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Jedna z najbardziej rozpoznawalnych koszalińskich imprez – „Młodzi i Film” – wprawdzie już za nami, ale nie oznacza to, że żegnamy się
z filmami i z debiutami. Miłośnicy X Muzy będą mogli bowiem wziąć
udział w kolejnym festiwalu – „Integracji Ty i Ja”, który równie mocno zakorzenił się w koszalińskiej ziemi. A debiuty to „m-teatr”, gdzie koneserzy Melpomeny i Talii poznają najnowsze dokonania młodych reżyserów.
Podobnie jest z kończącym się ostatniego dnia sierpnia 52. Międzynarodowym Festiwalem Organowym. We wrześniu jego miejsce zajmie
Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej.
A to przemijanie, zastępowane natychmiast czymś nowym, świadczy
o tym, że w Koszalinie nie ma chwili na kulturalny oddech. Bo takie właśnie jest nasze miasto: pełne ciekawych ludzi i niezapomnianych scenariuszy wypełniających zakamarki naszej duszy. Miasto, w którym warto
mieszkać lub przynajmniej zatrzymać się na dłużej.

Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne

▾ Duet Venti Dita

Akordeony
po raz XVIII
Od 27 września przez cztery kolejne dni koszalińscy melomani będą mogli uczestniczyć
w XVIII Międzynarodowym Festiwalu Zespołowej Muzyki Akordeonowej, organizowanym
przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Przedpołudniowe prezentacje zespołów odbywać się będą w Clubie105 w godzinach 10:0012:00, na które wstęp jest wolny.
Od czwartku do soboty CK105 zaprasza do
sali widowiskowej na godz. 18:00, na koncerty
gwiazd, a w niedzielę tradycyjnie na godz. 12:00,
na koncert galowy. Bilety na koncerty będą do nabycia w CK105 w cenie 5 zł.
27 września wystąpią zespoły działające
w CK105, a także małżeński duet Kseniia Jakovleva i Aleksei Ivanov z Saratowa „Venti Dita” posiadający w repertuarze muzykę poważną oraz
rozrywkową.
28 września zaprezentuje się „Taran Trio”
z Białorusi. W programie koncertu: muzyka
awangardowa, ludowa, new musette.
29 września sceną zawładnie Młodzieżowa
Orkiestra Akordeonowa z Sankt Petersburga,
prowadzona od 25 lat przez dyrygenta Władimira Iljakowa. Zapraszamy! ■ (BB)

Muzyczne
spotkania kultur
Już po raz XIII miłośnicy kultur: ukraińskiej, żydowskiej, romskiej i niemieckiej, będą mieli swoje święto.
15 września na scenie przy CityBox zaprezentuje się
w tym roku aż siedem zespołów.
— Nadija z Przemkowa grająca rock-folk-funk-ska oraz
reggae. Teksty piosenek pisane są w języku łemkowskim,
ukraińskim oraz polskim.
— Zespół Romani Cierheń z Gorzowa Wielkopolskiego
czyli Cygańska Gwiazda oferuje wszystko to co się mieści
w słowach Cygańska Pasja. Romani Cierheń to 8 osobowy
zespół taneczno – wokalny.
— Zespół Oder Blass Band z Żywocic na Opolszczyźnie
reprezentujący mniejszość niemiecką.
— Zespół Mimochodem z Warszawy prezentujący tradycje żydowskie. Lubią poezję i lubią śpiewać.
— Męska Grupa Śpiewacza Karpaty ze Świeszyna. Mają
w swoim repertuarze pieśni aż 11 narodów słowiańskich.
— Kaszubska Kapela Rodzinna Bas z Sierakowic złożona
z trzech pokoleń i rozsławiająca kulturę kaszubską na całym niemal świecie.
— I znany koszalinianom Chór Potik z Koszalina prezentujący kulturę ukraińska.
Organizatorem imprezy jest Zarząd Koła i Oddziału Związku Ukraińców w Polsce przy współpracy z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej „Pomerania” w Koszalinie, Centrum Kultury
105 w Koszalinie oraz Muzeum Okręgowe w Koszalinie. ■ (KG)
15 września, godz. 16:00, XIII Spotkania Kultur, CityBox, Rynek Staromiejski.

fot.: Materiały promocyjne
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▴ Zespół Nadija z Przemkowa

15. EFF Integracja Ty i Ja

fot.: W. Szwey

fot.: W. Szwey

fot.: W. Szwey

fot.: W. Szwey

Integrujmy się!
34 konkursowe filmy z całego świata,
koncerty, wystawy i spotkania z niezwykłymi ludźmi. W dniach od 4 do 8 września w Koszalinie już po raz 15. odbędzie
się Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”.
Wszystkie zakwalifikowane filmy dotykają problematyki osób z niepełnosprawnościami. Do konkursu zakwalifikowano 7 filmów amatorskich, 12 fabularnych i 15 dokumentalnych. Obradom jury
w tym roku będzie przewodniczył krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. Skład
oceniających uzupełnią aktorzy: Urszula
Grabowska, Małgorzata Zajączkowska,
Sebastian Stankiewicz i niepełnosprawny fryzjer Tomasz Karcz. W tym roku po
raz pierwszy będzie obradowało jury młodzieżowe pod opieką filmoznawcy profesora Wojciecha Otto. Widzowie zobaczą
także osiem pokazów pozakonkursowych.
Będą to takie tytuły jak: „Niezwyciężony”,
„Znikasz”, „Blask”, „Pełnia Życia”, „Ana,
mon amour”, „Ciche dziecko”, „Mali bohaterowie” i „Cudowna dziewczyna”.
Hasło przewodnie jubileuszowej edycji brzmi „Rodzina bez retuszu”. W czasie trwania Festiwalu wielokrotnie będzie
ono podkreślane – bez ograniczeń i bez
barier. Do tego hasła odnieśli się wybitni
polscy fotograficy czyli Aleksander Orzechowski, Stanisław Składanowski i Wojciech Szwej. Odwiedzili oni w domach rodziny, które mimo niepełnosprawności
czerpią z życia pełnymi garściami. Podczas Festiwalu odbędzie się wernisaż wystawy.

