„Wystawa malarstwa:
Dariusza Mola, Kazimierza
Karnieja i Krzysztofa Tracza”.

Wstęp wolny. Galeria Ratusz
I piętro, Rynek Staromiejski;
— 17:00
Uroczystość z okazji jubileuszu 60 lat pracy twórczej
Czesława Kuriaty, otwarcie

wystawy prezentującej
życie i twórczość Jubilata.
Wstęp wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii;
— 18:00
DKF: „Czerwony kapitan”.

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Spotkanie z Jerzym Wierzbickim w CK105

• Pre-Hanza: Lay D Funk.

• BAiKA w Kawałku Podłogi

5 Środa

6 Czwartek

7 Piątek

— 10:00
XV edycja powiatowego konkursu „Wybieramy Mistrza
Pięknego Czytania”. W tym

— 9:00
„Dachowanie”, Duża Scena

— 12:00 i 19:00
„Ryszard III”, Duża Scena,

roku czytamy utwory Henryka
Sienkiewicza. Wstęp wolny.
Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii;
— 16:45
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, omawiany będzie

zbiór opowiadań Etgara Kerreta „8% z niczego”. KBP,
filia nr 8 przy ul. Andersa;
— 18:00
Spotkanie autorskie z Jerzym Wierzbickim pn. „Bliski Wschód”. Jerzy Wierzbic-

ki (1975) fotograf dokumentalista. Autor albumu „Gdańsk
Suburbia” będącego podsumowaniem zmian ekonomiczno-społecznych w Gdańsku w latach 90-tych. Ostatnie kilka lat
spędził na Bliskim Wschodzie.
W latach 2007-2015 mieszkał
i pracował jako fotoreporter
w arabskich i anglojęzycznych
mediach w Sułtanacie Omanu. Bilety: 10 zł, dostępne: kasa
kina Kryterium, www.ck105.
koszalin.pl, www.kupbilecik.pl
Club105, ul. Zwycięstwa;

reż. Marcin Borhardt, Żanetta
Gruszyńska-Ogonowska.
Scena Inicjatyw Aktorskich .
Spektakl profilaktyczny.
Dachowanie to opowieść skierowana do młodzieży w szeroko pojętym wieku szkolnym,
z elementami tragedii, komedii
i dramatu. Zawiera przestrogi
i pęd do samowiedzy oraz mimesis. BTD, plac Teatralny 1;

— 17:00
W ramach XXIV Koszalińskich Dni Kultury Chrześcijańskiej, spotkanie z kulturą ormiańską pt. „Muza chrześcijańska w 1715. rocznicę
chrztu Armenii”. Sala

konferencyjno-kinowa KBP,
pl. Polonii;

— 18:00
Panel przedkongresowy:
W poszukiwaniu tożsamości
miasta, prowadzący – Ryszard
Ziarkiewicz. Wstęp wolny.

City Box, Rynek
Staromiejski 14;

— 20:00
Pre-Hanza: Lay D Funk.

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

reż. P. Ratajczak. BTD,
plac Teatralny 1;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki,

będziemy rozmawiać o książce Andrzeja Sapkowskiego
„Lux Perpetua”. KBP, filia
nr 2 przy ul. Młyńskiej;
— 20:00
XII edycja koncertu charytatywnego im. Grzegorza Onila Oniszczuka „Koszaliński
Hip Hop Koszalińskim Dzieciakom”. Wystąpią m.in.: Sko-

bel, Dwo Crew, Gucio, Pigmej. Zbierane będą środki na
wyprawki dla potrzebujących.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;
— 20:00
BAiKA - koncert. Banach &
Kafi. P. Banach to założyciel

i lider zespołów Hey (w latach
1992-99), Indios Bravos, Ludzie
Mili, Dum Dum, a także muzyk wielu szczecińskich zespołów oraz producent, autor tekstów i multiinstrumentalista.
Bilety: 20/25 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot. Materiały promocyjne
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• Daria Zawiałow w ramach cyklu „105% mocy”

• DKF: „Julieta” w kinie Kryterium

• Pre-Hanza: Jachna/Mazurkiewicz/Buhl

8 Sobota

9 Niedziela

12 Środa

— 10:00
Plenerowy Turniej Szachowy „Cztery pory roku”. Zapisy:

— 10:00 i 12:00
Teatr Malucha, Mała Scena,

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Ksiązki, dramat T. Sło-

Dariusz Długopolski,
tel. 729 172 172. Park Leśnika
przy leśniczówce Osetno;
— 10:00
„Pałacowe Podchody Pełne
Przygody”. Zapisy w sekreta-

reż. M. Burchardt. Nasi najmłodsi widzowie, odwiedzają
teatr po to żeby obejrzeć bajkę.
Bajki takie przeżywamy,
wierzymy w nie. BTD,
plac Teatralny 1;

riacie PM od 06.10.2016 r.;

10 Poniedziałek

Zgłoszenia: tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;

— 17:00
Koncert: Zespół Śpiewaczy
Zacisze z Rokosowa i Chór
Frontowe Drogi. Wstęp wolny.

— 11:00 - 14:00
Giełda kolekcjonerska.

— 12:00
Kino Małego Widza: „Barbie:
Gwiezdna przygoda”. Kino

Domek Kata;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

11 Wtorek

stawowej Pradzieje Pomorza.
Wystąpienie będzie dotyczyło tematu wirtualnych muzeów
w Polsce i na Świecie.
Muzeum, ul. Młyńska;

— 17:00
W ramach XXIV Koszalińskich Dni Kultury Chrześcijańskiej - Spotkanie z poezją koszalinian: Reginy Adamowicz,
Krystyny Pileckiej, Ludmiły
Raźniak i Jana Wiśniewskiego

— 12:00
W samo południe. W sali wy-

— 20:00
Daria Zawiałow w ramach
cyklu „105% mocy”. Opis na

str. 20. Bilety: 10 zł. Club105;
— 20:00
Jalee - koncert lokalnego

zespołu ze szkoły muzycznej.
Bilety: 10 zł. Kawałek Podłogi;

w oprawie muzycznej Stanisława Żabińskiego. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii;
— 18:00
DKF: „Julieta”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

w Pubie Z Innej Beczki

bodzianka „Nasza klasa”.
KBP, filia nr 9 przy ul. Struga;

— 18:00
Znani koszalińscy poeci Krystyna Pilecka i Lech Kamiński mają zaszczyt zaprosić na
spotkanie z ich najpiękniejszymi wierszami miłosnymi.

