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Muzyka w moim domu zawsze była bardzo ważna, już jako dziecko nie wyobrażałem sobie, że nie będę muzykiem. Jako 13 – latek zdecydowałem, że będę grał na saksofonie. I bardzo szybko zrozumiałem, że
w tym fachu najważniejsza jest pracowitość, ale także szperanie i szukanie inspiracji, które dzisiaj dzięki internetowi jest o niebo łatwiejsze, niż
w czasach mojej młodości, kiedy królowało przegrywanie kaset. Ale im
było trudniej tym większy budził się we mnie zapał, dzień bez instrumentu był dniem straconym. Moje poszukiwania konsekwentnie prowadziły mnie nie do bycia znanym, tylko żeby mieć paczkę ludzi, którzy chcą
grać to samo co ja. Inspiracje są ważne, ale prawdziwe tworzenie pochodzi z przestrzeni duchowej, gdzie nic nie kopiujemy, nie pojawiają się żadne skojarzenia, a jest to zgodne z tym co chcemy grać. Oczywiście na rynku muzycznym dużo jest tzw. produktów tworzonych wg szablonu, ale
sądzę, że nie mają one związku z tym co naprawdę w muzyce ważne. Myślę, że trzeba starać się grać tak, by móc zarejestrować swój materiał bez
potrzeby ingerowania w niego. Życzę wszystkim młodym muzykom i zespołom, żeby byli konsekwentni w tym co robią. I żeby wykorzystywali
każdą okazję by móc zaprezentować się przed publicznością.
Zapraszam Was wszystkich na festiwal Generacja, liczę na dużo ciekawej muzyki :)
Mateusz Pospieszalski
Voo Voo

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne
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„Cinema Jazz Day Koszalin”, „Mamo! Tato! Wychodzimy!” to nowa propozycja CK105 dla muzykalnej rodziny. W ramach jazzowego dnia będzie można spotkać się z Wojciechem Karolakiem, wysłuchać
koncertu tria organowego artysty i obejrzeć film Janusza Majewskiego „Excentrycy, czyli po słonecznej
stronie ulicy”, do którego muzykę skomponował Karolak.. Rodzice będą tego dnia mogli przyprowadzić
swoje pociechy, dla których zorganizowano warsztaty
wycinania dyń i pokaz filmu „Alfie, mały wilkołak”.
Zatem 3 listopada rozpocznie cykliczne imprezy dla
rodzin, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, ale nie mają z kim zostawić swoich pociech.
Wojciech Karolak to jeden z ojców założycieli jazzu w Polsce. Grał jazz profesjonalnie już w roku 1958
w składzie zespołu Jazz Believers z m.in.: Janem Ptaszynem Wróblewskim i Krzysztofem Komedą. Debiutował jako saksofonista, od wczesnych lat 1960.
gra na fortepianie, a od roku 1973 przede wszystkim
na organach Hammonda. Jest wirtuozem tego instrumentu, jego mistrzem niezrównanym w konkurencji
międzynarodowej, a także uznanym kompozytorem
i aranżerem. Podziwiany za nienaganny gust, wybitny esteta i stylista, jego muzyka zawsze trafia w samo
sedno, zarówno jazzu, który jest głównym nurtem
jego twórczości, jaki i częstych skoków w bok w rejony rythm’n’bluesa, bluesa i rocka. Jego karierę znaczy
udział w najważniejszych zespołach w historii jazzu
w Polsce. W 1980 Trio Karolaka (ze Zbigniewem Wegehauptem i Czesławem Bartkowskim) spotkało się
ze Stanisławem Sojką, wówczas wielce obiecującym,
dwudziestojednoletnim wokalistą, aby nagrać drugi
w jego płytowym dorobku album. Tak powstała „Blublula”, do dziś jedna z najbardziej popularnych płyt
w polskiej dyskografii jazzowej.

Jazzowo
i rodzinnie
„Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”
to niezwykła historia jazzmana (Maciej Stuhr), który
u schyłku lat 50. XX wieku powraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada
swingowy big-band. Gwiazdą zespołu zostaje Modesta (Natalia Rybicka), wspólnie odnoszą wielki sukces.
Muzyk szybko traci głowę dla uwodzicielskiej i tajemniczej femme fatale. Wkrótce zaczyna ich łączyć gorący romans. Jako król i królowa swingu ruszają w trasę
koncertową po Polsce, a ich życie zaczyna przypominać hollywoodzki film. Czy uczucie okaże się prawdziwe? ■ (RC)
3 listopada, Cinema Jazz Day Koszalin, Mamo!
Tato! Wychodzimy!, godz. 18:00 CK105, bilety:
20 zł dla dorosłych, warsztaty dla dzieci bezpłatne (obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona).

37. Festiwal Rockowy Generacja

Generacja
z numerem 37.
37. Festiwal Rockowy Generacja 2017
10 listopada
— 21:30 Pre-Generacja: Materia.
Club105, ul. Zwycięstwa.
Bilety: 25 zł (przedsprzedaż) i 35 zł (w dniu koncertu), dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105,
www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl;

fot.: Materiały promocyjne

18 listopada
— 16:30 Przesłuchania konkursowe (5 zespołów).
Club105, ul. Zwycięstwa.
Wstęp wolny;
— 20:00 Voo Voo.
Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.
Bilety: 50 zł, dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja
CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl.

W Koszalinie już od lat, po jazzowym październiku, przychodzi rockowy listopad. Choć od lat słyszy się o nieuchronnej śmierci muzyki rockowej, to
nad Dzierżęcinką dość często widać na scenie facetów
z gitarami elektrycznymi.
W tym roku oprócz pięciu formacji konkursowych, znakomicie prezentują się gwiazdy, którymi są:
Materia i Voo Voo.
Szczecinecka Materia prezentuje groove metal,
djent. Zespół powstał pod koniec 2007 roku i nie jest
z tych, co czeka na mannę z nieba, lecz bierze sprawy w swoje ręce. Sami wydali i wyprodukowali bardzo dobry debiut „Case Of Noise” (2013), a także drugą płytę „We Are Materia” (2015).
Zagrali na najważniejszych festiwalach w Polsce
i na świecie: Wacken Open Air, Woodstock PL, MetalBlast – Kair, Euroblast – Kolonia.
Michał „Mihu” Piesiak (wokal, gitara basowa), jego brat Tadeusz „Tede” (gitara, wokal), Adrian
„Adi” Dubiński (gitara) oraz Jakub „Marcia” Marciniak (perkusja) horyzonty muzyczne mają szerokie, dlatego słuchanie Materii jest niczym niezły film
akcji. Główne role grają w nim metalcore, nu-metal,
thrash, djent, a i ciekawych aktorów w rolach epizodycznych nie brakuje. Europę Materia objechała już
trzy razy, Polskę kilkakrotnie. Nadszedł czas na Koszalin!