fot.: W. Szwey

Część muzyczna będzie się składała z zespołów reprezentujących środowisko osób z niepełnosprawnościami. Dlatego na scenie zobaczymy podczas inauguracji zespół November Project, a podczas
zakończenia grupę Na Górze. Ponadto
nie zabraknie happeningów tworzonych
przez teatry, spotkań na temat savoir-vivre’u wobec osób z niepełnosprawnościami oraz warsztatów artystycznych. Zaplanowano także spotkania z gośćmi Festiwalu. Będą to zarówno filmowcy jak
i osoby z niepełnosprawnościami, które
mogą być wzorem dla innych. W Koszalinie pojawią się m.in. Angelika Chrapkiewicz-Gądek, która będąc osobą poruszającą się na wózku zdobyła najwyższe tatrzańskie szczyty, Adrianna Zawadzińska
– Miss Polski na Wózku 2017, i wicemiss
Miss Wheelchair World 2017, Bodo Kox,
Wojciech Mecwaldowski i wielu innych.
Po raz kolejny w 17 polskich miastach
odbędą się „2 dni z EFF Integracja Ty i Ja
w kinach w Polsce” podczas których zostaną pokazane wybrane festiwalowe filmy. Ponadto w 33 mniejszych miejscowościach odbędą się „Małe Festiwale TY
i JA”. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest
bezpłatny. ■ (MP)

fot.: W. Szwey

15. EFF Integracja Ty i Ja

fot.: W. Szwey
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4-8 września, 15. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”, miasteczko
festiwalowe, kino Alternatywa, pl. Polonii 1.

9. KKM „m-teatr”

Po raz dziewiąty już koszalińscy teatromani będą mieli swoje święto. Od 19
do 23 września będą mogli obejrzeć 9 spektakli w ramach kolejnej edycji mTeatru.
Oceniać je będzie jury w składzie: Aneta Kyzioł – dziennikarka tygodnika „Polityka” – w dziale kultura zajmuje się teatrem i kulturą młodych, Łukasz Drewniak
– krytyk teatralny, redaktor, moderator, selekcjoner i konsultant i Zdzisław Derebecki – aktor, reżyser, dyrektor BTD w Koszalinie. ■ (KG, mat. promocyjne)
Oto festiwalowe realizacje:

Duża Scena
„Natan Mędrzec”
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu,
reż. Piotr Kurzawa, spektakl konkursowy. To opowieść ponadczasowa. Twórcy spektaklu wpisują
ją we współczesny kontekst świata,
w którym coraz bardziej widoczne
są podziały i konflikty na tle religijnym.

19.09, godz. 21:30

Mała Scena
„Tlen”
Nowy Teatr im. Witkacego
w Słupsku, reż. Aleksandra Skorupa, spektakl konkursowy. Główny
bohater, zanurzony w codzienności, zabija z potrzeby metafizycznych przeżyć. Poszukuje miłości, która pozwala mu oddychać.
„Tlen” jest przypowieścią o moralności, egzystencji i brutalnej rzeczywistości zabierającej powietrze.

fot.: I. Rogowaska

19.09, godz. 19:00

fot.: T. Schaefer

fot.: Mat. prom.

Prezentacje
młodego teatru

20.09, godz. 19:00

Scena na zapleczu
„Aktorzy koszalińscy, czyli
komedia prowincjonalna”
BTD, reż. Piotr Ratajczak, spektakl towarzyszący. Historia aktorów, którzy na prowincji, pod
okiem warszawskiego reżysera
próbują wystawić „Wyzwolenie”
Wyspiańskiego. Jest pretekstem
do rozmowy o życiu aktora w Koszalinie w roku 2018.

fot.: K. Ścisłowicz

22.09, godz. 19:00

Duża Scena
„Zakonnice odchodzą
po cichu”
Teatr im. J. Kochanowskiego
w Opolu, reż. Daria Kopiec, spektakl konkursowy. Nadrzędnym
tematem spektaklu jest powołanie, rozumiane zarówno w kontekście sacrum jak i profanum,
poprzez służbę Bogu, aż po misję
i etos aktora.

22.09, godz. 21:00

Scena na zapleczu
„Rocky Balboa”
Fundacja Teatr Alatyr, reż. Jakub
Kasprzak, spektakl konkursowy. Autorski spektakl inspirowany filmem „Rocky” oraz biografią Sylvestra Stallone'a – obecnie gwiazdy i ikony Hollywoodu,
kiedyś początkującego aktora
dorabiającego jako bileter w kinie. Stallone swoją szansę wykorzystał. Czy każdy może odnieść
sukces na jego miarę?

21.09, godz. 21:00

Mała Scena
„Krym”
Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa z Warszawy, reż. Vera
Popova, Gosia Trajkowska, spektakl konkursowy. Ten spektakl
nie jest o Krymie. Ten spektakl nie
jest o tym, co obecnie kojarzy się
z tym miejscem. Ten spektakl nie
jest o wojnie. Ten spektakl nie jest
o polityce. Ten spektakl nie jest
o dwóch (albo wielu) skonfliktowanych narodach.

fot.: Mat. prom.

Mała Scena
„Curko moja ogłoś to.
Rytmizowany biuletyn
z wystawy Marii Wnęk”
Fundacja „Teatr Zamiast”, reż.
Magdalena Drab, spektakl konkursowy. Reżyserka o spektaklu:
To spektakl o różnych sposobach
patrzenia na świat. O empatii i ludziach, którzy nie potrafią pokonać poczucia wyższości w stosunku do drugiego człowieka.

Scena na zapleczu
„Kibice”
Teatr Żydowski im. E. Rachel
i I. Kamińskich, reż. Michał Buszewicz, spektakl konkursowy.
Realizacja w warunkach scenicznych spotkania, do którego nie
dochodzi w przestrzeni publicznej: polscy Żydzi i kibice Legii
Warszawa. Autorzy szukają odpowiedzi na pytania o motywy, sposoby i korzyści z tworzenia tych
zbiorowych tożsamości.

fot.: Mat. prom.

fot.: K. Budrewicz

20.09, godz. 21:00

21.09, godz. 19:00

fot.: Mat. prom.

9. KKM „m-teatr”

fot.: B. Warzecha
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23.09, godz. 18:00

Duża Scena
Gala Zamknięcia Festiwalu:
Spektakl „Di, Viv i Rose”
Teatr Capitol w Warszawie, reż.
Maciej Kowalewski, spektakl towarzyszący. Trzy przyjaciółki na
scenie i w życiu prywatnym. Studenckie życie, pierwsze miłości,
wariackie decyzje. Jak wpływają na ich dalsze życie? Wyjątkowa
okazja aby zerknąć „od kuchni”
na relacje bratnich dusz na scenie.