Muzycznie ich popisy okraszą wspaniałe dziewczyny
z CK105 pod kierunkiemi
Marii Dąbrowskiej.
Wstęp wolny. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

13 Czwartek
— 20:00
Pre-Hanza: Jachna/Mazurkiewicz/Buhl. Bilety 10 zł, dostęp-

ne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl
oraz w Pubie Z Innej Beczki.
Pub Z Innej Beczki, ul. Lange;

fot. Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Kongres Kultury Koszalińskiej

• „Ulica” w BTD

• „Jak nie oszaleć z facetami” w BTD

14 Piątek

15 Sobota

16 Niedziela

— 11:00
Kongres Kultury Koszalińskiej.
Jaka jest koszalińska kultura?

— 10:00
Kongres Kultury Koszalińskiej.
Jak i co w koszalińskiej kulturze zmienić? Opis na str. 4-5;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Kosmiczna jazda. Hau hau
mamy problem”. Kino Kryte-

— 12:00
Kino z rodziną „Dobry dinozaur”. Kino Kryterium;
— 12:00
Familijny Park Sztuki.

Opis na str. 4-5;

— 18:30
Koncert Symfoniczny. W. Cze-

piel – dyrygent, P. Szychowski
– fortepian, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program:
Johannes Brahms II koncert
fortepianowy B-dur op. 83. P.
Czajkowski I symfonia g-moll
op. 13. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”,

Duża Scena, reż. R. Kołakowski. BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Koncert Stanisławy Celińskiej. Bilety: 90 zł parter i 85 zł

balkon, dostępne: kasa kina
Kryterium, recepcja CK105,
www.ck105.koszalin.pl,
www. kupbilecik.pl. Sala
widowiskowa CK105;

— 20:00
Latino Party - wieczór taneczny. Bilety: 10 zł. Kawałek

Podłogi, ul. Piastowska;

rium, ul. Zwycięstwa;

— 16:00 i 19:00
„Ulica”, Nowy Teatr im. Wit-

kacego w Słupsku (współpraca), Duża Scena, reż. Ivo Vedral. Ulica - Daniela Odiji
może być czytana jako socjologiczny reportaż o stanie powiatowego miasta gdzieś w północno - zachodniej Polsce, ale może
być również wyprawą w metafizyczną przestrzeń czasu pomiędzy. Dziwnego terytorium,
zapomnianego, poniechanego,
niechcianego, a więc wypartego. Oczywiście myśląc o „Ulicy”
Odiji jako o projekcie teatralnym, interesuje nas zdecydowanie ta druga możliwość.
BTD, plac Teatralny 1;
— 19:00
Koncert Piosenki Turystycznej. Wstęp wolny. Kawałek

Podłogi, ul. Piastowska;

Filharmonia Koszalińska;

— 16:00 i 19:00
„Jak nie oszaleć z facetami”,

Duża Scena, reż.: M.Wojtyszko.
Spektakl na podstawie serialu
„Ranczo" i w oparciu o jego postacie. Oparta na specyficznym,
charakterystycznym poczuciu humoru, ostro zarysowanych typach osobowości stworzonych przez aktorów, z dużą
porcją znanych piosenek w stylu : „Seksapil to nasza broń kobieca", z pogranicza teatru i kabaretu, ma szansę stać się ogólnopolskim hitem. Bilety:
dół 80 zł, balkon 60 zł.
BTD, plac Teatralny 1;
— 18:00
Koncert Muzyki Filmowej.

Wystąpią: J. Steczkowska,
A. Piaseczny, K. Cugowski,
J. Radek, M. Szcześniak oraz
K. Kiliański w towarzystwie orkiestry T. Szymusia. Całość poprowadzi G. Torbicka. Bilety:
60-180 zł. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

• Wystawa „Obrazy w mojej głowie: Ludzie

• Kryterium Movie: „Miles Davis i ja”

• Pre-Hanza: Jakub Skowroński Trio + Iza Polit

17 Poniedziałek

20 Czwartek

21 Piątek

— 18:00
„Obrazy w mojej głowie:
Ludzie i miejsca”. Wystawa

— 9:00 i 11:00
„Wierszyki i wybryki”, Teatr

— 10:00
XV Dziecięcy Konkurs Piosenki Ekologicznej „Śpiewajmy o przyrodzie”. Konkurs or-

i miejsca” w PM

czynna do 15 listopada. Galeria
Fotografii Pałacu Młodzieży;

18 Wtorek
— 9:00
„Pippi Pończoszanka”.

BTD, plac Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Jak Bóg da”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

19 Środa
— 9:00 i 11:00
„Wierszyki i wybryki”, Teatr

im. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim ( współpraca), Duża
Scena, reż. Cezary Żołyński
Ptasie radio gra dla małych,
większych i największych, wielbicieli dobrej zabawy. Nasza lista przebojów obejmie takie
utwory jak: Ptasie Radio, Lokomotywa, Kaczka Dziwaczka,
Pan Maluśkiewicz, Słoń Trąbalski, Rzepka, Leń i wiele, wiele innych. Jednym słowem niezłe wybryki te wierszyki.
BTD, plac Teatralny 1;

im. Osterwy w Gorzowie
ielkopolskim (współpraca),
Duża Scena, reż. C. Żołyński.
BTD, plac Teatralny 1;

— 18:00
Kryterium Movie: „Miles Davis i ja”. Jazz to improwizacja.

Takie też było życie legendarnego Milesa Davisa. Nie miało przy tym nic wspólnego z aksamitnym brzmieniem trąbki,
którym zaczarował publiczność
na całym świecie. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Scena Poezji: „Wielki Testament”– François Villon Sce-

nariusz, reżyseria i głos z offu:
M. Ulicka, wykonanie: Jerzy
Litwin. Wstęp wolny
za okazaniem „karty widza”
(do odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
Morze Architektury.