37. Festiwal Rockowy Generacja

fot.: Materiały promocyjne
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Voo Voo. Formacja Wojciecha Waglewskiego narodziła się po wydaniu kultowego krążka
„I Ching”, zainicjowanym przez Zbigniewa Hołdysa. Od tamtej pory duet Waglewski i Mateusz Pospieszalski ze zmieniającą się sekcją rytmiczną zaczarowują słuchaczy swoją muzyką.
Tym razem kluczem do nowej płyty jest czas i jego nieustanny upływ. A znalazło się na niej zaledwie siedem, za to długich (siedmio, ośmiominutowych) utworów, a każdy z nich jest zatytułowany od kolejnych dni tygodnia. Prowokacyjne słowa Wojciecha Waglewskiego w dość szczególny sposób zapraszają do lektury „7” („Syn mi powiedział: Już nie musisz nikomu niczego
udowadniać. Nagraj coś, czego nikt nie kupi. Poszedłem za tą radą”).
Wraz ze zbliżającymi się premierami kolejnych krążków Voo Voo (jest ich już 25, a wychodzą niemal co roku) zawsze czuje się przypływ ciekawości, mobilizacji, ale nieraz również jednocześnie dezorientacji. Szacunku wymaga wielka konsekwencja Wagla, że nigdy nie nagrał
drugiej takiej samej „Sno-powiązałki”, drugiego takiego samego „Gra-żonie”, „Zapłacono”,
„Oov Oov”, albo teraz właśnie drugiego takiego samego „Dobrego wieczoru”. Po wielkim sukcesie „Gdybym” zapotrzebowanie na pewno było.
To, co możemy usłyszeć na „7” jest więc po raz kolejny znów Inne (w sensie ogólnego konceptu albumu i jego stylistyki) od dotychczasowych spotykań z Voo Voo. Ale jawi się równocześnie, jako dopełniające kontynuowanie sposobu myślenia o muzyce przekraczającej tak naprawdę od pierwszej płyty granice i rockowych, i piosenkowych konwencji.
Już otwierająca i promująca wszystko „Środa” swym zajmującym smuteczkiem podpowiada mi, że „Siódemka” może być czytana jako „antyteza” do trans-jungle, rozimprowizowanej
muzyki „Oov Oov” sprzed prawie 20 lat. Słuchając „Czwartku” (wydawałoby się z początku, że
najbardziej leniwej nuty tego tygodnia), słyszę olbrzymi ładunek emocjonalizmu. Jeśli znasz już
płytę, pora zjawić się na koncercie, swoistym muzycznym misterium. ■ (RC)

• Jan Matejko – wokół biografii i dzieła

• Muzealne Spotkania z Fotografią
w Bałtyckiej Galerii Sztuki

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Zabytek Miesiąca

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, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Do 3.12
Jan Matejko – wokół biografii i dzieła. Muzeum Naro-

dowe w Krakowie – Oddział
Dom Jana Matejki oraz Muzeum w Koszalinie przygotowały pierwszą na Pomorzu
wystawę poświęconą życiu
i twórczości Jana Matejki.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 5.11
Muzealne Spotkania
z Fotografią. Bałtycka

Galeria Sztuki,
Centrum Kultury 105;

— Od 2.11
Zabytek Miesiąca. Kanopa
kultury pomorskiej.

Zabytek w postaci ceramicznej popielnicy ludności kultury pomorskiej. Datowana na
wczesną epokę żelaza i służącą
do przechowywania szczątków
zmarłego, odkryto na terenie
miejscowości Biernatka.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Od 2.11 do 4.12
„Joseph Conrad – postać
niezwykła”. Wystawa z oka-

zji jubileuszu 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
Wstęp wolny. KBP, Galeria
Region, pl. Polonii 1;

— Od 06.11
„Znaki zapytania w nawiasach” autorska wystawa
Magdy Kołakowskiej. Galeria

Fotografii Młodych Pałacu
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— Do 15.11
Wystawa Pracowni Rysunki i Malarstwa „Wspominamy
miniony rok”. Prace wycho-

wanków PM, które powstały w ubiegłym roku szkolnym.
Galeria Hol Pałacu Młodzieży, ul. Bogusława II;

CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Muzeum czynne w godz.
10:00-16:00. W poniedziałki nieczynne. 1 i 11 listopada
muzeum nieczynne. 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 poza 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.

— 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

Kalendarium kulturalne

fot.: Tomasz Majewski

fot.: Izabela Rogowska
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• Lucy & Tom o 4 nad ranem
w Pubie Z Innej Beczki

2 Czwartek
– 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.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa Filharmonii, ul. Piastowska 2, pn.-pt.
w godz. 11-15, tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe (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). Kino Małego
Widza – 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł, karnet – 29/34 zł.
Szminka Movie – 10 zł.
Kryterium Movie – 10 zł;

— 20:00
Lucy & Tom o 4 nad ranem.

Dym, ballada, jazz i ćma...
Lucy & Tom z balladami
jazzowymi (i nie tylko) z innej perspektywy. Zadymione
zaduszki, loopy i przestrzenie. O 4 nad ranem unosi się
mgła. A może to dym z dopalających się myśli? O 4 nad
ranem świat spowalnia jak
ballada, w której trudno
rozpoznać, czy to sen, czy
świadomość na brzegu filiżanki gęstej, czarnej kawy.
Bilety: 20 zł. Pub Z Innej
Beczki, ul.Oskara Lange;

3 Piątek

— 18:00
Cinema Jazz Day Koszalin,
Mamo! Tato! Wychodzimy!

Spotkanie z Wojciechem
Karolakiem, koncert tria artysty, projekcja filmu „Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, warsztaty wycinania dyń dla dzieci i pokaz
filmu „Alfie, mały wilkołak”. Bilety: 20 zł (warsztaty są nieodpłatne), dostępne:
kasa kina Kryterium, CK105,

• Cinema Jazz Day Koszalin,

Mamo! Tato! Wychodzimy! w CK105

www.ck105.koszalin.pl.
Liczba miejsc na zajęcia dla
dzieci jest ograniczona,
prosimy o rezerwację
mailową, lub telefoniczną.
Kontakt: marta.grzegorczyk@ck105.koszalin.pl,
94 347 57 22. Sala widowiskowa CK105, Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Piątkowe Wieczory
Kameralne. Quartetto

Galante: Dominik Wroniszewski – obój, Piotr Jakubowski – skrzypce, Adam
Vogelsinger – altówka, Justyna Jakubowska – wiolonczela, Andrzej Zborowski – prelegent. Program: Wolfgang
Amadeus Mozart – kwartet obojowy KV 370, Georg
Druschetzky – kwartet
obojowy g-moll, Benjamin
Britten – phantasy Quartet
Op. 2. Filharmonia
Koszalińska, ul.Piastowska;

• Zakopower & Atom String Quartet
w Filharmonii

• Miles Bonny w Jazzburgercafe

4 Sobota
— 19:00
„Księżyc na Buffalo”

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Lego® Ninjago. Film”. Kino

— 20:00
Miles Bonny, amerykański

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
W samo południe. Spotkamy

się z członkami koszalińskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Odkrywcy”. Zostanie zaprezentowane
uzbrojenie i umundurowanie,
a także oryginalne pamiątki.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:00
Zakopower & Atom String
Quartet. IV Charytatyw-

ny Koncert Fundacji „Zdążyć z Miłością”, z którego dochód zostanie przeznaczony
na wsparcie samotnych, bezdomnych matek z małoletnimi
dziećmi. Cegiełki: I strefa:
120 zł, II strefa 100 zł.
Filharmonia Koszalińska;

• „Czekamy na sygnał” w BTD

5 Niedziela

— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych / pracujących seniorów). Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (rodzinne).