• Zabytek Miesiąca

• Wystawa „Deszcz pada na świątynię!”
w Muzeum

fot.: PM

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Galeria Malucha „Zawsze zielono,

zawsze niebiesko” – wspomnienia wakacyjne

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 – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.09
Zabytek Miesiąca – doskonale

zachowana międzywojenna
figurka porcelanowa znaleziona w 2016 r. przy ul. Połczyńskiej. Muzeum, ul. Młyńska;

— Do 10.09
Deszcz pada na świątynię!
Masoni w Koszalinie i na
Pomorzu w latach 1777-1933.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 15.09 do 15.10
Galeria Malucha „Zawsze
zielono, zawsze niebiesko”
– wspomnienia wakacyjne.

Wystawa prac najmłodszych
wychowanków Pracowni Malarstwa i Rysunku. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;

— Do 30.09
Galeria Fotografii Młodych
„Poplenerowa wystawa fotografii”. Wystawa uczestników

Ogólnopolskich Młodzieżowych
Spotkań z Fotografią – impreza
towarzysząca XVII Ogólnopolskiemu Konkursowi Fotografii
Dzieci i Młodzieży „Człowiek,
Świat, Przyroda”. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Od 30.09
Fotoreportaż z akcji „Lato
Bezpieczne Wakacje” w Galerii Hol. Dzieci i młodzież bawi-

ły się doskonale, spędzały czas
kulturalnie, artystycznie i sportowo. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— Od 3.09 do 28.09
Wystawa towarzysząca
festiwalowi Integracja Ty i Ja.

Wstęp wolny. Galeria Region,
KBP, pl. Polonii 1;
— Do 14.09
Wystawa malarstwa
Wandy Kołtun i Ludmiły
Raźniak.Wstęp wolny. KBP,

filia nr 8, ul. Andersa 4-6;

Pałac Młodzieży zaprasza
do swojej siedziby, w poszczególnych sekcjach są jeszcze
wolne miejsca, zapisy
u instruktorów od 3.09.2018 r.
CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Godz. otwarcia: 1-15.09
– od wtorku do niedzieli
w godz. 10:00-17:00,
od 16.09 – od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-16:00.

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba
dorosła i dziecko) – 5 zł (1 osoba), grupowy – 5 zł (1 osoba),
jedna wystawa – 5 zł (1 osoba), oprowadzanie – 50 zł (po
zgłoszeniu), lekcja muzealna
– 50 zł, lekcja muzealna poza
siedzibą muzeum – 50 zł (plus
koszty dojazdu i delegowania pracownika). W niedzielę
wstęp na ekspozycje stałe
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

• Galeria Fotografii Młodych „Poplenerowa
wystawa fotografii”

– 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 – 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:

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;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy
– 12 zł. Tanie poniedziałki
– 12 zł (wybrane filmy).
KMW: 10 zł. Szminka Movie:
10 zł. DKF Kids: 15 zł. Kino
z Rodziną: 10 zł;

• III Koszalińskie Warsztaty Gospel

1 Sobota
—
III Koszalińskie Warsztaty
Gospel. CK105, ul. Zwycięstwa;
— 11:00
Finisaż wystawy „Deszcz pada
na Świątynię! Masoni w Koszalinie i na Pomorzu w latach 1777-1933”. Tego dnia bę-

dzie możliwość spotkania i porozmawiania ze współczesnym
masonem, a także zobaczenia
unikatowych regaliów. Wystąpienia: I. Sławińska (Koszalin)
– Historia rodzinna z masonerią w tle, W. Jarząb (Gryfice) – O niektórych tajemnicach farmazonii koszalińskiej,
W. Mościbrodzki (Loża Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska) – Ryty, stopnie i tajemnice: Loża masońska – dawniej
i dziś, M. Kołyszko (Uniwerystet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Templariusze a masoneria. Prezentacja unikatowych regaliów: Miecza oraz
kapelusza używanych w lożach rytu templariuszowskiego
ze zbiorów prywatnych, a także XVIII-wiecznej tzw. „kieszeni” znajdującej się w zbiorach
pani I. Sławińskiej. Wstęp wolny. Muzeum, ul. Młyńska;

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: PM
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• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze
w Muzeum

— 12:00
Kino Małego Widza: „Odlotowy nielot” (po seansie zajęcia
plastyczne). Reż.: Á. Ásgeirs-

son, 80 min. Wraz z nadejściem
wiosny z jajka wykluwa się pisklak Franek. Wkrótce poznaje
Julkę, swoją rówieśniczkę. Nadchodzą jednak kłopoty! Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

2 Niedziela
—
III Koszalińskie Warsztaty
Gospel. CK105, ul. Zwycięstwa;
— 17:00
III Koszalińskie Warsztaty
Gospel: Koncert finałowy.

Wstęp wolny. CK105,
ul. Zwycięstwa;

3 Poniedziałek
—11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Muzeum, ul. Młyńska;

— 17:00
Premiera filmu „Żołnierze
z Westerplatte w Koszalinie”.

Wstęp wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii 1;

• 15. EFF Integracja Ty i Ja: Inauguracja Festiwalu

• 15. EFF Integracja Ty i Ja

4 Wtorek

6 Czwartek

15. EFF Integracja Ty i Ja
(opis str. 4-5)
— 15:00
Otwórz się na niepełnosprawność, happening;
— 17:00
Inauguracja Festiwalu.

15. EFF Integracja Ty i Ja
— 9:30
Projekcje Konkursowe,
119 min. Kino Alternatywa;
— 12:00
Projekcje Konkursowe,
75 min. Kino Alternatywa;
— 13:30
Blok Filmów Amatorskich,
37 min;
Po projekcjach twórcy filmowi
w dyskusji bez barier;
— 18:00
Projekcja Konkursowa, Trze-

Miasteczko festiwalowe;

5 Środa
15. EFF Integracja Ty i Ja
— 9:30
Projekcje Konkursowe,
129 min. Kino Alternatywa;
— 12:00
Projekcje Konkursowe,
122 min. Kino Alternatywa;
Po projekcjach twórcy filmowi
w dyskusji bez barier;
— 18:00
Projekcja Konkursowa, Jan-

ka, reż. A. Kaczmarek, 2018,
50 min. (D) Kino Alternatywa;
— 19:00
Projekcja Pozakonkursowa, Ana, mon amour, reż.

