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Czarujący to ktoś bardzo miły, ale i ten kto czaruje, a do tego jak
wiadomo używamy magii.
Od kiedy pojawił się Harry Potter, wiemy o niej dużo więcej. Ale
nigdy za wiele!
Zapraszamy Cię na Filmoniadę, czyli czwarty już Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej, tym razem właśnie pod hasłem czarów i magii.
Wyobraź sobie co zrobisz, jak się nauczysz czarować!
Czekają Cię szalone, zachwycające i pracowite trzy dni w Centrum Kultury 105, a podczas nich spotkania z artystami, filmami
i Twoimi rówieśnikami. Może za kilka lat sam zrobisz magiczny film
i wygrasz jakiś festiwal? Może „Młodzi i Film” w Koszalinie? Zapraszamy bardzo czarująco :)

Trendy dostępne na stronach:
www.ck105.koszalin.pl
www.koszalin.pl
www.koszalin.naszemiasto.pl
Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Monika Modła
Dyrektor Dziecięcego
Festiwalu Sztuki Filmowej
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Polecamy kultura

Pierwsza, działająca przy Prezydencie Koszalina
Rada Kultury zakończyła swoją czteroletnią kadencję i wybrana została nowa, w 13-osobowym składzie.
Prezentujemy ich nazwiska.
Marcin Borchardt – aktor BTD, kierownik zespołów
teatralnych, reżyser widowisk, współzałożyciel i prezes stowarzyszenia „Aktorzy po godzinach”.
Małgorzata Chodkowska – współzałożycielka Fundacji „Pokoloruj Świat”, organizatorka wielu akcji
społeczno-kulturalnych.
Ewa Czapik-Kowalewska – pedagog teatralny, reżyserka, animatorka kultury, szefowa Studia Artystycznego im. Ziembińskich w CK105.
Marta Czerwińska – od 2005 r. związana z sektorem pozarządowym. Pracuje w Fundacji Nauka dla
Środowiska. Koordynuje programy wspierające ludzi
z energią i ciekawymi pomysłami.
Marcin Golik – autor filmów reklamowych, prezentacji multimedialnych, teledysków.
Michał Kaczmarek – specjalista ds. mediów społecznościowych, współzałożyciel kawiarni „Powidoki”,
Stowarzyszenie „Na przykład”.
Zosia Karbowiak – wokalistka, autorka tekstów i muzyki, producentka muzyczna, multiinstrumentalistka, muzyk studyjny i koncertowy założycielka Korpusu Perkusyjnego i grupy wokalnej V-Pack przy CK105.

fot.: A. Fulbiszewski

Nowa Rada
Kultury

Anna Kowal – bibliografka, autorka wielu bibliografii dotyczących regionu koszalińskiego, kierowniczka
Działu Informacyjno – Bibliograficznego KBP.
Anna Makochonik – dziennikarka, redaktor prowadząca Almanach Kultury Koszalińskiej, operatorka
Koszalińskiego Grafiku Kultury.
Elżbieta Malczewska-Giemza – reżyserka, pedagog
teatralny, animatorka kultury w Pałacu Młodzieży.
Maciej Osada Sobczyński – kompozytor, pianista,
autor muzyki do ponad 30 realizacji teatralnych i filmowych, twórca grupy Osada Jazz Project, nauczyciel
muzyki, współpracownik TPD.
Mariusz Rodziewicz – dziennikarz Głosu Koszalińskiego, inicjator Giełdy Płytowej w Koszalinie.
Łukasz Waberski – członek Stowarzyszenia Na Przykład. Współzałożyciel Koszalińskiej Pracowni Projektowej Dobry Sztos, która jest współorganizatorem
m.in. Targów Sztuki i Dizajnu i autorem oprawy graficznej Koszalińskich Kongresów Kultury.
Być może wyda się państwu interesujące, że
w składzie Rady znajdujemy sporo osób z nowym
i nietypowym spojrzeniem na kulturę, a średnia jej
wieku jest poniżej 40 lat. ■ (KG)

4. DFSF „Filmoniada”

Dziecięca
Filmoniada

To już czwarty raz
młodzi koszalinianie będą
mogli zanurzyć się w świat
filmowej magii.
Festiwal się rozwija, otrzymał nową piękną
nazwę, drugą salę kinową w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (kino Alternatywa) i jest po brzegi pełen atrakcji. Tematem
przewodnim spotkania
będą czary i magia. Pragniemy zwrócić uwagę, że
zaczynamy pięć dni przed
właściwą imprezą, filmem
„Jestem William”.