Muzeum, ul. Młyńska;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

– Duża Scena, reż. Jan Tomaszewicz. Księżyc nad Buffalo zaskakująca farsa z doborową obsada BTD, szybkie tempo,
zaskakujący finał. Jest to komedia o ludziach sceny i nie
tylko. BTD, pl. Teatralny 1;
trębacz, wokalista i producent.
Koncert jest zapowiedzią szóstego Good Vibe Festiwal, który
odbędzie się w przyszłym roku.
After party: Papa Zura, Groh.
Bilety: 15/20/25 zł, dostępne:
Jazzburgercafe, goout.pl.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;
— 20:00
Stand-Up. W listopadzie

zapraszamy na wyjątkowe
wydarzenie zainicjowane przez
kilku niezwykle interesujących
komików. Będą to: Olka Szczęśniak, Piotr Popek, Michał
Kutek, Mateusz Socha, Tomasz
Kwiatkowski, Michał Juszczak.
Imprezę poprowadzą Darek
Gadowski i Jacek Stramik.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 12:00
Familijny Park Sztuki.

K. Starybrat – dyrygent,
W. Bałdys – konferansjer,
A. Załucka – multimedia,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. „Piękna nasza Polska cała”. Koncert przerodzi się
w barwne widowisko za sprawą orkiestry symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej i Zespołu Tańca Ludowego „Bałtyk”
z CK105. Odbędą się również
zajęcia taneczne. Koncert odbędzie się w okolicach Święta
Niepodległości, więc uczestnicy poproszeni są o przyniesienie
małych chorągiewek biało-czerwonych i kotylionów.
Filharmonia Koszalińska;
— 19:00
„Czekamy na sygnał” – Duża

Scena, reż. Żaneta Gruszczyńska-Ogonowska i Wojciech Rogowski Współprodukcja ze Stowarzyszeniem Aktorzy po godzinach. Spektakl autorstwa
Tomasza Ogonowskiego z nowymi aranżacjami klasycznych
utworów polskiej muzyki punkowej i alternatywnej w opracowaniu Tymona Tymańskiego.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Jakub Ruszkowski

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Bernadeta Pewniak
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• Wystawa „Człowiek i Natura” w Galerii Ratusz

• Narodowy Balet Ukrainy „VIRSKI”

6 Poniedziałek

8 Środa

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów). Muzeum, ul. Młyńska;

— 9:00
„Pippi Pończoszanka”

I strefa – 130 zł, II strefa – 120
zł. Filharmonia Koszalińska;

— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki i dyskusja nad
książką ,,Historia pszczół’’
Mai Lunde. Wstęp wolny.

reż. R. Matusz. Filip od sześciu miesięcy każdą przerwę na
lunch spędza z Alice w hotelowym pokoju. Tej jednak przestaje to wystarczać i próbuje
namówić kochanka, by wyjechali razem na weekend. BTD;

7 Wtorek
— 9:00 i 11:15
„Pippi Pończoszanka”

– Duża Scena, reż. W. Rogowski. Historia dziewięcioletniej
dziewczynki o marchewkowych
włosach splecionych w dwa odstające warkocze z mnóstwem
piegów na twarzy. Jej zachowanie i wypowiedzi często obnażają hipokryzję dorosłych.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 16:30
„Człowiek i Natura” – wystawa malarstwa Teresy Turkiewicz i Bernadety Pewniak.

T. Turkiewicz uprawia malarstwo sztalugowe olejne i akrylowe o tematyce związanej z naturą. B. Pewniak maluje portrety, akty, kwiaty, konie, martwą
naturę. Galeria Ratusz,
I piętro, Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „Ptaki śpiewają
w Kigali”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

w Filharmonii

– Duża Scena, reż. W. Rogowski. BTD, pl. Teatralny 1;

KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

9 Czwartek
— 10:00
Międzyszkolny turniej wiedzy
o Josephie Conradzie patronie
roku 2017 – w ramach obcho-

dów 70-lecia Koszalińskiej
Biblioteki Publicznej. Wstęp
wolny. KBP, pl. Polonii 1;

— 19:00
Narodowy Balet Ukrainy
„VIRSKI”. Pavlo Virski i Niko-

la Bolotov założyli pierwszy na
Ukrainie zespół tańca folklorystycznego. Wspaniałe choreografie ludowych tańców, które
w niezwykły i niepowtarzalny
sposób przedstawiały tradycję
i piękno Ukrainy, łączyły folklor
z akrobatyką i tańcem klasycznym, zostały szybko zauważone
i docenione na świecie. Bilety:

• Scena Teatralna „Kambek” w Domku Kata

— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

— 19:00
Scena Teatralna „Kambek”.

Spektakl oparty na twórczości
R. Ulickiego, reż.: G. Gietzky,
wyk.: K. Ulicka-Pyda. „Kambek” to dramat autorstwa
Ryszarda Ulickiego, koszalińskiego twórcy, którego pożegnaliśmy w sierpniu ubiegłego roku. W przejmującej i gorzkiej, a jednak finalizowanej
przewrotnym happy-endem
opowieści o dewaluacji marzeń
wystąpi córka autora, K. Ulicka-Pyda. Bilety: 10 zł, dostępne
w biurze Teatru „Dialog”.
Domek Kata. ul. Grodzka;
— 20:00
Janek Samołyk. Koncertowa

premiera nowego materiału
odbędzie się w Koszalinie.
Bilety: 20 zł. Kawałek Podłogi;

• „Listy do M. 3” w kinie Kryterium

• Pre-Generacja: Materia w Clubie105

10 Piątek
— od 10.11
„Listy do M. 3”. Reż. T. Konec-

ki, gat. komedia romantyczna.
Bohaterowie przebojów „Listy
do M.” i „Listy do M. 2” powracają! Gwiazdorska obsada, humor, wzruszenia, przebojowa
muzyka oraz bohaterowie, których nie da się nie lubić. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki
i dyskusja nad książką ,,Niewidzialne życie Iwana Isajenki’’
– S. Stambacha. Wstęp wolny.