C. P. Netzer, 2017, 125 min. (F)
Kino Alternatywa;
Imprezy Towarzyszące: spotkania, konferencja, happening, warsztaty. pl. Polonii 1;

cia opcja (The Third Option),
reż. T. Fürhapter, Austria 2017,
78 min. (D) Kino Alternatywa;
— 19:30
Projekcja Pozakonkursowa,

Znikasz (You Disappear), reż.
P. Schønau Fog, Dania 2017,
117 min. (F) Kino Alternatywa;
Imprezy Towarzyszące: spotkania, konferencja, happening, warsztaty na terenie
miasta i miasteczka festiwalowego. Koszalin, pl. Polonii 1;
— 18:00
Wernisaż wystawy indywidualnej Krystyny Jankowskiej.

Tworzy prace malarskie o charakterze abstrakcyjnym. Są to

fot.: K. Jankowska

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Wernisaż wystawy indywidualnej

Krystyny Jankowskiej w Bałtyckiej Galerii Sztuki

przedstawienia wyabstrahowane z rzeczywistości, zachowujące jednak wizualny kontakt
ze światem natury, ślad przedmiotowości oraz odniesienia figuratywne. Na wystawie zostaną zaprezentowane obrazy malowane na płótnie, na jedwabiu
oraz kolaże i monotypie. Wystawa czynna do 30.09. Bałtycka Galeria Sztuki CK105;

7 Piątek
15. EFF Integracja Ty i Ja
— 9:30
Projekcje Konkursowe,
115 min. Kino Alternatywa;
— 11:30
Projekcja Pozakonkursowa,
20 min. Kino Alternatywa;
— 12:00
Projekcje Konkursowe,
97 min. Kino Alternatywa;
Po projekcjach twórcy filmowi
w dyskusji bez barier;
Projekcje Pozakonkursowe,
218 min. Kino Alternatywa;
Imprezy Towarzyszące: spotkania, konferencja, happening, warsztaty na terenie
miasta i miasteczka festiwalowego. Koszalin, pl. Polonii 1;

• KMW: „Iniemamocni 2” w kinie Kryterium

8 Sobota
— 8:30-17:00
Koszaliński Regional Bus
– Z wizytą u sąsiadów.
Pałace i kościoły powiatu koszalińskiego. Zapraszamy do

udziału w wycieczce autokarowej. Odwiedzimy Łękno, Dobrzyca, Parnowo, Parsowo,
Nosowo, Strzekęcino. Szczegóły
już wkrótce. Zgłoszenia
do 5.09 na adres: jedynak@muzeum.koszalin.pl lub tel. 94 343
20 11, liczba miejsc ograniczona. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, liczbę osób
oraz numer telefonu do kontaktu. Wycieczka bezpłatna;
15. EFF Integracja Ty i Ja
— 10:00
Projekcje Pozakonkursowe,
192 min. Kino Alternatywa;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Iniemamocni 2” (po seansie
wystąpi zespół perkusyjny).

Reż.: B. Bird, 118 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
15. EFF Integracja Ty i Ja
— 18:00
Zakończenie Festiwalu:

fot.: Materiały promocyjne

• 15. EFF Integracja Ty i Ja:
Zakończenie Festiwalu

Wręczenie nagród, koncert
grupy Na górze. Miasteczko

Festiwalowe, pl. Polonii 1;

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

śniowa giełda rozpoczyna dziewiąty rok kolekcjonerskich prezentacji w muzeum. Kolejne
spotkanie – tradycyjnie w drugą
sobotę miesiąca – 13 października. Wstęp wolny. Muzeum;
— 11:00-17:00
Festyn Żegnaj Lato – Witaj
Jesień. Zapraszają: Rada

Osiedla Śródmieście w Koszalinie, Telewizja Kablowa MAX
i CK105 w Koszalinie. Wstęp
wolny. Rynek Staromiejski;
— 12:00-14:00
Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego (opis str. 24). Wstęp wolny.

Muzeum, ul. Młyńska;

— 19:00
„Mayday 2”, reż. D. Nowak

– współpraca – Nowy Teatr
im. Witkacego w Słupsku,
Duża Scena. Tym razem taksówkarzowi – bigamiście w matrymonialnej szarży na dwa
fronty na przeszkodzie staje
współczesna technologia. BTD;

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

10-11

• Koncert: Colin Halliburton w Clubie105

9 Niedziela
— 12:00
Kino z Rodziną: „Kuba Guzik”.

Reż.: D. Ganse, 105 min. Dawno, dawno temu, pośród szerokich wód oceanu była sobie maleńka wyspa z jedną linią kolejową, dwiema górami
i populacją liczącą aż czterech
mieszkańców. Pewnego dnia,
listonosz przywozi tam tajemniczą paczkę, w której schowany jest mały chłopczyk. Gospodarze przyjmują dziecko, nazywają go Kuba Guzik i opiekują
się nim jak własnym. Po upływie 10 lat od tego zdarzenia, jeden z mieszkańców wyspy –
a zarazem najlepszy przyjaciel
chłopca – postanawia opuścić
wyspę przy pomocy swojej niezwykłej lokomotywy. Po kilku
przeróbkach pojazd jest gotowy
do podróży przez wodę. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Mayday 2”, reż. D. Nowak

– współpraca – Nowy Teatr im.
Witkacego w Słupsku, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Koncert: Colin Halliburton
(opis str. 17). Bilety: 30 zł.

Club105, ul. Zwycięstwa;

fot.: R. Polak

fot.: M. Grocholski

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Wernisaż wystawy Marii Monikowskiej-Tabisz

• Łukasz Trepczyński w Filharmonii

• KMW: „Książę Czaruś” w kinie Kryterium

10 Poniedziałek

13 Czwartek

15 Sobota

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Muzeum;
— 15:30-19:30
Dzień otwarty w CK105.
Zapisy do sekcji artystycznych. CK105, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Szminka Movie: „Jestem taka
piękna!”. Kino Kryterium;
— 19:00
Koncert: najpiękniejsze arie
operowe i operetkowe w wykonaniu Wojciecha Strzeleckiego – tenora Teatru Wielkiego w Łodzi. Teatr Propozy-

— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

w holu kina Kryterium

11 Wtorek
— 16:30
Otwarcie wystawy malarstwa
Zofii Rudeckiej, zatytułowanej „Czas”. Artystka należy do

współzałożycieli ZPTP, nagradzana przez Prezydenta Koszalina. Uprawia malarstwo
sztalugowe w technice olejnej
i akrylowej. Galeria Ratusz I p.,
Rynek Staromiejski;

12 Środa
— 18:00
Wernisaż wystawy indywidualnej Marii Monikowskiej-Tabisz, pn.: Mądrość Syracha
w grafice. Artystka znana

z pasteli i malarstwa na płótnie,
pokaże swoje najnowsze obrazy wykonane w technice grafiki
komputerowej. Wystawa
do 24.09. Hol kina Kryterium;

cji „Dialog” zaprasza na ucztę
muzyczną. W programie znane
i lubiane arie, m.in.: z „Barona
cygańskiego”, operetki „Kraina
uśmiechu”, „Hrabina Marica”,
„Wesoła wdówka” i „Księżniczka Czardasza”. Te niezapomniane kompozycje zachwycają i fascynują kolejne pokolenia
ludzi zakochanych w pięknej
muzyce. Bilety: 15 zł do nabycia w biurze Teatru „Dialog”.
Domek Kata, ul. Grodzka;

14 Piątek
— 18:30
Koncert symfoniczny
„W drodze do niepodległej
cz. I” (opis str. 22). J. Chrenowicz

– dyrygent, Ł. Trepczyński – fortepian, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Książę
Czaruś” (mały popcorn 2 zł).