Pierwszego dnia, już po dotarciu kolorowego
dziecięcego korowodu do Centrum Kultury, w swoje ręce weźmie Was Teatr Kompania Marzeń, który rozbawiać was będzie kilkakrotnie w czasie festiwalu. Pierwszego dnia także będziecie mogli wziąć
udział w warsztatach plastycznych, filmowych i dla
Małych Architektów. W tych ostatnich będziecie
mieli do dyspozycji aż 9000 klocków i własną wyobraźnię.
Po południu zaprosimy Was na spotkanie z iluzjonistą, czarodziejem czyli Panem Ząbkiem i na minirecital znanej z ekranu telewizora aktorki Julii Kamińskiej. Pana Ząbka mogliście widzieć w programie „Mam talent” i „Mali giganci”. Budując swoje
show inspiruje się sztuką cyrkową, teatrem, kabaretem i popisami kaskaderskimi tworząc niepowtarzalny spektakl iluzjonistyczny.
Drugiego dnia zapraszamy na kolejne spotkania
z Teatrem Kompania Marzeń, warsztaty plastyczne
i całodniowe warsztaty kreatywne „Mali architekci”.
W samo południe rozpocznie się casting „Dzieciaki talenciaki w krainie czarów i magii”. Będzie to
zabawa utrzymana w konwencji castingu telewizyjnego. Czekamy na dzieci w wieku 4-12 lat, które zechcą zaprezentować swój talent – może to być śpiew,
recytacja, taniec, sztuczki (kuglarskie, prestidigitatorskie). Tematem przewodnim każdego z pokazów
mają być czary i magia. Wszystkie występy będą nagrywane i emitowane później na antenie TV MAX.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
Piątkową Filmoniadę zakończy widowisko „Alicja w Krainie Muzycznej Magii”, multimedialny
spektakl muzyczny dla dzieci, pełen muzyki, magii,
intryg, dynamicznej akcji i dobrego humoru. Akcja spektaklu rozgrywa się na scenie i równolegle na
kinowym ekranie. Jest to w połowie film, a w połowie tradycyjna sztuka teatralna. Publiczność poznaje
niezwykle barwnych bohaterów. Na ekranie pojawią
się m.in.: Skrzypek na dachu (Zbigniew Wodecki)
i dobra wróżka Polihymnia (Małgorzata Ostrowska),
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4. DFSF „Filmoniada”

na scenie zawita Królik Raper, Kapelusznik Jazzman, księżna Atonalia, komputerowy Wirus, pełen złych zamiarów intrygant Tryton oraz tytułowa Alicja. Widowisko
przepełnione jest muzyką i humorem. Spektakl ma także walor edukacyjny. Podróżując po Królestwie Muzycznej Magii główna bohaterka poznaje style i gatunki muzyczne. Na deser tort dla wszystkich uczestników.
Trzeci dzień festiwalu to dzień z partnerem imprezy, firmą Trefl. Będziecie mogli spotkać się z rodziną Treflików i pobuszować w strefie gier. Dzień ponownie zakończy tort dla wszystkich.
Oczywiście nie zapominajcie o filmach – przygotowaliśmy dla Was prawie 600
minut na sali kinowej. ■ (KG)

▴ Historia Biblii w Muzeum

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

fot.: M. Tuliszka

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Galeria Fotografii „Portrety z duszą”

Michalina Tuliszka w Pałacu Młodzieży

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 8.03
Historia Biblii. Na wystawie

prześledzimy ponad 3000 lat
historii Pisma Świętego.
Na ekspozycji zobaczymy repliki najstarszych manuskryptów i kamiennych tablic, ponadto skrawki papirusów, zrolowane skóry,
zapisane zwoje oraz pierwsze drukowane egzemplarze.
Muzeum, ul. Młyńska;
— Od 1.03
Zabytek Miesiąca. Grzebienie Adama von Podewilsa.