Cykl „Kropla w morzu”
– prezentacje kobiet odnoszących sukcesy w architekturze.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

w Centrali Artystycznej

ganizowany przez koszaliński
Pałac Młodzieży. Regulamin
na www.pm.koszalin.pl. Pałac
Młodzieży, ul Bogusława II;
— 11:00 i 19:00
„Ryszard III”, Duża Scena,

reż. P. Ratajczak. BTD,
plac Teatralny 1;

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
Śródmieście zaprasza na
„Powitanie jesieni i Dzień
Seniora”, wystąpi zespół „Bursz-

tyny” z Mielna. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul.Grodzka;

— 20:00
Pre-Hanza: Jakub Skowroński Trio + Iza Polit. Bilety: 10 zł,

dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.
ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl oraz w Centrali Artystycznej. Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Szalone lata 80-te - wieczór

taneczny w rytmach dyskotekowych. Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

• „Dzień Gryfa”

• Whoiswho w Jazzburgercafe

22 Sobota
—
XI edycja Turnieju Recytatorskiego Twórczości Religijnej. Przesłuchania odbędą się

w Clubie105 przy ul. Zwycięstwa 105 oraz w Domku
Kata przy ul. Grodzkiej 3.
Wstęp wolny;

— 12:00
Kino Małego Widza: „7 krasnoludków i Królewna Śnieżka
- Nowe przygody”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
„Dzień Gryfa”. Program:
— 14:30

Powitanie uczestników
spotkania;
— 14:40-15:00

Występ Kaszubskiej Kapeli
Rodzinnej „Bas” z Sierakowic;
—15:00-15:45

Prelekcja pod tytułem „Gryf
pomorski/kaszubski w heraldyce Gryfitów. Wielki Herb
Pomorza” - Wacław Nowicki;
— 15:45-16:00

Dyskusja

— 16:00-16:30

Występ zespołu „Ziemia
Bobolicka”;
— 17:00

Msza św. z liturgią słowa w jęz.

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne zespołu

Kalendarium kulturalne

• Dawid Podsiadło w Filharmonii

23 Niedziela
kaszubskim; oprawa muzyczna Kapeli „Bas” (w kościele
św. Józefa Rzemieślnika,
ul. Łużycka 12 A);

—
XI edycja Turnieju Recytatorskiego Twórczości Religijnej. Przesłuchania odbędą się

— 19:00
Koncert Michała Szpaka
i zespołu Łzy. Bilety: 39/49 zł.

w Clubie 105 przy ul. Zwycięstwa 105 oraz w Domku
Kata przy ul. Grodzkiej 3.
Wstęp wolny;

— 19:00
„Dom Wschodzącego Słońca”.

Wstęp wolny. Jazzburgercafe,
ul. Pileckiego;

Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
Duża Scena, reż. R. Kołakowski. BTD, plac Teatralny 1;

— 20:00
Whoiswho zapraszają: „Jedyny

koncert w naszym rodzinnym
Koszalinie tej jesieni. Pierwszy
samodzielny koncert, pierwszy
raz nie w roli supportu, a w roli
gospodarza wieczoru. Zagramy wszystko, co mamy. Zaproście znajomych i wpadnijcie.”.
Bilety: 10/15 zł. Jazzburgercafe,
ul. Pileckiego
— 20:00
The Underground Man.

Jest to polsko-brytyjski projekt
czwórki muzyków, mieszkających w Lublinie. Bilety: 20 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 20:00
Bacewicz Jazz Quintet.

24 Poniedziałek
— 20:00
Dawid Podsiadło Andante Cantabile Tour. Po sukcesie

wiosennej trasy „Son of Analog
Tour” Dawid Podsiadło powraca z nową odsłoną koncertów
promujących płytę „Annoyance
and Disappointment”. Kto choć
raz słyszał Dawida na żywo
wie, że Artysta oprócz najwyższego poziomu muzyki słynie
także z nietuzinkowych opraw
wizualnych swoich występów,
które teraz przeniesie do wnętrz
sal koncertowych, teatrów i filharmonii. Bilety: I strefa 99 zł,
II strefa 89 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

12-13

• „Pinokio” w BTD

• Kinga Głyk Trio w Centrali Artystycznej

• Eskaubei I Tomasz Nowak Quartet w Clubie105

25 Wtorek

26 Środa

27 Czwartek

— 9:00 i 11:00
„Pinokio”, Centrum Kultury

— 9:00 i 11:00
„Pinokio”, Centrum Kultury

— 16:00
„Dyniowe lampiony”. Zapra-

Teatr Grudziądz (współpraca),
Duża Scena, reż. Z. Kulwicki.
BTD, plac Teatralny 1;

— 17:00
W ramach XXIV Koszalińskich
Dni Kultury Chrześcijańskiej wykład ks. prof. dra hab. Grzegorza Wejmana na temat dzia-

łalności ewangelizacyjnej św.
Ottona z Bambergu na Pomorzu. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii;

— 18:00
DKF: „Ostatnia rodzina”. Akcja

filmu zaczyna się w 1977 roku,
gdy Tomek Beksiński wprowadza się do swojego mieszkania. Jego rodzice mieszkają tuż
obok, na tym samym osiedlu,
przez co ich kontakty pozostają
bardzo intensywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobowość
Tomka powoduje, że matka –
Zofia, wciąż martwi się o syna.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 20:00
Dawid Podsiadło Andante
Cantabile Tour. Bilety: 99/89 zł.

Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

Teatr Grudziądz (współpraca),
Duża Scena, reż. Z. Kulwicki.
Aby dzieci mogły trochę odpocząć od wirtualnej rzeczywistości gier oraz bajek emitowanych
w telewizji zapraszamy do teatru, który w szczególny sposób
potrafi przenieść dziecięcą wyobraźnię w niezwykły świat baśni. Wystrugany przez majstra
Dżepetto pajac sprawia kochającemu go ojcu mnóstwo
kłopotów i zmartwień. BTD,
plac Teatralny 1;
XII Hanza Jazz Festiwal 2016
— 19:00
High Definition Quartet. Bi-

lety: 10 zł, dostępne: kasa kina
Kryterium, recepcja CK105,
www.ck105.koszalin.pl, www.
kupbilecik.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 21:00
Kinga Głyk Trio. Bilety: 10 zł,

dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.
ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl oraz w Centrali Artystycznej. Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

szamy na warsztaty, na których będzie można własnoręcznie wykonać dyniowe
lampiony, niezwykle uroczą
i efektowną formę jesiennej
dekoracji. Zapisy w sekretariacie PM od 21.10.2016 r.
Liczba miejsc ograniczona.
PM, ul. Bogusława II;

— 18:00
Szminka Movie „Plan Maggie”.

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

XII Hanza Jazz Festiwal 2016
— 19:00
Eskaubei I Tomasz Nowak
Quartet. Bilety: 10 zł, dostęp-

ne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl.
Club105;
— 21:00
Marek Kądziela Adhd.

Bilety: 10 zł, dostępne: kasa
kina Kryterium, recepcja
CK105, www.ck105.koszalin.
pl, www.kupbilecik.pl
oraz w Pubie Z Innej Beczki.
Pub Z Innej Beczki, ul. Lange;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Radek Wośko Atlantic Quartet w Jazzburgercafe

• Jazz Funk Experience w CK105

• Koszalińskie Spotkania z Wysockim

28 Piątek

29 Sobota

30 Niedziela

— 18:30
Koncert Symfoniczny.