Dawno, dawno temu niegodziwa Królowa rzuciła urok na
małego księcia Filipa. Zaklęcie sprawia, że teraz młodzieniec zakochuje się w każdej napotkanej dziewczynie. Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Śpiąca
Królewna – każda z nich wierzy, że książę ożeni się właśnie
z nią. Kino Kryterium;
— 16:00
XIII Spotkania Kultur
(opis str. 3). City Box,

Rynek Staromiejski;

— 19:00
„Wyzwolenie”, reż. T. Man

– Premiera, Duża Scena. Musical rockowy o parodii Polski.
Spektakl jest próbą przyjrzenia
się narodowym postawom, rolom i dyskusjom z dystansem
i lekkością. BTD, pl. Teatralny 1;

fot. S. Alikin

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Muzeum

12-13

• 9. KKM „m-teatr”: „Aktorzy koszalińscy,

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

• Wernisaż wystawy „Muzealne Spotkania

16 Niedziela

19 Środa

— 19:00
„Wyzwolenie” reż. T. Man

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – „Pamiętnik przetrwania” D. Lessing.

17 Poniedziałek

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

9. KKM „m-teatr”
— 19:00
„Aktorzy koszalińscy, czyli
komedia prowincjonalna”,

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Muzeum, ul. Młyńska;

9. KKM „m-teatr”
(opis str. 6-7)
— 19:00
„Natan Mędrzec”, reż. P. Ku-

— 21:00
„Curko moja ogłoś to. Rytmizowany biuletyn z wystawy
Marii Wnęk”, reż. M. Drab

no-kinowa KBP, pl. Polonii 1;

— 21:30
„Tlen” – Nowy Teatr im. Witka-

w Muzeum

– Premiera, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 10:00
Spotkanie autorskie z A. Janko w ramach akcji Nastolatki
w Bibliotece. Sala konferencyj-

18 Wtorek
— 10:00
Spotkanie autorskie
z Anną Janko w ramach akcji
Nastolatki w Bibliotece.

Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii 1;

— 16:30
Wernisaż wystawy malarstwa
Elżbiety Elly Gajewskiej,

członkini Zespołu Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4-6;

z Fotografią” w Muzeum

rzawa – Teatr im. W. Horzycy
w Toruniu, spektakl konkursowy, Duża Scena. BTD;

cego w Słupsku, reż. A. Skorupa, Mała Scena, spektakl konkursowy. BTD, pl. Teatralny 1;

20 Czwartek
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki
– „Drugie bicie serca” Tamsyn
Murray. Wstęp wolny. KBP,

filia nr 3, ul. Młyńska 12;

— 17:00
Wernisaż wystawy „Muzealne
Spotkania z Fotografią”
(opis str. 25). Wystawa czynna

od 21.09 do 4.11. Muzeum;

czyli komedia prowincjonalna” w BTD

BTD, reż. P. Ratajczak, spektakl
towarzyszący, Scena na Zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;

– Fundacja Teatr Zamiast,
spektakl konkursowy, Mała
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

21 Piątek
9. KKM „m-teatr”
— 19:00
„Kibice”, reż. M. Buszewicz

– Teatr Żydowski im. E. Rachel
i I. Kamińskich w Warszawie,
Centrum Kultury Jidysz, spektakl konkursowy, Scena na Zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;
— 21:00
„Krym”, reż. V. Popova,

G. Trajkowska – Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw
Kulturalnych Sztuka
Nowa w Warszawie, spektakl
konkursowy, Mała Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Archiwum CK105

fot.: M. Pilarczyk

• Koncert: Janusza Radka w CK105

22 Sobota
— 12:00
KMW: „Uprowadzona księżniczka”. Kino Kryterium;
— 19:00
Koncert: Janusza Radka.
Koncertowi towarzyszy akcja:
„Mamo! Tato! Wychodzimy!”
(opis str. 17). Sala widowisko-

wa CK105, ul. Zwycięstwa;

9. KKM „m-teatr”
— 19:00
„Zakonnice odchodzą po
cichu”, reż. D. Kopiec – Teatr

im. J. Kochanowskiego w Opolu, Duża Scena, spektakl konkursowy. BTD, pl. Teatralny 1;
— 21:00
„Rokcy Babloa”, reż. J. Ka-

sprzak – Fundacja Teatr Alatyr
w Warszawie, spektakl konkursowy, Scena na Zapleczu.
BTD, pl. Teatralny 1;

• XVIII Międzynarodowy Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej w CK105

9. KKM „m-teatr”
— 18:00
„Di, Viv i Rose”, reż. M. Kowa-

lewski – Teatr Capitol w Warszawie (Gala Finałowa), Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

24 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze .Muzeum;

25 Wtorek
— 9:00
„Wyzwolenie”, reż. T. Man,

Duża Scena. BTD;

26 Środa
— 11:30
„Wyzwolenie”, BTD;

23 Niedziela

27 Czwartek

— 12:00
Koncert familijny „Na Hiszpańską nutę”. Filharmonia

XVIII Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
(opis str. 3)
— 18:00
Koncert Inauguracyjny.

Koszalińska, ul. Piastowska;

— 12:00
DKF Kids: „Moja żyrafa”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

Bilety: 5 zł. CK105;

• „Związek otwarty” w BTD

28 Piątek
XVIII Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 10:00
Prezentacja zespołów
uczestniczących w Festiwalu.

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Koncert wieczorny.