W marcu w cyklu „Zabytek

miesiąca” prezentować
będziemy trzy grzebienie
znalezione w sarkofagu Adama von Podewilsa (16171697) w kościele rodowym
w Krągu koło Polanowa.
Niewielka wieś Krąg koło
Polanowa słynie z zachowanego w renesansowej formie
zamku rezydencjonalnego
potężnego niegdyś pomorskiego rodu Podewilsów.
Wieś z całym majątkiem
przekazana została we władanie tej właśnie rodzinie
przez księcia Bogusława X
za uratowanie mu życia.
Muzeum, ul. Młyńska;

jest bardzo osobistym doświadczeniem, do którego zapraszam z nieodmienną mieszanką ekscytacji i zawstydzenia”. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

ne najmłodszych wychowanków pracowni Jolanty Lange,
wprowadzą nas w oczekiwaną Wiosnę. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

— Od 1.03
Galeria Malucha „Czekamy
na wiosnę”. Prace plastycz-

— Do 30.03
Galeria Fotografii „Portrety
z duszą” Michalina Tuliszka.

„Za pomocą aparatu wyrażam siebie, moją wrażliwość,
spojrzenie na świat. Każda
praca stworzona przeze mnie

CENY BILETÓW:
— Muzeum:

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).
Duża Scena: I-VII rząd: normalny – 50 zł, ulgowy – 45 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
– 30 zł. VIII-XII rząd i balkon: normalny – 40 zł, ulgowy
– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała
Scena: normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.

▴ Wernisaż wystawy „Dwa formaty”
w Bałtyckiej Galerii Sztuki

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:

Bilety 2D (pon.-czw.): 17 zł –
normalny, 15 zł – ulgowy, 11 zł
– KKDR, 12 zł – grupowy.
Bilety 2D (pt.-niedz.): 19 zł
– normalny, 17 zł – ulgowy,
13 zł – KKDR, 14 zł – grupowy. Tani poniedziałek: 12 zł.
KMW: 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł, karnet – 29/34 zł.
DKF Kids: 15 zł. Szminka
Movie: 10 zł.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. PM

Kalendarium kulturalne

fot.: W. Marszałka
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▴ VII OKG „Hity na gitarze”: koncert duetu

▴ VII OKG „Hity na gitarze”: koncert Laureatów

1 Piątek

2 Sobota

— VII Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy „Hity na gitarze”
(więcej str. 24). Pałac Młodzie-

— 12:00
Kino Małego Widza: „Spider-Man Uniwersum” (zestaw
małego widza: mały popcorn
i pepsi 5 zł). Kino Kryterium;
— 16:00
VII Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy „Hity na gitarze”.

gitarowego Woch & Guzik Duo

ży, ul. Bogusława II;

— 18:00, 20:00
„Tresowany mężczyzna”

– spektakl agencyjny, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:00
Wernisaż wystawy
„Dwa formaty”. Będzie to zde-

rzenie rysunków profesora
Mariusza Dąbrowskiego i malarstwa profesora Waldemara Marszałka. Bałtycka Galeria
Sztuki CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Arcydzieła”. Wykonawcy:

J. Chrenowicz – dyrygent,
M. Klimsiak – fortepian,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar: S. Rachmaninow, L. van Beethoven.
Prowadzenie: A. Zborowski.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:30
Koncert duetu gitarowego
Woch & Guzik Duo.

Adam Woch i Robert Guzik
– gitara, w ramach VII OKG
„Hity na gitarze”. Bilety: 25 zł.
CK105, ul. Zwycięstwa;

Koncert Laureatów, zagrają
najlepsi uczestnicy konkursu.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży;
— 18:00
„Związek otwarty”, Mała

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
Ostatki w Muzie – Rewia
Latynoska „Fiesta Latina”.

W programie usłyszymy utwory takie jak: Quantanamera,
Conga, Macarena, Desperado,
Copacabana oraz wiele innych,
w wykonaniu Studio Batuta
Voices. Bilety: 119 zł. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;
— 20:00
„Kolacja dla głupca”, reż.

Z. Derebecki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 21:00
Koncert Cheap Tobacco
w ramach cyklu „105% Mocy”
(więcej str. 16). Club105,

ul. Zwycięstwa;

fot.: Mat. prom. dystrybutora

ilustr.: M. Pokora

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ Wystawa „Mistrzowie Ilustracji” w KBP

▴ DKF: „Mój piękny syn” w kinie Kryterium

▴ Szminka Movie: „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”

3 Niedziela

5 Wtorek

7 Czwartek

— 16:00
„Klimakterium 2”, Duża Scena.