— 12:00
Kino Małego Widza: „Szajbus
i pingwiny”. Kino Kryterium,

— 11:00 – 21:00
Koszalińskie Spotkania
z Wysockim. Opis na str. 20.

Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

— 18:00
Wernisaż wystawy „Człowiek
w drodze oraz kilka obrazów
z cyklu elementy niezbędne
do budowy skrzydeł” Jakuba
Jakubowskiego. Wystawa

do 13 listopada. Bałtycka
Galeria Sztuki;

— 19:00
„Ryszard III”, Duża Scena,

reż. P. Ratajczak.
BTD, plac Teatralny 1;

XII Hanza Jazz Festiwal 2016
— 20:00
Radek Wośko Atlantic
Quartet. Jazzburgercafe,

ul. Pileckiego;

— 20.00
Gypsy Night – koncert & dance party. Występ zespołu
Freida Band. Bilety: 20 zł. Ka-

wałek Podłogi, ul. Piastowska;

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Koncert Sylwii Grzeszczak.

Bilety: 45/50/60 zł. Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich

XII Hanza Jazz Festiwal 2016
— 19:00
Jazz Funk Experience. Bilety:

10 zł, dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.
ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 22:00
Jam Session. Wstęp wolny

Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

Wstęp wolny. Domek Kata,
ul. Grodzka

— 12:00
Familijny Park Sztuki, „Strachy
na lachy”. Filharmonia

Koszalińska, ul. Piastowska;
— 16:00 i 19:00
„Bóg Mordu”, Duża Scena,

reż. D. Nowak. Komedia psychologiczna jednej z najpopularniejszych autorek w Europie
Y. Rezy. Akcja spektaklu rozgrywa się w czasie rzeczywistym podczas spotkania dwóch
małżeństw dotyczącego bójki
ich dzieci. Czwórka dorosłych
„wychowanych” osób rozmawia
w „kulturalny” sposób o zaistniałej sytuacji. Bilety: 40/60 zł.
BTD, plac Teatralny 1;
— 20:00
Halloween Party. Bilety:

10/15 zł. Kawałek Podłogi;

* 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 10. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

14-15

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
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
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00 –
16:00. W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:00
– 17:00. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi
okres wakacyjny (lipiec i sierpień) - w tym okresie Muzeum
jest czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00 – 17:00.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00 – 19:00
sob.: 9:00 – 15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny
tel. 94 342 20 58
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
Biuro koncertowe:
tel. 94 342 20 22
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
godz. 11:00 – 15:00
KONTAKTY I REZERWACJE
– 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

Polecamy kultura

Hanza
Jazz
Festiwal

Tegoroczny festiwal to nie tylko koncerty (pierwszy odbył się już we
wrześniu), ale także warsztaty wokalne (Grażyna Łobaszewska i Danuta
Błażejczyk) i combo jazzowe i pianino (Leszek Kołakowski). Zainteresowani warsztatami mogą kontaktować się z Piotrem Owczarzakiem z Impresariatu CK105 w Koszalinie, tel. 601 208 085, mail: piotr.owczarzak@ck105.
koszalin.pl. Jazzfani będą mogli wysłuchać wykładu Marka Gaszyńskiego
„60 lat jazzu” (28.10), oglądać wystawę zdjęć o tematyce jazzowej autorstwa
Marka Karewicza, a przede wszystkim aż dziewięć koncertów.

21/10
13/10

Pre-Hanza: Lay D Funk
godz. 20:00
Kawałek Podłogi, ul. Piastowska
Drugi z serii koncertów promujących Hanza Jazz Festiwal
2016. Muzyka zespołu nawiązuje do tradycji współczesnego jazz-rock`a. W większości Lay D Funk
prezentuje swój autorski dorobek,
aktualnie zespół skupia się na promowaniu swojej autorskiej płyty „Miejski zgiełk”. Grupę tworzą
doświadczeni muzycy: Tomasz
Strzelczyk - sax Michał Wróbel bas Mateusz Skórkiewicz - perkusja Jarosław Zarychta - klawisze.

Pre-Hanza:
Jachna/Mazurkiewicz/Buhl
godz. 20:00
Pub Z Innej Beczki, ul. Lange
Trzeci z serii koncertów promujących festiwal. Grupa w tym
roku wydała płytę „Dźwięki
ukryte” i na koncercie głównie będzie można usłyszeć utwory pochodzące z tego krążka. „Dźwięki
ukryte” to zbiór kompozycji wyimprowizowanych, jakoby odnalezionych, w murach starej zniszczonej Synagogi.

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

6/10

Pre-Hanza: Jakub Skowroński
Trio + Iza Polit
godz. 20:00
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej
Projekt saksofonisty związanego z poznańską oraz berlińską
sceną jazzową. Repertuar skupia
się wokół kompozycji członków
zespołu oraz własnych aranżacji
standardów jazzowych. W Jakub
Skowroński Trio wykluczono instrument harmoniczny, co daje
muzykom możliwość odnajdywania nowych brzmień. Skład: Jakub
Skowroński - saksofon, Adam Zagórski - perkusja, Jakub Mielcarek
- kontrabas i gościnnie Iza Polit –
wokal.

Polecamy kultura

26/10
High Definition Quartet
godz. 19:00
Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa
High Definition Quartet to jeden z najciekawszych i najbardziej
utytułowanych polskich zespołów
jazzowych młodego pokolenia.
Zdobył szereg najwyższych laurów na prestiżowych festiwalach
i konkursach jazzowych. Pianista
i kompozytor grupy Piotr Orzechowski, wygrał słynny Montreux
Jazz Solo Piano Competition 2011
w Szwajcarii. HDQ współpracował z amerykańskim gigantem
jazzowej trąbki Randy'm Breckerem. Zespół wystąpi w składzie:
Mateusz Śliwa - saksofon tenorowy, Piotr Orzechowski - fortepian,
Alan Wykpisz - kontrabas i Dawid
Fortuna – perkusja.
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26/10
Kinga Głyk Trio
godz. 21:00
Centrala Artystyczna
ul. Modrzejewskiej
Kingę Głyk okrzyknięto najlepszą basistką młodego pokolenia
– jest nową nadzieją JAZZ TOP
2015 Jazz Forum. 19 latka jako jedyna w Polsce basistka prowadzi
własny jazzowo-bluesowo-funkowy zespół. Skromna, młoda, niewielka dziewczyna z wielkim basem, stała się odkryciem krajowej
sceny za sprawą debiutanckiego
albumu „Rejestracja". Skład zespołu: Kinga Głyk - bas, Irek Głyk
- perkusja, Piotr Matusik - piano.