Wystąpi: Zespół „Taran Trio”
z Białorusi. Bilety: 5 zł.
Sala widowiskowa CK105;
— 20:00
„Związek otwarty”,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, W. Rogowski – Premiera Prasowa, Mała Scena. „Jeśli otwarty związek dwóch osób
ma funkcjonować, może być
otwarty tylko z jednej strony:
ze strony mężczyzny. Bo jak się
związek otworzy z obu stron,
to powstaje... przeciąg!”. BTD;

29 Sobota
XVIII Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 10:00
Prezentacja zespołów

fot.: Fotis

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: PM

14-15

• Sobotnie Poranki Rodzinne: zajęcia Ebru

• KMW: „Niesamowita historia Wielkiej Gruszki”

• Andrzej Wojciechowski w Filharmonii

uczestniczących w Festiwalu.

— 11:00
Rajd Rowerowy. Celem impre-

gent, A. Wojciechowski – klarnet, A. Zborowski – słowo wiążące, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia;

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00-13:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Muzeum, ul. Młyńska;

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne. I. Ryfun zaprasza do swojej

pracowni na zajęcia Ebru
– malowanie na wodzie. Zapisy: 94 348 05 00. Liczba miejsc
ograniczona. Pałac Młodzieży;
— 10:00-12:15
ROMA – warsztaty żywej
łaciny. Warsztaty mówionego

języka łacińskiego, prowadzone nowatorską metodą Hansa
Oerberga. Zapisy: K. Barański,
tel. 698 900 903. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

w kinie Kryterium

zy jest upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu
oraz integracji i zabawy w miłym towarzystwie. Zapisy
od 10.09, tel. 94 348 05 00.
Pałac Młodzieży;
— 12:00
KMW: „Niesamowita historia Wielkiej Gruszki” (zestaw
małego widza mały popcorn
i pepsi 5zł). Kino Kryterium;
XVIII Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 18:00
Koncert wieczorny. Wystą-

pi: Orkiestra Akordeonowa
z Sankt Petersburga. Bilety:
5 zł. Sala widowiskowa CK105;
— 18:30
Koncert symfoniczny
„W drodze do niepodległej
cz. II”. M. Dworzyński – dyry-

— 19:00
„Dzieła wszystkie Szekspira... w nieco skróconej wersji”.

BTD, pl. Teatralny 1;

30 Niedziela
XVIII Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej
— 12:00
Koncert galowy. Wystąpią

zespoły uczestniczące
w Festiwalu oraz „Wielka
Orkiestra Festiwalowa”.
Bilety: 5 zł. CK105;

— 19:00
„Dzieła wszystkie Szekspira... w nieco skróconej wersji”,

reż. P. Krótki – Premiera wznowieniowa, Scena na Zapleczu.
BTD, pl. Teatralny 1;

* 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

Kalendarium kulturalne

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.

Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00

SPORT I REKREACJA

Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

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

Hala Sportowa
ul. Orla 14
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

16-17

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne

fot.: M. Buddabar

Wrzesień w CK105

The Roseline to muzyczny pseudonim wokalisty i kompozytora Colina Halliburtona. Halliburton
rozpoczął projekt w Lawrence w 2006 roku jako akustyczne trio i od tego czasu przekształcił się w sześcioosobową grupę rockową. Dobre recenzje prasy zagranicznej i wysokie notowania w Euro Americana Chart
doprowadziły do podpisania kontraktu z holenderską wytwórnią King Forward Records, która wydała
Blood. Zespół miał także możliwość skomponowania
utworów do niezależnych filmów i głównych programów telewizyjnych, takich jak ABC ‘s Nashville i Resurrection, a także amerykańskiej Queen of the South. Halliburton występuje również solo pod nazwą
The Roseline, spędził wiele lat w trasie w USA i Europie, promując nowy album. Zespół powraca do studia
pod koniec 2018 roku, aby rozpocząć pracę nad kontynuacją płyty. ■ (RC)
9 września, godz. 20:00, Colin Halliburton (Kansas/USA). Bilety: 30 zł do nabycia w kasach CK105,
na stronie www.ck105.koszalin.pl oraz www.kupbilecik.pl. Club105, ul. Zwycięstwa.

Janusz Radek, laureat wrocławskiego przeglądu piosenki aktorskiej zawsze odważnie zagłębiał
się i poznawał coraz to nowsze muzyczne przestrzenie. W koncercie z zespołem w przystępny, poruszający, ale jednocześnie odkrywczy sposób przedstawia
widzom dotychczasową drogę. Nie zabraknie więc
utworów, które już od długich lat kojarzone są z jego
nazwiskiem, takie jak „Kiedy U-kochanie”, „Dziękuję za miłość” czy wreszcie „Dziwny jest ten świat” oraz
„Domek bez adresu”. Artysta zaprasza tym programem także do wspólnej podróży przez ostatnie projekty muzyczne. Znajdują się tam bowiem kompozycje, które dzięki magnetycznemu wokalowi Radka
pozwalają słuchaczom doznać wyjątkowych emocji,
ożywić najpiękniejsze wspomnienia i zapomnieć na
chwilę o tym, co jest poza wybrzmiewającymi „tu i teraz” dźwiękami. ■ (RC)
22 września, godz. 19:00, Janusz Radek. Koncertowi
towarzyszy akcja: „Mamo! Tato! Wychodzimy!”. Bilety: 65 zł, dostępne w kasach CK105, na www.ck105.
koszalin.pl oraz www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

Polecamy kultura

20-21

Start-up
kultura!

Bal Seniora
Od wielu już miesięcy trwają przygotowania do I Koszalińskiego Balu Seniora. Jego celem, poza dobrą zabawą i integracją
środowiska, jest zachęcenie do aktywności i promowanie wolontariatu wśród seniorów. Podczas imprezy zostanie zaprezentowana Koszalińska Karta Seniora oraz działalność Centrum Wolontariatu, ze wskazaniem na wolontariat seniorów wśród seniorów. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na powitanie
zaplanowana jest lampka szampana, imprezę poprowadzi wodzirej, a do tańca będzie grała DJ-ka.
W programie przewidziany jest koncert zespołu Amo, pokaz laserów oraz losowanie atrakcyjnych nagród. Wszystko
wskazuje że będzie to udana impreza, która wpisze się w kalendarz corocznych imprez dedykowanych Seniorom.
Organizatorzy chcą podziękować licznym sponsorom, którzy wsparli ich wysiłki. Bal odbędzie się pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego oraz Wicemarszałka
Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja. Organizatorkami imprezy są radne: Barbara Grygorcewicz i Izabela Wilke oraz Kamila Waszkiewicz Vice Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Współorganizatorami są: Kultura
z Muzą, Centrum Wolontariatu, Urząd Miejski, Urząd Marszałkowski, Centrum Kultury 105 w Koszalinie. ■ (KG)
14 września, godz. 18:00, I Bal Seniora, Teatr Variete Muza,
ul. Morska.