— 16:30
„Barwy ekspresji”. Wernisaż

— 9:00
„Kraina śpiochów”. BTD;
— 17:00
Spotkanie autorskie z Vincentem V. Severskim (więcej
str. 22) autorem bestsellerowej

Kontynuacja Hitu „Klimakterium... i już”. Sukces, jaki odniosła pierwsza część sztuki,
uznany został za „ciekawy fenomen społeczny”. Po tak spektakularnym hicie, na początku 2014 rusza druga część spektaklu, w której po jakimś czasie
na urodzinach Maliny spotykają się ponownie cztery przyjaciółki. Butik Maliny splajtował,
więc otworzyła pub co z tego
wyniknie zobaczycie Państwo
sami. BTD, pl. Teatralny 1;

4 Poniedziałek
— 11:00
Finisaż wystawy „Mistrzowie Ilustracji” przygotowanej
przez Wydawnictwo
Dwie Siostry. Wstęp wolny.

KBP, Galeria Region,
pl. Polonii 1;

— 17:30
„Kobieta w twórczości i twórczość kobiet”. Wernisaż wy-

stawy Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Koszalin-Słupsk. Galeria Ratusz
II piętro, Rynek Staromiejski;

wystawy Elżbiety Kalińskiej
(ZPTP). Galeria Ratusz
I piętro, Rynek Staromiejski;

— 18:00
DKF: „Mój piękny syn”. Kino

w kinie Kryterium

— 19:00
Koncert Ani Dąbrowskiej.

tetralogii szpiegowskiej „Nielegalni”, „Niewierni”, „Nieśmiertelni”, „Niepokorni”. Wstęp
wolny. KBP, pl.Polonii 1;

6 Środa

— 18:00, 20:15
„Kolacja pożegnalna”, Duża

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Bilety do nabycia: www.hala.
koszalin.pl, www.kupbilecik.
pl. Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich 4;

— 9:00
„Kraina śpiochów”,

reż. W. Rogowski, Duża Scena.
Czy sen, jego brak lub nadmiar,
może być przyczyną zmartwienia dworu królewskiego? Może,
o ile to dwór Króla Śpiocha, którego poddani wzorem jego wysokości sypiają długo i smacznie. BTD, pl. Teatralny 1;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Kształt wody” G. del
Toro, D. Kraus. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 8, ul. Andersa 4-6;

— 18:00
Szminka Movie: „Miszmasz
czyli Kogel Mogel 3”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Scena. Jak pozbyć się najlepszych przyjaciół? Nic prostszego,
wystarczy zaprosić ich do siebie
do domu na wystawną kolację
przy świecach, z ich ulubioną
muzyka w tle.Obsada: M. Foremniak, J. Chabior, P. Gąsowski. BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
Scena teatralna „Siostry”
monodram w wykonaniu
Bożeny Kaczmarek (więcej
str. 18). Śpiew: M. Strzelecka,

reż.: M. Ercolani. Wstęp wolny
za okazaniem „karty widza”.
Domek Kata, Teatr Propozycji
„Dialog”, ul. Grodzka 3;

▴ Stand up na Dzień Kobiet: Tomasz Biskup

▴ Giełda Kolekcjonerska w Muzeum

8 Piątek

9 Sobota

— 18:00, 20:00
„Związek otwarty”,

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

— 18:30
Koncert kameralny.

— 12:00
Kino Małego Widza: „LEGO®
PRZYGODA 2” (po seansie zajęcia plastyczne). Kino

w Teatrze Variete – Muza

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, W. Rogowski, Scena na zapleczu. BTD, pl. Teatralny 1;
Wykonawcy: I. Berberian
– skrzypce, M. Bortnowska
– fortepian. Repertuar:
W. A. Mozart, F. Schubert,
E. Grieg. Prowadzenie:
A. Zborowski. Filharmonia,
ul. Piastowska;
— 20:00
Stand up na Dzień Kobiet:

Jego Eminencja Tomasz Biskup
– jedyny w swoim rodzaju biskup bez święceń. Uwielbia zamęczać ludzi zbędnymi ciekawostkami. Mówi o rzeczach takich jak: ściema w reklamach,
podróże i problemy, jakie mogą
wyniknąć ze zwykłej wycieczki
do Castoramy. Prowadzi
bloga oraz kanał na Youtubie.
Bilety: 30 zł. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska;
— 20:00
Koncert z okazji Dnia
Kobiet: John Porter Solo
(więcej str. 16).