KBP, filia nr 3, ul. Młyńska 12;
— 18:00
Wernisaż 12. edycji Wystawy interdyscyplinarnej Fala
pn.: „Sztorm”. Fala to przede

wszystkim spotkanie artystów i ich indywidualnych postaw twórczych. Wystawę można określić mianem miernika
stanu współczesnej sztuki z wykorzystaniem tradycyjnych jak
i nowych środków wyrazu artystycznego. Ekspozycja zbudowana zostanie wokół określonego tematu: „Sztorm”. Czynna
do 7.01.2018 r. Bałtycka Galeria
Sztuki, CK105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• 105% Mocy: Smolik/Kev Fox w Clubie105

11 Sobota
— 18:00
„Księżyc na Buffalo” – Duża

Scena, reż. J. Tomaszewicz.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Arcydzieło na Święto Niepodległości”. J. J. Bokun – dyrygent,

Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: I. J. Paderewski – symfonia h-moll op. 24
„Polonia”. Filharmonia
Koszalińska, ul.Piastowska;

— 20:00
Vespa – koncert. W związ-

ku z wydaniem płyty „Tribute
to Vespa” nastąpi rewitalizacja
setu koncertowego. W końcu
znów na żywo usłyszycie
„Łobuzerkę” i „Agnieszkę”.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;
37. Festiwal Rockowy
Generacja 2017:
— 21:30
Pre-Generacja: Materia
(opis str. 4-5). Bilety: 25/35 zł,

dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105,
www.ck105.koszalin.pl,
www.kupbilecik.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Potworna rodzinka”. Reż.: Holger

Tappe; Gat.: Animacja; Niemcy 2017; 96 min. Fay Sielska jest
zwyczajną, nieco zbuntowaną nastolatką. Jej młodszy brat
Max z racji nieprzeciętnej inteligencji ma na pieńku ze szkolnymi łobuzami. Rodzice natomiast są tak zapracowani, że
ledwie znajdują czas na życie
rodzinne. Pewnego dnia
Fay zabiera wszystkich Sielskich
na bal przebierańców. Sama
przebiera się za mumię, jej brat
za wilkołaka, mama za wampirzycę, a tata za samego
Frankensteina. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Czekamy na sygnał” – Duża

Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i W. Rogowski.
BTD, pl. Teatralny1;
— 21:00
105% Mocy: Smolik/Kev Fox
(opis str. 18). Bilety: 49/59 zł,

dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105,
www.ck105.koszalin.pl,
www.kupbilecik.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Materiały promocyjne

• Kuba Badach Oldschool w Filharmonii

• „Kobieta pierwotna” w BTD

12 Niedziela

14 Wtorek

— 11:00
„Teatr Malucha” – Mała Sce-

— 16:30
Otwarcie wystawy rysunku
i malarstwa Agnieszki Śliwy

na, prowadzący: D. Mrozowska
i M. Borchardt, zajęcia teatralne dla dzieci od lat 5. Nasi najmłodsi widzowie odwiedzają
teatr po to żeby obejrzeć bajkę.
Bajki takie przeżywamy, wierzymy w nie. Za pomocą wyobraźni przenosimy się do ich
magicznego świata. A co jeśli
staniemy się jej częścią?
Jeśli bajka nie będzie mogła się
dokonać bez naszego udziału?
BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
Kuba Badach Oldschool.

Good Taste Production
zaprasza na pierwszą odsłonę trasy koncertowej Kuby
Badacha, która promuje jego
solowy album „Oldschool”.
Bilety: I strefa – 99 zł, II
strefa – 79 zł. Filharmonia
Koszalińska, ul.Piastowska;

13 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze dla seniorów.

Muzeum, ul. Młyńska;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

A. Śliwa to absolwentka Wzornictwa Przemysłowego na Politechnice Koszalińskiej. W 2002
roku obroniła pracę dyplomową pod kierunkiem prof.
J. K. Meissnera. Pierwsza indywidualna wystawa rysunku
w 1999 roku. Praca dyplomowa pod kierunkiem ks. dr hab.
Janusza Bujaka, w której połączyła fascynację religią i historią sztuki. Od 2011 roku regularnie uczestniczy w wystawach
Grupy „Radość tworzenia”,
organizowanych przez Galerię
„Na Zakręcie” z Cewlina, a od
2015 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków
Okręgu Koszalin-Słupsk.
Galeria Ratusz II piętro,
Rynek Staromiejski;
— 17:00
Spotkanie autorskie
z Andrzejem Pilipiukiem

połączone z promocją jego
twórczości, w ramach obchodów jubileuszu 70-lecia Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,wstęp wolny. KBP, pl. Polonii 1;

• DKF: „Twój Vincent” w kinie Kryterium

— 17:30 i 20:00
„Kobieta pierwotna” – komedia z Hanną Śleszyńską. Jest to

opowieść o przygodach współczesnej Ewy z mężczyznami,
o ich różnych typach i różnych
jej – z nimi – doświadczeniach.
To oczywiście tylko pretekst do
tego, żeby się trochę pośmiać
z siebie, z facetów i tych pogmatwanych relacji damsko-męskich – tak o spektaklu mówi
Hanna Śleszyńska, aktorka
filmowa i teatralna.
Bilety: 70/90 zł, dostępne:
redakcja Głosu Koszalińskiego, ul. A. Mickiewicza 24
i kupbilecik.pl. Bałtycki Teatr
Dramatyczny, pl. Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Twój Vincent”. 27 lipca

1890 r. szczupła postać idzie po
zmierzchu chwiejnym krokiem
senną ulicą francuskiego miasteczka Auvers. Mężczyzna nie
ma nic przy sobie; dłonie przyciska do świeżej rany postrzałowej, z której sączy się krew.
To Vincent van Gogh – wówczas mało jeszcze znany artysta, dziś uznawany za jednego z największych malarzy na
świecie. Kino Kryterium;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Izabela Rogowska

fot.: freeimages.com

Kalendarium kulturalne

• Dyskusyjny Klub Książki w KBP

• „Balladyna” w BTD

• KMW: „O czym szumi las” w kinie Kryterium

15 Środa

17 Piątek

18 Sobota

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki i dyskusja
nad książką ,,Kasacja’’ Remigiusza Mroza. Wstęp wolny.

— 9:00
„Balladyna” – Duża Scena.

— 12:00
Kino Małego Widza: „O czym
szumi las”. Kino Kryterium;
— 17:00 i 19:30
„Klimakterium 2” – Duża

KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;

16 Czwartek
— 9:00
„Balladyna” – Duża Scena, reż.

K. Galos. BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Koncert „W hołdzie bohaterom”. Zapraszają: Zespół

słowno-muzyczny Rady Osiedla „Śródmieście” oraz Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Wernisaż wystawy „Wasza
Galeria”. Formuła jest bardzo

prosta: każdy może przyjść
i powiesić własne zdjęcia.
Wydarzenie skierowane do fotografów amatorów jak i profesjonalistów. To szansa by pokazać własne zdjęcia szerszej publiczności. Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;
— 18:30
#5 FuckUp Nights Koszalin.

Teatr Variete – Muza;

BTD, pl. Teatralny 1;

—
I Warsztaty Wokalne
„Mistrzowie Polskiej Piosenki”
prowadzone przez Grażynę
Łobaszewską. Pałac Młodzie-

ży, ul. Bogusława II;

— 16:00
Koncert z okazji Dnia Niepodległości. Zapraszają: Stowarzy-

szenie Śpiewacze „Śródmieście”
i Chór „Chwytaj Dzień”
Barwice. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Mistrzowie Polskiej Piosenki”
(opis str. 21), koncert w wyko-

naniu Studia Piosenki Polskiej
i gości. W repertuarze piosenki takich twórców jak: W. Młynarski, A. Osiecka, J. Przybora, J. Wasowski i M. Grechuta.
Wejściówki do odbioru
w sekretariacie PM. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,
reż. Rafał Matusz. BTD;
— 20:00
Salsoteka – impreza taneczna.