27/10
Eskaubei I Tomasz Nowak
Quartet
godz. 19:00
Club 105, ul. Zwycięstwa
Jedyny w Polsce zespół łączący świat jazzu ze światem hip-hopu tworzą najwyższej klasy muzycy: Kuba Płużek (piano), Alan
Wykpisz (kontrabas), Tomasz Nowak (trąbka), Filip Mozul (bębny)
i Eskaubei (rap). 10 kwietnia 2015
nakładem oficyny For Tune ukazała się płyta zespołu pt. „Będzie
Dobrze”, która zyskuje świetne recenzje wśród dziennikarzy, słuchaczy i w środowisku muzycznym.

27/10
Marek Kądziela Adhd
godz. 21:00
Pub Z Innej Beczki, ul. Lange
Międzynarodowy
projekt
muzyczny powołany z inicjatywy polskiego gitarzysty jazzowego Marka Kądzieli. Projekt ma na
koncie płytę „In Bloom” wydaną
w prestiżowym Domu Wydawiczym For-Tune Records w 2015r.
Bezkompromisowa i energetyczna
gra kwartetu w tak doborowym
składzie jak Marek Kądziela (gitarzysta lider i kompozytor) Kasper
Tranberg (trąbka), Max Mucha
(kontrabas), Kasper Tom Christiansen (perkusja), nie pozwoli o sobie zapomnieć na długi czas.

29/10
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28/10
Radek Wośko Atlantic Quartet
godz. 20:00
Jazzburgercafe
Nowy muzyczny projekt
polskiego perkusisty jazzowego i kompozytora mieszkającego i tworzącego w Kopenhadze Radka Wośko. Tym razem Radek
zaprosił do współpracy jednego
z najlepszych gitarzystów jazzowych na świecie - Gilada Hekselmana. Zespół prezentuje nowoczesny jazz, czerpiący zarówno
z nowojorskich inspiracji, jak i głębokich korzeni kultur słowiańskiej i nordyckiej. Skład zespołu:
Gilad Hekselman - gitara, Søren
Gemmer - piano, Mariusz Praśniewski - kontrabas, Radek Wośko – bębny.

29/10
Jazz Funk Experience
godz. 19:00
Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa
Jazz Funk Experience powstał w wyniku współpracy między Derrickiem McKenzie, perkusistą zespołu Jamiroquai i polskimi muzykami z najwyższej
półki. Formacja obraca się w klimacie jazzu, muzyki funk i soul
z zamysłem łączenia stylów muzycznych, dostarczając satysfakcji słuchaczom o nawet najbardziej
wyrafinowanym guście. Zespół
zagra w składzie: Derrick McKenzie - perkusja, Michał Barański bas, Olaf Węgier - saksofon, Łukasz Belcyr - gitara, Matt Johnson
- klawisze.

Jam Session, godz. 22:00. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska. Wstęp wolny.
Jam Session na zakończenie festiwalu. Podczas XII Hanza Jazz Festiwal zaplanowane są warsztaty wokalne
i instrumentalne. Możliwe, że w Kawałku Podłogi podczas Jam Session wystąpią uczestnicy warsztatów. ■ (KG)
Bilety na wszystkie koncerty: 10 zł, dostępne na www.ck105.koszalin.pl, kupbilecik.pl, w kasie Kina Kryterium, na portierni CK105 i w klubach w których odbywają się koncerty.

Polecamy kultura

Pierwszą premierą nowego sezonu naszego teatru
będzie „Dom Wschodzącego Słońca”, prapremierowa
sztuka muzyczna Romana Kołakowskiego, napisana
i skomponowana specjalnie dla BTD.
Jej akcja rozgrywa się w koszalińskim środowisku
młodzieży artystycznej – autor przywołuje nazwiska
rzeczywistych osób, konkretne miejsca i prawdziwe
zdarzenia. Współczesność przeplata się z historią…
Grupa muzyków rockowych – Greg, Lalek, Aga,
Maryjanka – poszukuje stałego miejsca na próby ambitnego zespołu. Ukończyli szkołę i co dalej? Są pełni
zapału i wiary w sens oryginalnej, własnej twórczości,
ale wejście w dorosłość zmusza ich do licznych kompromisów artystycznych i trudnych wyborów życiowych.
Założeniem sztuki jest pokazanie kontrastu pomiędzy fasadowością i komercjalizacją współczesnej
Polski a zapominanymi korzeniami, wymazywaną tradycją. Jak zmienić rozgoryczenie ludzi kształtem kraju, jaki został zbudowany po roku 1989, jak poprawić sytuację „ludzi odsuniętych na margines życia
społecznego”? Czy istnieje możliwość porozumienia
w oparciu o wspólne doświadczenie przeszłości i akceptację najważniejszych wartości – kulturowych, religijnych, artystycznych?

fot. Materiały promocyjne
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Muzyczna
prapremiera
Muzyka rockowa przeplatać się będzie z innymi
gatunkami i stylami. Pytanie zadane niegdyś przez
Juliusza Słowackiego „Polska, ale jaka?” wciąż wymaga od każdego z nas własnej odpowiedzi. Oddajmy
głos autorowi.
„W 1989 roku napisałem piosenkę pt. „Pocztówka
z Wrocławia” – fragment tekstu brzmiał: W polskim
Wrocławiu niemieckie domy to właśnie moja ojczyzna… Wiele lat mieszkałem w poniemieckiej kamienicy i na gruzach miasta bawiłem się niewybuchami i zardzewiałą bronią. A przecież ten tekst może
brzmieć nieco inaczej: W polskim Koszalinie, Słupsku, Szczecinku niemieckie domy, niemieckie drzewa, to właśnie moja ojczyzna… To, co się wydarzyło
w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat w Europie, to
sytuacja nie mająca precedensu w historii świata. Wybuchały wielkie wojny, upadały totalitaryzmy, rodziły się nowe systemy – nie mogło się to wszystko odbyć bez konsekwencji dla zwykłych ludzi, dla ich rodzin… Jaka jest nasza tożsamość? Jaka jest tożsamość
współczesnych młodych Polaków? W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego staramy się odpowiedzieć na to niełatwe pytanie śpiewając,
tańcząc, śmiejąc się i… Zapraszamy. Odnajdziecie tu
losy swoich bliskich, znajome miejsca, daty i imiona”.
1 października, „Dom wschodzącego słońca”, prapremiera, godz. 19:00, BTD. Roman Kołakowski:
tekst, muzyka, reżyseria. Obsada: Paweł Wolszyński, Anna Nowacka, Wojciech Kowalski, Żaneta
Kamila Kurcewiczówna, Artur Czerwiński, Piotr
Krótki, Małgorzata Wiercioch, Jacek Zdrojewski,
Leszek Czerwiński.
Strona przygotowana
przez Bałtycki Teatr Dramatyczny
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Powrót Darii
Daria Zawiałow to nieskrępowana, młoda artystka z duszą buntowniczki, a co ważne, pochodzi z Koszalina i swoje pierwsze kroki sceniczne stawiała w CK105. Sama pisze teksty i w dużym stopniu angażuje się również
w komponowanie swoich utworów. Dokładnie
wie, w jakim kierunku muzycznym chce zmierzać. Wśród swoich inspiracji wymienia takich
artystów jak PJ Harvey, Radiohead czy Florence and The Machine. Mimo tego Daria śpiewa głównie w języku polskim. Fani pamiętają jej świetne prezentacje w programie Xfactor.
Debiutancki album koszalinianki utrzymany
w klimacie indie popu i rocka, ukaże się w tym
roku i będzie zawierał autorskie kompozycje
Darii. Godzinę przed rozpoczęciem koncertu ostatnie spotkanie w holu kina Kryterium z
cyklu prozdrowotnych. Tym razem „Medycyna naturalna i niekonwencjonalna”. ■ (KG)
8 października, Daria Zawiałow w ramach
cyklu „105% mocy”, godz. 20:00 Club105,
ul. Zwycięstwa. Bilety: 10 zł do kupienia: kasa kina Kryterium, recepcja CK105,
www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl.