Sala widowiskowa CK105;

sy: tel. 94 343 20 11. Wstęp wolny. Muzeum, ul. Młyńska;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Z. Derebecki, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

10 Niedziela
— 12:00
Koncert familijny „Elementarz dobrego melomana, czyli jak zachowywać się na koncertach” (więcej str. 21). Wyko-

nawcy: K. Starybrat – dyrygent,
W. Bałdys – konferansjer,
I. Wyszyńska – choreograf,
animator koncertów, A. Załucka – multimedia, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Aktorzy koszalińscy, czyli
komedia prowincjonalna”,

reż. P. Ratajczak, Scena na zapleczu. To komedia, momenta-

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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▴ „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia
prowincjonalna” w BTD

mi dość gorzka, zbiorowy portret artystów, zmagających się
z frustracją, bylejakością, obojętnością i całą machiną teatralnych absurdów. To spektakl o dobrych i złych doświadczeniach w pracy aktora z dala
od stolicy, ale przede wszystkim, o tym, co w tym zawodzie
najważniejsze, o pasji, marzeniach, sensie życia i miłości do
teatru. BTD, pl. Teatralny 1;

11 Poniedziałek
— 20:00
„Kobieta pierwotna”,

Duża Scena. Sztuka „Kobieta Pierwotna” jest doskonałym
odzwierciedleniem kobiety
XXI wieku: poszukującej zabawy, korzystającej z życia,
otwartej, podrywającej, a nie
podrywanej, samowystarczalnej, ale w głębi serca marzącej
o poważnym związku z odpowiednim mężczyzną. Jest dojrzała i doświadczona, ale nadal
silna i pełna seksapilu. Mimo,
że dawno przekroczyła „magiczną” 30stkę nie ma zamiaru rezygnować z uciech życia.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: J. Schweizer

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ DKF: „Green Book” w kinie Kryterium

▴ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP

▴ Piotr Pławner w Filharmonii

12 Wtorek

13 Środa

14 Czwartek

— 9:00
„O Ignasiu, który nie lubił
szkoły” – Teatr Akademia

— 9:00
„O Ignasiu, który nie lubił
szkoły” – Teatr Akademia

— 9:00
„O Ignasiu, który nie lubił
szkoły” – Teatr Akademia

Wyobraźni, Scena na zapleczu
Jedne dzieci lubią szkołę, inne
wprost jej nie cierpią. Tytułowy bohater postanawia uciec
ze szkoły wyruszając w pełną
przygód wędrówkę, która zaprowadzi go wprost do... szkolnej biblioteki. Wielkie emocje,
które rozbudza to widowisko
znajdują ujście w ostatecznym
radosnym rozwiązaniu konfliktów.BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Wernisaż wystawy
pt. „Cztery pory roku” Towarzystwa Fotograficznego
„Bałtyk”. Wstęp wolny. KBP,

Galeria Region, pl. Polonii 1;

— 17:00
Scena Seniora pn. „Chór
Frontowe Drogi i jego Goście”.

Zaprasza Centrum Kultury 105. W programie wystąpią:
Gminny Chór „Camerton III”
ze Świeszyna oraz chór „Frontowe Drogi”. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Green Book”. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

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

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

nad książką „Szepty kamieni.
Historie z opuszczonej Islandii” B. Lenard, P. Mikołajczaka. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 9, ul. Struga 5;
— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki – dyskusja nad książką

Wyobraźni, Scena na zapleczu.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Duchy Jeremiego”
R. Rienta. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:00
Koncert z okazji Dnia Kobiet.

Zaprasza Stowarzyszenie
Śpiewacze „Śródmieście”.
Wystąpi zespół „Skarpianie”.
Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

„Dzieciaki świata”
M. Wojciechowskiej.
Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Indeks szczęścia Juniper
Lemon” J. Israel. Wstęp
wolny. KBP, salka edukacyjna za czytelnią, pl. Polonii 1;

15 Piątek

— 17:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Outsiderzy” S. E. Hinton.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 3,
ul. Młyńska 12;

— 16:30
„Grand Prix Pałacu Młodzieży 2019”. I turniej szachowy

w tym roku. Zapisy: D. Długopolski, tel. 729 172 172. Licz-

▴ Bovska w Teatrze Variete – Muza

ba miejsc ograniczona. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 17:00
Spotkanie z A. Tomaszewską
dotyczące Japonii
pt. „W cieniu sakury, czyli
mity i fakty na temat bezpieczeństwa w Japonii”. Wstęp

wolny. KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Z batutą i smyczkiem” (więcej
str. 21). Wyk.: P. Pławner

– dyrygent/skrzypce, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar: J. Haydn, F. Mendelssohn – Bartholdy, F. Schubert.
Prowadzenie: A. Zborowski.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 20:00
„Związek otwarty”,

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, W. Rogowski, Mała Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Bovska: Kęsy. Trasa promu-

jąca najnowszy krążek. „Kęsy”
to płyta wypełniona elektroniką w nietradycyjnym tego słowa
znaczeniu. Ten album pulsuje
energią i elektryzuje. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.