To konkurs na realizacje dotyczące
szeroko pojętej kultury, które można przeprowadzić w Koszalinie i dla koszalinian.
Centrum Kultury 105 przyzna na realizację takiego wydarzenia do 3 tys. zł; łączna
pula pieniędzy do rozdysponowania między projektami to 12 tys. zł. Nabór ruszył
już teraz; wnioski można składać w CK
(osobiście lub drogą mailową) do 10 września, a rozstrzygnięcie nastąpi 14 września.
Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie ck105.koszalin.pl. Zapraszamy do udziału w konkursie! ■ (RC)
Start up kultura – składanie wniosków
do 10 września.
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fot.: A. Hoffmann

W drodze
do Niepodległej
Cyklem 5 koncertów związanych z obchodami 100-lecia odzyskania
Niepodległości przez Polskę rozpoczniemy 53. sezon artystyczny w Filharmonii Koszalińskiej. Przygotowany program koncertowy ma za zadanie przybliżyć melomanom muzykę Polską. Orkiestra wykona zarówno
dobrze znane dzieła jak i kompozycje mniej popularne zasługujące jednakże na miano wielkiej sztuki. Cały sezon związany jest także z patronem Filharmonii – Stanisławem Moniuszko.
Koncert inauguracyjny 14 września poprowadzi I Dyrygent Filharmonii Koszalińskiej – Jakub Chrenowicz. Przy fortepianie zasiądzie zdobywca wielu międzynarodowych nagród w konkursach pianistycznych
– Łukasz Trepczyński. W programie wysłuchamy utwory: Michała Kleofasa Ogińskiego – Polonez „Pożegnanie ojczyzny”, Stanisława Moniuszko – Uwertura do opery „Halka”, Fryderyka Chopina – II Koncert fortepianowy f-moll op. 21 i Feliksa Ignacego Dobrzyńskiego – II Symfonia c-moll op. 15.
Materiał przygotowany
przez Filharmonię Koszalińską

22-23
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Ćwierćwiekowa Ela

Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży

fot.: Materiały promocyjne

Z nowym rokiem szkolnym,
z nowymi pomysłami, rozpoczynamy przygodę z Pałacem Młodzieży. W ponad 90 pracowniach,
zespołach, będziemy mogli rozwijać swoje pasje. Wśród nich, Teatry
Antrakt, Anonim, Miniatura czy
Niesforni, aktorzy tych teatrów
rok szkolny rozpoczną świętowaniem ćwierćwiecza działalności
twórczej Elżbiety Malczewskiej-Giemza. Animatora i pedagoga teatralnego, reżysera i aktorki,
kobiety o niezwykłej pasji i niekończącej się energii. Ukończyła Państwowe Studium Teatralne
oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Warszawie w zakresie pedagogiki kulturoznawczej – kierunek menadżer i animator kultury. Swoje umiejętności aktorskie
doskonaliła w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jako aktorka współpracowała z Teatrem
Tea, Kabaretem Kuzyni oraz przez
wiele lat ze STP „Dialog” w Koszalinie, gdzie z powodzeniem zagrała i wyreżyserowała kilkanaście
spektakli.

Od 25 lat aktywny animator życia teatralnego w Koszalinie. Doświadczony pedagog teatralny Pałacu Młodzieży Koszalinie. Opracowała i realizuje autorskie programy teatralne. W swoich zespołach teatralnych stwarza możliwość doskonalenia umiejętności i pasji. Członkowie
zespołu mogą bez skrępowania wyrażać swoje myśli, uczucia, opinie,
współtworzyć spektakle. Ela jest wzorem dla młodych ludzi, gdyż swoją
pasją przenika do ich wnętrza. Aktorzy jej teatrów mówią o niej ciepło
i z humorem. Traktują teatr jako realizację ciągłego wznoszenia się, wspinania wyżej, jako sprawdzian swoich marzeń o innym życiu – jak twierdzą – bogatszym wewnętrznie. Praca w zespole jest miejscem wyżycia się
artystycznego, samorealizacji, chęci dania innym czegoś od siebie, czegoś, co ich zdaniem, nabiera głębszej wartości. Dla innych Teatr stał się
oazą, w której mogą się odstresować, odpocząć od szkoły i domu. Młodzież prowadzona pod jej kierunkiem osiągnęła wiele sukcesów zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. W trakcie swojej pracy w Pałacu Młodzieży i STP „Dialog” przygotowała do zawodowej pracy aktorskiej wielu
młodych ludzi, którzy z powodzeniem pracują na deskach zawodowych
teatrów w całej Polsce. Jest autorką wielu scenariuszy, a także reżyserem
niezliczonej liczby widowisk teatralnych dla dzieci i młodzieży. Co roku
organizuje warsztaty teatralne. Wraz ze swoją młodzieżą uczestniczyła w międzynarodowych projektach teatralnych realizowanych w Niemczech i Francji. Za swoją działalność pedagogiczną i wybitne osiągnięcia
w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi przyznawany przez Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej, nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina.
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Narodowe Czytanie
„Przedwiośnia”