Wspominamy
Marlenę
i Włodzimierza
Wiosną tego roku pożegnaliśmy Marlenę Zimną, założycielkę Muzeum i Instytutu Włodzimierza Wysockiego
w Koszalinie i organizatorkę Międzynarodowych Festiwali
Filmów o nim.
Ostatni dzień października poświęcony będzie pamięci
jej i jej bohatera. W programie „Koszalińskich Spotkań z
Wysockim”, znajdą się filmy dokumentalne, wystawy fotograficzne, panele dyskusyjne z autorami filmów, wspomnienia o Marlenie oraz występy artystów z różnych stron świata. Całość zakończy koncert finałowy, który odbędzie się 30
października o godz. 18:00. Na scenie Domku Kata wystąpią
Projekt Volodia oraz Mirosław Czyżykiewicz.
Członkowie Projektu wywodzą się z różnych, bardzo
odmiennych gatunków muzycznych: jazz, rock, flamenco,
piosenka literacka. Muzycy współpracowali m.in. z Hanną
Banaszak, Martyną Jakubowicz, Leszkiem Możdżerem oraz
prezentują własne projekty muzyczne.
Mirosław Czyżykiewicz jest kultowym artystą w kręgach piosenki literackiej. Artysta śpiewa utwory swoje oraz
wiersze Josifa Brodskiego, którym jest zafascynowany. Wyróżnia go charakterystyczny głos i swoisty typ emocji, gdzie
jego własne aranżacje przerywa niespodziewanie krzyk,
przejmujący szept, melorecytacja. ■ (KG)
30 października, Koszalińskie Spotkania z Wysockim Dzień Pamięci Marleny Zimnej i Włodzimierza Wysockiego „Im do nieba się wzbić...”, godz. 11:00-21:00, koncert finałowy 30.10.2016 r. o godz. 18:00, wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka.
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„Cztery pory
roku” jesienią

1 października, Koncert „Cztery pory roku” Vivaldiego,
godz. 17:00, Klub „Zacisze”, ul. Ruszczyca, wstęp wolny.

fot. Materiały promocyjne

Głosy
i elektronika

Opera Night Group to nowoczesna grupa muzyków tworząca
wyjątkowe koncerty poprzez wykorzystanie klasycznego brzmienia głosów operowych, elektroniki i niecodziennego instrumentarium takiego jak harfa, fortepian, skrzypce, klarnet i obój. W swoich koncertach wykorzystują dźwięki elektroniczne, wizualizacje,
teledyski i ruch sceniczny. Bilety: 30 zł, dostępne: w kasie Kina Kryterium, www.ck105.koszalin.pl i na www.kupbilecik.pl ■ (KG)
2 października, „Opera Night”- koncert, muzyka filmowa, inspiracje, godz. 19:00, Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

Spotkanie
z Wierzbickim

fot. Materiały promocyjne

Po spotkaniach z muzyką gospel, pora na realizację kolejnego
projektu, który został wybrany w ramach konkursu „Start up Kultura” zorganizowanego przez CK105.
W Klubie Osiedlowym „Zacisze” przy ulicy Ruszczyca odbędzie się koncert kameralny, podczas którego widzowie będą mogli
usłyszeć „Cztery pory roku” autorstwa Antonia Vivaldiego. Zaprezentują się muzycy Filharmonii Koszalińskiej w składzie: Adam
Vogelsinger – solista skrzypek, Tomasz Szymczewski – klawisze,
Kinga Sokołowska – wiolonczela. Cały koncert poprowadzi Andrzej Zborowski. ■ (KG)

Jerzy Wierzbicki (ur.1975) to fotograf dokumentalista. Jest
absolwentem Archeologii na UAM w Poznaniu i członkiem
American Society of Media Photographers a także autorem kilku wystaw indywidualnych i zbiorowych i laureatem kilku nagród na konkursach fotografii artystycznej i prasowej, m.in. na
Humanity Photo Award (Chiny 2004), Polska Fotografia Prasowa (2003), Newsreportaż magazynu Newsweek Polska (2002). W
latach 2007-2015 mieszkał i pracował jako fotoreporter w arabskich i anglojęzycznych mediach w Sułtanacie Omanu. Od września 2009 roku związany z anglojęzycznym tygodnikiem „Y Magazine”. ■ (KG)
5 października, Spotkanie autorskie z Jerzym Wierzbickim,
godz. 18:00, Club105, ul. Zwycięstwa. Bilety: 10 zł.
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Muzyka dla
młodych
melomanów
i nie tylko
Kotły, ksylofon, wibrafon i inne instrumenty perkusyjne zainaugurują koncertowy październik. Takim akcentem Filharmonia Koszalińska zachęca najmłodszych słuchaczy do przyjścia na koncerty familijne. Do końca roku odbędzie się sześć spotkań
w ramach Familijnego Parku Sztuki finansowanego
przez Miasto Koszalin.
Program koncertów został przygotowany w taki
sposób aby każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Zatem oprócz wspomnianego już świata perkusji
(02.10.) będziemy mieli możliwość bliższego poznania
muzyki Fryderyka Chopina (16.10.) oraz uczestnictwa
w koncercie nawiązującym do strachów, czarownic
i czarnoksiężników (30.10.). Na to spotkanie zachęcamy dzieci do przybycia w strojach związanych z tematyką koncertu.
W listopadzie (06.11.) salę wypełnią pieśni patriotyczne m. in. "Przybyli ułani pod okienko", "Marsz
pierwszej brygady" wykonywane wspólnie z orkiestrą
przez chór kameralny Canzona z Centrum Kultury
105 w Koszalinie. Tego dnia odbędzie się część warsztatowa, w trakcie której publiczność zostanie nauczona jednej pieśni. Kto może, proszony jest o zabranie ze
sobą małej biało-czerwonej flagi.