Kawałek Podłogi;

Scena, reż. C. Domagała.
BTD, pl. Teatralny 1;

37. Festiwal Rockowy
Generacja 2017:
— 16:30
Przesłuchania konkursowe
– 5 zespołów (opis str. 4-5).

Wstęp wolny. Club105;

— 17:00
Arena Komików Ludzika Bę-

dzie można oglądać zmagania
najlepszych komików One Man
Show z całej Polski. 18 listopada oraz 8 grudnia o godz. 17:00,
odbywać się będą wystąpienia
najlepszych stand-uperów,
solistów kabaretowych, iluzjonistów, satyryków, bardów.Za
całość odpowiada Stocznia Filmowców, Centrum Kultury 105
i Teatr Variete Muza. Bilety:
25/30 zł, karnet na trzy imprezy: 50 zł (ilość karnetów ograniczona), dostępne: CK105,
www.ck105, koszalin,pl. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

• 37. Festiwal Rockowy Generacja: VOO VOO
w CK105

37. Festiwal Rockowy
Generacja 2017:
— 20:00
Koncert: VOO VOO
(opis str. 4-5). CK105;

19 Niedziela
— 11:00
„Teatr Malucha” – Mała

Scena, prowadzący: Dominika Mrozowska i Marcin
Borchardt Zajęcia teatralne
dla dzieci od lat 5. Nasi najmłodsi widzowie, odwiedzają teatr po to żeby obejrzeć
bajkę. Bajki takie przeżywamy, wierzymy w nie. Za pomocą wyobraźni przenosimy
się do ich magicznego świata. A co jeśli staniemy się jej
częścią? Może właśnie udział
Waszych maluchów jest niezbędny, by szczęśliwe zakończenie spotkało także i naszą
bajkę? BTD, pl. Teatralny 1;

20 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów). Muzeum, ul. Młyńska;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

12-13

• „Tymoteusz wśród ptaków” w BTD

• Szminka Movie: „Wszyscy moi mężczyźni”

21 Wtorek

22 Środa

— 9:00 i 11:00
„Tymoteusz wśród ptaków”

— 9:00 i 11:00
„Tymoteusz wśród ptaków” –

– Duża Scena, reż. Katarzyna
Kawalec- Lubuski Teatr z Zielonej Góry – współpraca Barwny, zabawny spektakl dla najmłodszej widowni, z zacięciem
musicalowym, rozfruwanymi
lalkami ptaków i pięknymi kostiumami. Przedstawienie, na
którym widz albo będzie pękał ze śmiechu, albo ukradkiem
ocierał łzę z oka, a z którego
wyjdzie z piosenką na ustach.
Zapraszamy widza do świata
misia Tymoteusza. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 15:00
Koncert z cyklu „Chór Frontowe Drogi i jego Goście”. Wy-

stąpią laureaci: VIII – go Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Wyśpiewać
Polskę”, II – go Konkursu
Poezji Patriotycznej zorganizowanego przez Gimnazjum Nr 6
w Koszalinie i Chór „Frontowe
Drogi”. Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Fantastyczna kobieta”.

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

w kinie Kryterium

Duża Scena, reż. K. KawalecLubuski, Teatr z Zielonej Góry
– współpraca. BTD,
pl. Teatralny 1;

23 Czwartek
— 18:00
Szminka Movie: „Wszyscy moi
mężczyźni”. Reż.: H. Meyers-

-Shyer; gat.: Komedia rom.;
97 min. Po rozstaniu z mężem,
Alice wraz z córkami opuszcza
Nowy Jork. W Los Angeles wraca do rodzinnego domu, znajduje pracę oraz szkołę dla dzieci. I tylko sprawy sercowe odkłada gdzieś na bok. Wszystko
zmienia się, gdy w dniu urodzin
poznaje trzech uroczych facetów, którzy – podobnie jako ona
– przybyli do LA w pogoni za
marzeniami. Cała trójka pozostaje bez dachu nad głową i Alice, wbrew rozsądkowi, pozwala
im zamieszkać u siebie.
Tak rozpoczyna się pasmo
damsko-męskich komplikacji,
które z czasem przekształcają
się w coś o wiele więcej. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

• Jakub Chrenowicz w Filharmonii

• „Sobotnie Poranki Rodzinne”

24 Piątek

25 Sobota

— od 24.11
„Cicha noc”. Kino Kryterium,

— 10:00
Turniej Recytarorski
im. Cypriana Kamila
Norwida adresowany do mło-

ul. Zwycięstwa;

— 16:00,
V edycja Amatorskiego
Turnieju Szachowego o Puchar
Dyrektora KBP w ramach

obchodów 70-lecia KBP.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 8;

— 18:30
Koncert symfoniczny „Pierwsi muzycy orkiestry”. J. Chre-

nowicz – dyrygent, N. Dondalski – skrzypce, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program:
A. Dworzak – koncert skrzypcowy a-moll op. 53, R. Schumann – II symfonia C-dur
op. 61. Filharmonia
Koszalińska, ul.Piastowska;
— 19:00
„Rewolta. Rewolt. She said.
Revolt Again” – Scena na Za-

pleczu, reż. F. Gieldon. Co się
kryje za słowem? Czy to jedynie sposób komunikacji? Opresja tak głęboko zakorzeniona,
że nie znajduje już możliwości
jakiegokolwiek ratunku czy naprawy. Potrzebny jest bunt, który poprowadzi do zaprzeczenia
i działania... Potrzebna jest rewolta. BTD, pl. Teatralny 1;

w Pałacu Młodzieży

dzieży szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich oraz
do młodzieży uczestniczącej
w zajęciach placówek pozaszkolnych (domy kultury, pałace
młodzieży). Wstęp wolny.
Domek Kata. ul. Grodzka;
— 10:00
Koszaliński Konkurs Poezji
i Piosenki Lwowskiej.

Konkurs dla dzieci ze szkół
podstawowych, uczniów gimnazjum i szkół średnich oraz
dorosłych. Informacje i karta zgłoszeniowa dostępne na www.ck105.koszalin.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;

— 10:00
„Sobotnie Poranki Rodzinne”.