fot.: Materiały promocyjne

Wyprawki
Czytelnicze
dla trzylatków

Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie pod patronatem
Prezydenta RP została zainaugurowana w 2012 roku. Głównym
jej celem jest popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi
dziełami polskiej literatury.
Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych 8 września do
wspólnego czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Narodowe Czytanie odbędzie się w przepięknej scenerii na terenie
Muzeum w Koszalinie, przy ul. Młyńskiej 37-39, w godzinach
12:00-14:00. Fragmenty utworu 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, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska, Wiceprezydent
Miasta Koszalina Przemysław Krzyżanowski, a także dyrektor
BTD Zdzisław Derebecki. Przez cały dzień w wybranych autobusach MZK będzie odtwarzany audiobook „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego ze zbiorów KBP, więc pasażerowie też będą
mogli posłuchać dramatu w interpretacji Jarosława Budnika.
W tym roku chęć udziału wyraziło także Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii Perun, którzy w strojach z epoki dzieła
będą obecni podczas czytania.
8 września, godz. 12:00-14:00, Narodowe Czytanie, Muzeum,
ul. Młyńska.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Koszalińska Biblioteka Publiczna w ramach kampanii „Mała Książka – Wielki
Człowiek” przystąpiła do akcji Wyprawka
Czytelnicza, organizowanej przez Instytut
Książki. Jest ona skierowana do wszystkich
trzylatków i ich rodziców. Aby przystąpić
do projektu wystarczy wraz z dzieckiem
odwiedzić jedną z naszych bibliotek posiadających księgozbiór dziecięcy. Każdy
Mały Czytelnik, który zapisze się do biblioteki i wypożyczy książkę, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, która zawiera książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz
Kartę Małego Czytelnika, do której dziecko będzie zbierało naklejki – jedna za każdą wizytę zakończoną wypożyczeniem
przynajmniej jednej książki. Po uzbieraniu
dziesięciu naklejek dziecko zostanie uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Każdy rodzic otrzyma broszurę informacyjną „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”. Udział w akcji jest
bezpłatny. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do bibliotek pod koniec września.
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Muzealne Spotkania
z Fotografią
Wystawa będąca plonem międzynarodowego
konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży, którego celem jest prezentacja dziedzictwa kulturowego,
a także wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum. Patronami imprezy organizowanej przez Muzeum w Koszalinie są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej. W konkursie uczestniczą uczniowie,
którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy, pojedyncze eksponaty, a także budynki muzeów lub zabytki
zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu. Prace z poprzednich lat pokazywane były między innymi w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum
Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Etnograficznym w Sankt Petersburgu, Muzeum Regionalnym
w Neubrandenburgu, a także w Instytucie Polskim
w Bratysławie i w Budapeszcie.

fot.: D. Jewłakowa

fot.: H. Mróz

fot.: H. Skupień

24-25

Na tegorocznej wystawie przedstawionych jest
121 fotografii, wykonanych przez 83 autorów z Litwy,
Polski, Rosji, Słowacji i Ukrainy. Zdjęcia dokumentują muzealną rzeczywistość – lekcje muzealne, architekturę, pracownie konserwatorskie, ale także twórczo interpretują temat. W większości to zdjęcia cyfrowe, choć nie brakuje wykonanych technikami
klasycznymi.
Podczas wernisażu zostanie ogłoszony werdykt
jury, po którym nastąpi uroczyste wręczenie nagród
laureatom. Dodatkową atrakcją będzie pokaz najlepszych multimedialnych fotoreportaży nadesłanych na
konkurs.
Ekspozycję można będzie oglądać w Muzeum
w Koszalinie od 20 września do 4 listopada.
Wernisaż: 20 września, godz. 17:00. Wystawa
czynna od 21 września do 4 listopada. Muzeum,
ul. Młyńska.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

26-27

fot.: Materiały promocyjne
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Mistrzowie tańca irlandzkiego
po raz pierwszy w Koszalinie!
Step, balet, taniec nowoczesny, Celtyckie rytmy, gra świateł, piękna muzyka i zachwycający śpiew.
A wszystko to w perfekcyjnym wykonaniu. Oto cechy
charakterystyczne Gaelforce Dance, grupy artystów,
którzy już 1 grudnia wystąpią w Koszalinie.
Historia, którą zaprezentują na scenie, nie jest
specjalnie oryginalna, natomiast sposób jej wykonania z pewnością do banalnych nie należy. Zobaczymy
opowieść o dwóch mężczyznach i kobiecie, pełną miłości, dramatu, zazdrości i pojednania. Wszystko to
w pięknej scenografii, kostiumach dopracowanych
w najmniejszym szczególe, z rewelacyjną muzyką,
śpiewem i tańcem.
Wszystko to gwarantuje publiczności niezapomniane, pełne emocji doświadczenie. Największe
wrażenie robią sceny zbiorowe, w których możemy
podziwiać precyzyjną linię tancerzy i całkowitą jedność, niemal komputerową, wykonywanych przez
nich kroków. Zespół w genialny sposób ukazuje klimat Irlandii, a jednocześni wyznacza w świecie tańca
najwyższe standardy.
Wszędzie gdzie się pojawią przyciągają tłumy.
Gaelforce Dance zawsze gdy są w Polsce sprawiają, że
wszystkie miejsca na widowniach teatrów, hal i sal są
pozajmowane. Nie trzeba specjalnie lubić tańca czy
identyfikować się z kulturą Irlandii, żeby zachwycić się ich perfekcyjnym występem. O to by nad występami Gaelforce Dance można było się tak rozpływać, od lat dbają międzynarodowe autorytety w tej

dziedzinie. Choreografią zajmuje się Richard Griffin,
kompozytorem jest zaś Colm O’Foghlú. Dlatego Gaelforce Dance są uznawani na świecie za zespół, który wyznacza standardy taneczne odkrywa wielkie talenty. To z tej grupy wywodzi się przecież James Devine, który pobił rekord świata w stepowaniu i trafił do
księgi rekordów Guinness’a, osiągając wynik 38 uderzeń na sekundę.
To niezaprzeczalnie mistrzowie w swoim fachu,
ich nowatorski sposób ukazywania kultury irlandzkiej ujął już publiczność w USA, Kanadzie, Europie
czy Azji. Występowali przed najważniejszymi głowami państw. Ta przyjemność nie ominęła także papieża Jana Pawła II i królowej Elżbiety II.
W Koszalinie wystąpią już 1 grudnia – zapowiada
się pełen emocji wieczór! Na scenie zobaczymy dwudziestu dwóch tancerzy, czterech muzyków i jednego wokalistę. Show, które zaprezentują jest niezwykle
wyczerpujące, już po kilku chwilach są mokrzy z wysiłku. Dlatego dwie czterdziestopięciominutowe części oddzieli przerwa. Bilety na to niezwykłe widowisko możecie kupić w kasach Hali Widowiskowo-Sportowej, na stronie kupbilecik.pl lub w redakcji
Głosu Koszalińskiego ul. Mickiewicza 24 (informacje
94 347 35 16).
1 grudnia, godz. 18:00. Bilety od 99 zł. Hala Widowiskowo-Sportowa w Koszalinie, ul. Śniadeckich 4,
Koszalin.

4-8.09 Integracja Ty i Ja, pl. Polonii 1
9.09 Colin Halliburton, CK105
15.09 Spotkania kultur, Citybox
15.09 „Wyzwolenie” – premiera, BTD
19-23.09 mTeatr, BTD
22.09 Janusz Radek, CK105
27-30.09 XVIII Międzynarodowy Festiwal Zespołowej Muzyki Akordeonowej, CK105

fot.: Mat. prom.
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