W orkiestrze są instrumenty smyczkowe, dęte
drewniane i blaszane oraz te po wielokroć uderzane. Jaką pełnią rolę w orkiestrze? Na te i inne pytania
spróbujemy odpowiedzieć słuchając utworu angielskiego kompozytora Benjamina Brittena „Przewodnik po orkiestrze dla początkujących” (04.12.). Ostatnie w tym roku spotkanie (18.12.) treścią nawiązywać
będzie do baśniowej opowieści o Królu Gór, leśnych
elfach i księżniczce Anitrze z muzyką Edwarda Griega
pt. „Peer Gynt". Dzieci mogą przyjść tego dnia przebrane za leśne elfy, księżniczki, albo nawet straszydła…
Wszystkie niedzielne spotkania familijne będzie prowadził dobrze znany koszalińskiej publiczności Wojciech Bałdys. Wykorzystując swoją charyzmę
i poczucie humoru wprowadza słuchaczy w fascynujący świat muzyki.
W jesienne piątkowe wieczory mamy także ofertę dla dotychczasowych melomanów muzyki symfonicznej. Piotr Szychowski z Orkiestrą Filharmonii
Koszalińskiej pod batutą Wojciecha Czepiela wykona „II koncert fortepianowy B-dur op. 83” Johannes
Brahms (14.10.). Na uwagę zasługuje też cały magiczny klimat koncertu (28.10.) prowadzonego przez Massimiliano Caldiego. W programie barwne, mroczne
i trochę fantazyjne utwory malujące w wyobraźni słuchacza tajemnicze obrazy.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
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XVI Muzealne Spotkania
z Fotografią, których finał odbył się we wrześniu, to międzynarodowy konkurs dla dzieci
i młodzieży organizowany przez
Muzeum w Koszalinie pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego oraz minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej.
Na tegorocznej pokonkursowej wystawie przedstawione są 122
fotografie wykonane przez 77 autorów. Prawie wszystkie to zdjęcia cyfrowe, ale są też nieliczne
wykonane technikami klasycznymi. Kilku uczniów zdecydowało się eksperymenty z archaiczną i szlachetną cyjanotypią, jeszcze inni spróbowali np. jaki efekt
można osiągnąć za pomocą kamery otworkowej, luksografii lub
anamorficznej deformacji obrazu. Dominują prace barwne, sporo jest również czarno-białych.
Większość zdjęć dokumentuje muzealną rzeczywistość, choć
niemało jest udanych, twórczych
interpretacji tematu. Ekspozycję
można będzie oglądać w Muzeum
w Koszalinie od 15 września do 13
listopada. Pierwszego dnia wystawy, podczas wernisażu, zaprezentowano także zakwalifikowane do
pokazu fotokasty.
Do XVI Muzealnych Spotkań
z Fotografią przystąpiło 304 młodych fotografów z Białorusi, Litwy, Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy, którzy zgłosili 992 prace – 980
zdjęć i 12 multimedialnych fotoreportaży. Najmłodszy z uczestników miał dziewięć lat, najstarszy
osiemnaście. Najliczniejszą grupę
stanowili szesnastolatkowie. Jury

Fotografie
w Muzeum

fot. Materiały promocyjne
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w składzie: Krzysztof Dąbrowski – Grupa Artystyczna Stado Prusa, Fotografia Krzysztof Dąbrowski – przewodniczący; Dionizy Rypniewski –
Muzeum w Koszalinie; Bogusław Siwko – Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, Kołobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne;
Elena Subbota – Związek Artystów Plastyków Sankt Petersburga; Wojciech Szwej – Związek Polskich Artystów Fotografików, wyłoniło 6 lipca
2016 roku grono laureatów liczące piętnastu uczniów. Tegorocznymi zwycięzcami są: Anastasija Bołotowa z Sankt Petersburga, 17 lat; Kajetan Dąbrowski z Poznania, 11 lat; Szymon Florek z Zabrza, 17 lat; Weronika Gajek
z Lublina, 15 lat; Natalia Grochulska z Koszalina, 18 lat; Kristína Holecová z Bratysławy, 17 lat; Wiktoria Kamieniecka z Olsztyna, 16 lat; Barbora
Kapustová z Bratysławy, 17 lat; Aleksandra Kugler z Santocka, 13 lat; Honorata Łukijańczuk z Białej Podlaskiej, 14 lat; Jekaterina Rodina z Siertołowa, 15 lat; Patrycja Serweta z Kołobrzegu, 18 lat; Piotr Swierdłow z Sankt
Petersburga, 16 lat; Paulina Szczotka z Siennej, 18 lat; Przemysław Wachowiak z Osielska, 18 lat. Szczegółowy werdykt jury został ogłoszony podczas wernisażu w Muzeum w Koszalinie 15 września.
Muzealne Spotkania z Fotografią do 13 listopada 2016 r. Wstęp na
wystawę jest bezpłatny przez cały okres jej trwania.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
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Czesław Kuriata urodził się 29 kwietnia 1938 roku
we wsi Marcelówka na Wołyniu. Ukończył szkołę we wsi Kurowo w powiecie koszalińskim, następnie szkołę podstawową w Bobolicach i liceum ogólnokształcące w Białogardzie. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor
był wieloletnim pracownikiem oraz kierownikiem redakcji Radia Koszalin, współorganizatorem koszalińskiego oddziału Związku Literatów Polskich, członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pobrzeże” oraz tygodnika „Morze i Ziemia”, redaktorem
koszalińskiego „Magazynu Literackiego”, był też wydawcą literackiego czasopisma „Arkona”. Debiutował
jako poeta w 1956 roku. W 1961 ukazał się pierwszym
tom jego poezji - „Niebo zrównane z ziemią”. Czesław
Kuriata pisze nie tylko wiersze, jest również prozaikiem (dzieła takie jak „Bogusław X”, „Cień, który
wchodzi do środka”, „Zapiski prowincjonalnego pisarza”) i publicystą, autorem wielu słuchowisk radiowych. Za swój dorobek artystyczny otrzymał m.in.
Nagrodę Artystyczną I stopnia Miasta Koszalina. Był
radnym Rady Miejskiej w Koszalinie w latach 19982002. 4 października 2016 roku o godz. 17.00 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wyjątkowy jubileusz 60. lat pracy twórczej Czesława Kuriaty.
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Jubileusz poety