Sensoplastyka®, czyli plastyka
sensoryczna to mnogość faktur,
tekstur, barw ekologicznych,
to połączenie doznań dotykowych, wzrokowych, zapachowych i smakowych. Zajęcia poprowadzi Jolanta Lange.
Zapisy: 94 348 05 00, liczba miejsc ograniczona. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Justyna Andrzejewska

fot.: Materiały promocyjne PM

Kalendarium kulturalne

• Kabanos w Kawałku Podłogi

— 12:00
Kino Małego Widza: „Między
nami wampirami”. Trzynasto-

letni Tony od najmłodszych lat
fascynuje się wszystkim, co niesamowite. Nie straszne mu ani
cmentarze, ani stare zamczyska. Kiedy rodzice zabierają go
na wycieczkę do odległej Transylwanii, radość chłopca nie zna
granic. Na miejscu Tony poznaje… prawdziwego wampira.
Kino Kryterium;
— 19:00
„Rewolta. Rewolt. She said.
Revolt Again”– Scena

na Zapleczu, reż. F. Gieldon.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
Andrzejki w Muzie. Andrzej-

kowe Show w wykonaniu artystów teatru, na gości czeka aperitif, wróżka, kolacja i dobra
zabawa. Bilety: 95 zł. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;
— 20:00
Kabanos – XX lecie w Kawałku Podłogi + Plan. Specjalny

koncert, na których nie zabraknie kiełbasianych hitów, a także absolutnych rarytasów z początku działalności Kabanosa.
Bilety: 30 zł. Kawałek Podłogi;

• Moscow City Ballet „Dziadek do Orzechów”
w Hali Widowiskowo-Sportowej

26 Niedziela
— 12:00
Przegląd Zespołów
Śpiewaczych i Folklorystycznych ZŁOTA JESIEŃ 2017.

Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Moscow City Ballet „Dziadek do Orzechów”. Bilety:

99/169 zł, dostępne: kasy Hali,
przy ul. Śniadeckich 4, redakcja Głosu Koszalińskiego, ul.
A. Mickiewicza 2, www.bilety.hala.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 19:00
„Czekamy na sygnał” – Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny1;

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

Muzeum, ul. Młyńska;

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

14-15

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze
w Muzeum

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt.: „Słowa jak drżące
krople listopada” przygotowa-

ny przez Krajowe Bractwo
Literackie SPK w Koszalinie.
Prowadzący: K. Pilecka
i K. Gałkowski. W programie: autoprezentacja E. Szybistej, wiersze poetów ,,brackich”,
możliwość zakupu tomiku
z dedykacją. Klub KSM ,,Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

28 Wtorek
— 18:00
DKF: „Jeszcze nie koniec”
(pokaz przedpremierowy).

Reż.: X. Legrand; 93 min. Miriam i Antoine Besson są po
rozwodzie. Miriam chciałby
uzyskać wyłączną opiekę nad
synem Julienem, aby ochronić go przed ojcem, który – jak
twierdzi – jest brutalny. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

• Kryterium Movie: „Skazany” w kinie Kryterium

30 Czwartek
— 17:00
Spotkanie autorskie z Elżbietą
Cherezińską połączone
z promocją jej najnowszej
książki „Płomienna korona”

w ramach obchodów jubileuszu
70-lecia Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej. Wstęp wolny.
KBP, pl. Polonii 1;
— 18:00
Kryterium Movie: „Skazany”. Reż.: Ric Roman Waugh;

121 min. Biznesmen Jacob
Harlon (Nikolaj Coster-Waldau) trafia do więzienia po
spowodowaniu śmiertelnego wypadku. By przetrwać
za kratkami, musi nauczyć
się obowiązujących w zakładzie karnym reguł, ale również wyrachowania i sprytu.
Z czasem Jacob zacznie rozumieć, że jedyną gwarancją na
przeżycie jest dołączenie do
któregoś z gangów. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

* 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
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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. 10:0017:00. 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.: 9:00-15:00
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.
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 koncerty

Czekając na 6. GVF

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Anthony Valadez

105% Mocy
Platynowego
Duetu

Szósta edycja Good Vibe Festival (GVF) odbędzie się na przełomie maja i czerwca przyszłego roku,
a tymczasem zapraszamy na koncert zapowiadający
to wydarzenie. W klubie Jazzburgercafe wystąpi amerykański trębacz, wokalista i producent Miles Bonny.
Artysta tworzy wypadkową takich stylów jak
jazz, R&B, blues, hip hop czy soul. W związku z tym
idealnie pasuje do stylistyki GVF.
Kariera Bonny’ego rozpoczęła się w 2002 roku,
kiedy to założył grupę SoundsGood. Współpracował z wieloma uznanymi artystami z całego świata. Wydawał single z Dj Day, Brenkiem Sinatrą, Anthony Valadezem, Suff Daddym, wydał też Epkę „Egg
Black” z B. Lewisem. Wydawnictwo to zostało wyróżnione w wielu podsumowaniach 2012 roku. Pod koniec tego roku pojawi się płyta stworzona wspólnie
z jednym z najgłośniejszych producentów hip hopowo-soulowych Ta-Ku.
Miles Bonny tworzy muzykę niezwykle delikatną, ciepłą, melodyjną. Jego koncert w Koszalinie będzie niezwykłym wydarzeniem kulturalnym. ■ (KG)

Zapraszamy na koncert dwóch indywidualności,
które łączy niesamowita pasja do pokonywania muzycznych granic i odkrywania nowych przestrzeni artystycznych.
Decyzja o nagraniu wspólnego albumu była naturalnym rozwinięciem współpracy Andrzeja Smolika – znakomitego polskiego producenta – Keva Foxa
– brytyjskiego wokalisty, gitarzysty i kompozytora.
Obecnie Smolik // Kev Fox to jeden z najlepiej
ocenianych albumów 2015 roku, za który artyści odebrali Fryderyka w kategorii elektronika i alternatywa. Płyta od czerwca 2017 ma status platynowej. Ich
pierwszy singiel „Run”, przez wielu uznawany jest
utworem roku. Kolejne utwory to „Mind The Bright
Lights” oraz „Regretfully Yours” z gościnnym udziałem Y (Bokka).
W wersji koncertowej te misternie skonstruowane, pełne melancholii melodie Smolika i niepowtarzalny, hipnotyzujący, silny wokal Keva nabierają
kompletnie nowej energii. ■ (RC)

4 listopada, Miles Bonny, amerykański trębacz,
wokalista i producent, godz. 20:00. After party: Papa Zura, Groh. Bilety: 15, 20 i 25 zł dostępne: Jazzburgercafe, www.goout.pl. Jazzburgercafe, ul. Pileckiego.

11 listopada, 105% Mocy: Smolik/Kev Fox, godz.
21:00. Bilety: 49 zł (przedsprzedaż) i 59 zł (w dniu
koncertu), dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Club105, ul. Zwycięstwa.

18-19

Polecamy kultura

Jak widać artyści oprócz klasyki sięgnęli między
innymi po utwór uchodzącego za najwybitniejszego
kompozytora brytyjskiego XX wieku – B. Brittena.
Dzieło to autor skomponował w 1932 roku dla wielkiego brytyjskiego oboisty Leonona Goossensa. Utwór
wykonany w BBC podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej w 1934 roku, zwrócił
międzynarodową uwagę na będącego jeszcze nastolatkiem kompozytora. Więcej ciekawostek związanych z twórcami i programem słuchacze dowiedzą się
podczas koncertu, w którym słowo o muzyce zapewni
Andrzej Zborowski.
Kolejne wydarzenia z cyklu koncertów kameralnych już 8 i 22 grudnia. Na wszystkie piątkowe koncerty zapraszamy standardowo o godz. 18:30. Bilety w cenach 15zł normalny i 10zł ulgowy do nabycia
w kasie Filharmonii Koszalińskiej.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

W piątki
kameralnie

fot.: Materiały promocyjne

Przyjęło się tak w filharmoniach na całym świecie, iż oprócz koncertów symfonicznych przygotowywanych przez orkiestry, organizowane są również
koncerty kameralne. Muzyka klasyczna, to nie tylko
dzieła na pełną obsadę instrumentalną, ale także „perełki” możliwe do wykonania wyłącznie w małych
składach. Dotychczas koncertów kameralnych koszalińscy melomani mogli wysłuchać głównie podczas
wydarzeń organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Od 3 listopada muzyka kameralna zagości także w sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej.
W całym cyklu będą prezentować się zespoły złożone w całości lub w większości z muzyków etatowych Filharmonii oraz zaproszonych gości.
Podczas koncertu inauguracyjnego wystąpi zespół Quartetto Galante w składzie: Dominik Wroniszewski – obój, Piotr Jakubowski – skrzypce,
Adam Vogelsinger – altówka i Justyna Jakubowska
– wiolonczela. Ambitni i utalentowani muzycy wykonają utwory kompozytorów XVIII i XX w.
W programie wieczoru: Wolfgang Amadeus Mozart – w Kwartet obojowy KV 370,Georg Druschetzky
– Kwartet obojowy g-moll, Benjamin Britten – Phantasy Quartet op. 2.

▴ Quartetto Galante

fot.: Archiwum KBP

Polecamy kultura

Conrad patronem
kończącego się roku
Rok 2017 upływa pod patronatem Josepha Conrada, czyli Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego – angielskiego pisarza pochodzenia polskiego,
autora m.in. „Lorda Jima” i „Jądra ciemności”, książek, które na stałe weszły do kanonu lektur szkolnych. Sejm zdecydował o ustanowieniu pisarza patronem 2017 roku, aby uczcić 160. rocznicę jego urodzin,
a także podkreślić uniwersalne wartości moralne
i etyczne zawarte na kartach jego książek. W ciągu
tego roku na terenie całej Polski i Europy promowana
jest twórczość pisarza, a także jego powiązania z polską kulturą. Odbywają się spektakle teatralne, wystawy, prelekcje, konkursy, a nawet wycieczki rowerowe
po Londynie śladami Josepha Conrada. Na czym polega fenomen pisarza? Być może na tym, że był to pisarz prawdziwie europejski, zanurzony w trzech kul-

turach: polskiej, francuskiej i angielskiej, przez co
jego utwory zyskały niezwykle uniwersalny charakter, a naszkicowane przez niego postacie borykały się
z problemami natury moralnej bliskiej każdemu człowiekowi.
Koszalińska Biblioteka Publiczna również przyłączyła się do obchodów roku conradowskiego.
5-6 czerwca w KBP i bibliotekach gminnych powiatu koszalińskiego zorganizowano cykl wykładów dla
młodzieży Cecylii Judek pt.: „Podążać za marzeniami. Joseph Conrad patron roku 2017”. 8 czerwca odbyły się także warsztaty głośnego czytania dla młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie
przygotowane przez znanego lektora filmowych list
dialogowych Stanisława Heropolitańskiego pt.: „I ty
możesz zostać Conradem”.
Co jeszcze przed nami? Od 2 listopada do 4 grudnia w Galerii Region mieszkańcy Koszalina będą mogli oglądać wystawę poświęconą życiu i twórczości pisarza pt.: „Joseph Conrad – postać niezwykła” – wstęp
na wystawę jest wolny. Natomiast 9 listopada o godz.
10:00 w sali konferencyjno-kinowej odbędzie się Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Josephie Conradzie,
podczas którego swoją wiedzę na temat pisarza będą
mogli sprawdzić uczniowie klas drugich i trzecich koszalińskich gimnazjów. Przewidziane są trzy nagrody
główne w formie czeku na zakup książek dla bibliotek
zwycięskich szkół. Szykuje się pasjonujący pojedynek.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Polecamy kultura

fot.: Robert Grablewski
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Mistrzowie
Polskiej Piosenki
Już wkrótce Pałac Młodzieży stanie się chociaż na
chwilę ambasadą Polskiej Piosenki.
17 listopada odbędą się I Warsztaty Wokalne pt.:
„Mistrzowie Polskiej Piosenki”.
Zajęcia poprowadzi jedna z najwybitniejszych
polskich piosenkarek soulowych i jazzowych Grażyna Łobaszewska, znana z takich utworów jak: „Czas
nas uczy pogody”, „Gdybyś” czy „Piosenka o ludziach
z duszą”. Artystka poprowadzi zajęcia z emisji głosu,
a także interpretacji piosenki.
Główną ideą zorganizowania warsztatów jest
oczywiście propagowanie twórczości wybitnych kompozytorów i autorów tekstów, m.in.: Jeremiego Przybory, Jana Wasowskiego, Włodzimierza Korcza, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, a także spotkanie się z czołowymi artystami
reprezentującymi ten rodzaj twórczości. Grażyna
Łobaszewska to czołowa polska piosenkarska oraz
kompozytorka, a jej piosenki śpiewane są i uwielbiane przez rzesze pokoleń. Warsztaty odbywać się będą
cyklicznie raz do roku jesienią w Pałacu Młodzieży
w Koszalinie.
Jak bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie jest
polska piosenka, nie muszę chyba nikogo przekonywać – w szczególności – gdy media z każdej strony
atakują nas literaturą anglojęzyczną, a jeżeli już polską
to często o niczym. Wmawiają nam co jest dobrą muzyką a co złą, propagując utwory w większości twórców zagranicznych. Czy jest to ucieczka przed my-

▴ Grażyna Łobaszewska

śleniem lub obawa przed wypowiadaniem mądrych
i potrzebnych treści? W pewnym wywiadzie jeden
z najwybitniejszych kompozytorów polskiej piosenki Włodzimierz Korcz powiedział „…kiedyś piosenki się komponowało teraz się produkuje…”. Warsztaty mają przypomnieć nam twórczość tych wybitnych
twórców, a także zachęcić młodzież do sięgania po ten
repertuar i wykonywania go we własnym aranżu i interpretacji – jak mówi Grażyna Łobaszewska: „…to
aranż sprawia że piosenka jest nowoczesna, melodia
jest albo jej nie ma”.
Tegorocznymi uczestnikami warsztatów będą
wychowankowie Studia Piosenki Polskiej Pałacu
Młodzieży. W kolejnych edycjach grono uczestników
poszerzy się o wokalistów z innych placówek.
Zwieńczeniem pracy młodych artystów będzie
koncert powiązany z twórczością Agnieszki Osieckiej, który odbędzie się w Pałacu Młodzieży 17 listopada o godz. 19:00.
W trakcie koncertu pojawią się także utwory z repertuaru min. Alicji Majewskiej, Grażyny Łobaszewskiej, Grzegorza Turnaua, Krystyny Prońko czy też
Moniki Brodki. Dla wszystkich zainteresowanych,
którzy chcieliby gościć na koncercie podsumowującym I Warsztaty Wokalne Mistrzowie Polskiej Piosenki mamy 50 wejściówek. Zgłoszenia przyjmujemy
w sekretariacie Pałacu Młodzieży. O rezerwacji miejsc
decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszam serdecznie.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Szafran
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Kalendarium sportowe

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 5.11
IV liga Bałtyk Koszalin
– PC Kluczevia Stargard,

AZS Koszalin
— koszykówka

— 11.11
IV liga Gryf Kamień
Pomorski – Bałtyk Koszalin;
— 18.11
IV liga Bałtyk Koszalin
– Osadnik Myślibórz,