Uroczystość rozpocznie otwarcie wystawy poświęconej życiu i twórczości Jubilata. Laudację wygłosi dr Janusz Termer, następnie w sali konferencyjno-kinowej
KBP odbędzie się spotkanie autorskie z pisarzem, które poprowadzi red. Piotr Pawłowski. Twórczość Czesława Kuriaty zaprezentują na scenie pan Jerzy Bokiej
oraz pan Jerzy Litwin.
4 października, Jubileusz 60. lat pracy twórczej
Czesława Kuriaty, godz. 17:00, sala konferencyjno
– kinowa KBP, Plac Polonii.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Pod jesiennym
niebem
Już słońca barwę drzewa pokochały, już promień
jego rozproszony wśród liści, dumnie jeszcze powiewających w rytm melodii, grającej na skrzypcach Jesieni. Czas to najlepszy na piesze z Nią wędrówki,
a zarazem ostatni, by przed śniegami Jej następczyni rozkoszować się zarumienionym niebem i złoconą
przyrodą. Wraz z przyjaciółką Jesienią, wyruszamy
więc z Pałacu Młodzieży na jeszcze jedną przygodę,
do udziału w której zapraszamy Was, drodzy Rodzice i Dzieci.
Pierwszym przystankiem w naszej jesiennej wędrówce są Pałacowe Podchody Pełne Przygody, czyli rajd dla najwytrwalszych piechurów, którzy nadto w rozwiązywaniu łamigłówek i tropieniu śladów,
ukrytych gdzieś na trasie, biegłość zdobywać pragną.
Zabawę naszą rozpoczynamy 8 października o godzinie 11:00 na Placu Podożynkowym w okolicach Góry
Chełmskiej w Koszalinie. Zapraszamy do niej dzieci
w wieku 7-11 lat wraz z rodzicami i opiekunami, a także grupy zorganizowane z nauczycielami. Po wyznaczeniu drużyn rozpoczynamy podchody, podczas
których czeka nas wiele niespodzianek i zadań! Na zakończenie zgromadzimy się wszyscy wokół ogniska,
by podsumować zabawę przy pieczonych kiełbaskach
i ziemniakach z popiołu. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych nieco zapomnianą już dziś zabawą w podchody, by we wspomniane sobotnie południe oderwać się na chwilę od codzienności i z Pałacem Młodzieży spędzić trochę czasu pod ciepłym,
jesiennym niebem.
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Polecamy kultura

Kolejnym przystankiem spacerującej z Pałacem
Młodzieży Jesieni jest leśniczówka w Parku Leśnika im. Jana Łobodźca w Osetnie. To właśnie tam, pośród krzewów i drzew, na świeżym powietrzu, postanowiła przycupnąć na chwilę razem z nami Jesień, by
przyglądać się zmaganiom dzieci, poznających tajniki
królewskiej gry. W ramach turniejowego cyklu Cztery Pory Roku, najmłodsi pałacowi szachiści gromadzą się co kwartał ze swymi rodzicami, by radować
się spotkaniem, czasem na łonie natury, możliwością
rywalizacji w ulubionej grze i oczywiście ogniskiem
na zakończenie. Tym razem turniej zaplanowano na
8 października, start o godzinie 10.00. Zapraszamy
zatem wszystkich zainteresowanych pałacową sekcją szachową do Osetna, a także do Pałacu Młodzieży, gdzie można zasięgnąć szczegółowych informacji
o naszych zajęciach.
Nie warto zbyt długo się wahać, bo złota Jesień
spaceruje szybko i niebawem ustąpi miejsca innej porze. Póki więc jeszcze unoszą się delikatne niteczki
Babiego Lata, znak to by korzystać z ostatniego ciepła
i uroków natury, którymi darzy nas Jesień.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 1.10
AZS UKW Bydgoszcz
– Gwardia Koszalin;
— 8.10
Gwardia Koszalin
– Wybrzeże II Gdańsk,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 15.10
AZS UMK Toruń
— Gwardia Koszalin;
— 22.10
Gwardia Koszalin
– Orkan Ostróda,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 1.10
III liga Gwardia Koszalin
– Wda Świecie,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 8.10
III liga GKS Przodkowo
– Gwardia Koszalin;
— 15.10
III liga Gwardia Koszalin
– KKS 1925 Kalisz,

bilety: 8 zł, 5 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 22.10
III liga Sokół Kleczew
– Gwardia Koszalin;
— 29.10
III liga Gwardia Koszalin
– GKS Leśnik Manowo,

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

AZS Koszalin
— koszykówka
— 11.10
MOSiR Krosno
– AZS Koszalin;
— 14.10
AZS Koszalin
– Energa Czarni Słupsk,

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł. 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 22.10
Pro-Basket Kutno
– AZS Koszalin;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 1.10
Energa AZS Koszalin
– Vistal Gdynia, bilety: 10 zł,

5 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 15.10
Energa AZS Koszalin
– Start Elbląg, bilety: 10 zł,

5 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 22.10
AZS AWFiS Łączpol Gdańsk
– Energa AZS Koszalin;
— 29.10
Energa AZS Koszalin
– Olimpia-Beskid Nowy
Sącz, bilety: 10 zł, 5 zł,

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 1.10
IV liga zachodniopomorska
Kluczevia Stargard
– Bałtyk Koszalin;
— 8.10
IV liga zachodniopomorska
Bałtyk Koszalin – Gryf
Kamień Pomorski, Stadion

KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 15.10
IV liga zachodniopomorska
Osadnik Myślibórz
– Bałtyk Koszalin;
— 22.10
IV liga zachodniopomorska
Bałtyk Koszalin
– Drawa Drawsko Pom.,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 29.10
IV liga zachodniopomorska
Olimp Gościno
– Bałtyk Koszalin;

Biegi
— 30.10
Nocna Ściema 2016
– bieg uliczny, start Stadion

KS Bałtyk, ul. Andersa;

PAŹDZIERNIK 2016 (NR 42)

1.10 „Dom wschodzącego słońca”
– prapremiera, BTD
14.10 „Romantyczne arcydzieła”, Filharmonia
14-15.10 Kongres Kultury Koszalińskiej
16.10 Koncert Muzyki Filmowej, HWS
23.10 Dawid Podsiadło, Filharmonia