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł, 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

wstęp wolny,
Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

wstęp wolny,
Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 25.11
IV liga Sokół Karlino
– Bałtyk Koszalin;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 4.11
UKS PCM Kościerzyna
– Energa AZS Koszalin,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 11.11
Start Elbląg
– Energa AZS Koszalin;
— 18.11
Energa AZS Koszalin
– Vistal Gdynia,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 4.11
AZS Koszalin
– Polpharma Starogard Gd.,

— 12.11
MKS Dąbrowa Górnicza
– AZS Koszalin;
— 18.11
AZS Koszalin
– Miasto Szkła Krosno,

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł, 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 4.11
II liga Stal Stalowa Wola
– Gwardia Koszalin;
— 11.11
II liga Gwardia Koszalin
– GKS 1962 Jastrzębie;
— 25.11
II liga Gwardia Koszalin
– ŁKS Łódź;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 4.11
I liga KPR Gwardia
Koszalin – MKS Grudziądz,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

— 11.11
I liga KS Stal Gorzów
– Gwardia Koszalin;
— 18.11
I liga KPR Gwardia
Koszalin – Sokół Porcelana
Lubiana Kościerzyna,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

Polecamy sport

Jesienią trudniej
utrzymać formę
Jak cała otaczająca nas przyroda, jesienią
zbieramy zapasy na zbliżającą się zimę. Postarajmy się, aby nie były to zapasy zbędnego „tłuszczyku”. Co zatem robić, gdy za oknem ziąb i z racji pogody odpada choćby bieganie, a u większości rowerzystów rower wylądował w garażu? Jak
utrzymać formę po aktywnym lecie? Oto nasze
propozycje, które pomogą twojej sylwetce wytrwać do stopnienia śniegów – jeśli w Koszalinie
takowe będą.
Wieczory na basenie
Warto postawić na pływanie. Dzięki niemu odciążysz
kręgosłup, pięknie wyrzeźbisz sylwetkę i ujędrnisz
ciało, które po utracie kilku kilogramów potrzebuje
innego rodzaju sportu niż tylko siłowni. Na obu koszalińskich pływalniach dostępne są jacuzzi, które zapewnią skórze profesjonalny hydromasaż i przyjemne ogrzewanie. Bardzo pomocna okaże się taż sauna. Warto pamiętać aby po wyjściu z basenu założyć
czapkę.

24-25

Fitness na dżdżystą jesień i mroźną zimę
Jesień to czas, kiedy kluby fitness przeżywają prawdziwe oblężenie. Chcesz zapisać się na zumbę, TBC lub
jogę? W Koszalinie takie zajęcia proponują wszystkie
centra sportowo-rekreacyjne. W Centrum Kultury
105 do wyboru są dwie sekcje: Zumba Kids dla dzieci oraz Zumba dla dorosłych. Warto wykupić karnet
na cały miesiąc lub dłużej. Dzięki temu nie będziesz
opuszczać zajęć, oszczędzisz pieniądze, a i być może
ćwiczenia na tyle cię zainspirują, że będziesz na nie
chodzić aż do wiosny?
Taniec dobry na wszystko
Zima to także dobry moment na rozpoczęcie nauki
tańca. O ile uczciwie i regularnie będziesz ćwiczyć –
możesz zgubić nawet kilkanaście kilogramów, a przy
tym nabierzesz pewności siebie. Gorące rytmy ogrzeją nawet największego zmarźlaka. Pomijając osiedlowe kursy tańca, w Koszalinie są właściwie dwa profesjonalne ośrodki taneczne: Szkoła Tańca ASTRA oraz
Studio Tańca Pasja. Dla spragnionych ruchu w rytm
muzyki ciekawą propozycję tańca nowoczesnego
mają sekcje taneczne CK105.
Stretching w domowym zaciszu
Jeśli nie lubisz ćwiczyć w klubach pełnych ludzi, możesz zdecydować się na trening w domu. Jakie są
z tego korzyści? Przede wszystkim nie trzeba płacić
za karnet, a ćwiczyć można o dowolnej porze dnia
i nocy. Minusem jest zaś to, że brak grupy i trenera
działa demotywująco, a przez to łatwiej jest nam zrezygnować z treningu. ■ (RB)

Kosz
w ogrodzie

fot.: Maja Markowska

Żyjemy szybko, brak czasu jest dla nas świetną
wymówką, żeby się nie angażować, często nie mamy
satysfakcji ze spotkań z ludźmi, a do tego słabo znamy swoich sąsiadów. To znaczy, znamy z widzenia, ale
już nie po imieniu. Bardzo ponury obraz. Na szczęście są pomysły i ludzie, którzy próbują to zmienić.
Tytułowy KOSZ to Koszaliński Ogród Społeczności
Zaangażowanej. Nazwa brzmi może nieco poważnie, ale kryją się za nią dość proste i oczywiste sprawy.
Ogrody społeczne istnieją w bardzo wielu państwach
już od wielu lat i skupiają się na zbudowaniu miejsca
prowadzonego przez grupę sąsiadów dbających o zieleń i roślinność na swoim własnym podwórku. Czyli
że ma być ładnie i pożytecznie. Nasze najmniejsze ojczyzny miałyby być obsadzane roślinami ozdobnymi,
ale także nadającymi się do konsumpcji. Dla podnoszenia kompetencji przyszłych ogrodników, zorganizowano warsztaty, które zainteresowały sporą grupkę
mieszkańców. Posadzili oni 64 nowe rośliny, a środki
pochodziły z funduszu „Działaj Lokalnie”.
Wszystko to wydaje się oczywiste, ale jak zawsze
potrzebni są lokalni liderzy, którzy zarażą innych
swoim entuzjazmem. W Koszalinie zakasała rękawy
Maja Markowska, absolwentka Liceum Plastycznego
i studentka Architektury Wnętrz Politechniki Koszalińskiej, estetyka świata ma dla niej istotne znaczenie.
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Swoją działalność Koszaliński Ogród rozpoczął
od Pikniku Integracyjnego dla mieszkańców bloków
usytuowanych przy ulicach Zwycięstwa i Laskonogiego. Jego najważniejszą częścią było wykonanie „Muralu dla sąsiada” w bramie prowadzącej na podwórko
przy ulicy Laskonogiego. Projekt muralu został wybrany przez mieszkańców z propozycji zgłoszonych
w ramach konkursu. Niemal jednogłośnie wybrano
propozycję autora ukrywającego się pod pseudonimem Medina May.
Jak zapewniła Maja, wkrótce po przygotowaniu
tego tekstu pojawił się kolejny mural, w bramie przy 1
maja. Jego autorka używa nicka Saren.
– Jestem pewna, że takie akcje mają walor integracyjny. Nasze kolejne działania to wernisaż na klatce schodowej. Już po pikniku wiemy, że choć pomysł
jest dobry, to jednak wymaga rozmów i zachęcania, bo
każdy swój kawałek podwórka widziałby inaczej. Wierzę, że nie zabraknie nam cierpliwości i entuzjazmu –
śmieje się Maja. ■ (KG)
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