10-11

▴ Zapowiedź Filmoniady: „Jestem William”

▴ „Kolacja dla głupca” w BTD

16 Sobota

17 Niedziela

— 12:00
Zapowiedź Filmoniady: Pokaz
laureata 36. Ale Kino! „Jestem
William” (bilety: 5 zł, Zestaw
Małego Widza: mały popcorn
i Pepsi – 5 zł). Reż.: J. Elmer,

— 12:00
DKF Kids: „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica” (Zestaw Klubowicza: popcorn i Pepsi – 5 zł).

w kinie Kryterium

86 min. William to zwyczajny,
ułożony chłopiec, który uważa, że ma w życiu pecha. Mama
przebywa w szpitalu i nie może
się nim opiekować, więc William trafia do innego miasteczka, pod skrzydła wuja Nilsa.
W nowym miejscu zaczepia
go trójka łobuzów, a wujek
wpada w poważne tarapaty.
Kino Kryterium;
— 18:00
„Związek otwarty”, reż.

Ż. Gruszczyńska-Ogonowska,
W. Rogowski, Mała Scena. Kryzys w małżeństwie bywa niekiedy zabawny. Kryzys we włoskim małżeństwie jest po prostu komedią. Zazdrość, miłość,
przywiązanie – wszystkie te
uczucia zostaną wystawione na
ciężką próbę kiedy ON zaproponuje zmianę ich małżeństwa
w związek otwarty, a ONA –
początkowo wrogo nastawiona – odnajdzie się w tej zmianie
nad wyraz dobrze. BTD;

Reż.: J. Bornebusch, gat.: Familijny, 95 min. Lasse i Maja jeszcze się nie znają, a Biuro Detektywistyczne nawet nie marzy
się nieśmiałemu samotnikowi i zbuntowanej dziewczynce. On jest wzorowym uczniem,
a ona nową uczennicą w szkole
w Valleby. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Z. Derebecki, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

18 Poniedziałek
— 19:00
Koncert „Dawid Podsiadło
– wielkomiejski tour”. Po wy-

przedanej „Małomiasteczkowej
Trasie” Dawid Podsiadło wyrusza w prawdziwie „Wielkomiejski Tour”. Artysta przenosi się
do kameralnych sal, z których
najmniejsza pomieści jedynie
286 osób. Bilety: 129-159 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ DKF: „Granica” w kinie Kryterium

▴ 4. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej

19 Wtorek

21 Czwartek

— 16:30
Święto Kobiet, zaprasza

— 9:45-19:00
4. Dziecięcy Festiwal
Sztuki Filmowej w Koszalinie
„FILMONIADA”
(więcej str. 4-5). CK105,

Rada Osiedla „Śródmieście”.
Club105, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
DKF: „Granica”. Reż.: A. Ab-

basi, gat.: Fantasy/Thriller/Romans, 101 min. Dawno, dawno
temu na przystani promowej
pracowała bardzo, ale to bardzo brzydka celniczka. W wolnych chwilach Tina chodziła
boso po lesie, a do snu czytała
kryminały Lisy Marklund.
Nie miała szczęścia w miłości,
a jej ojciec chorował na amnezję. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Koncert „Dawid Podsiadło
– wielkomiejski tour”.

Bilety: 119-149 zł. Filharmonia,
ul. Piastowska;

20 Środa
— 17:00
Wykład Pawła Kaźmierskiego z Ogrodu Botanicznego
w Niegoszczy pt. „Wiosenne
rośliny cebulowe”. Wstęp

wolny. KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;

w Koszalinie „FILMONIADA”

ul. Zwycięstwa. Kino
Alternatywa, pl. Polonii 1;

— 20:30
Koncert rozrywkowy „Symfonica 2 Rock of Poland”. Wyko-

nawcy: M. Ostrowska, Ł. Łyczkowski, S. Lorens, D. Ukeje
oraz Orkiestra Filharmonii
Futura. W programie wyłącznie polskie, kultowe utwory lat
80’. Wizualizacje wprowadzające w klimat tamtych lat. Niesamowity powrót do czasów
PRL poprzez mocną, alternatywną i niepokorną polską muzykę. Bilety: 89-149 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

22 Piątek
— 9:00-19:00
4. Dziecięcy Festiwal
Sztuki Filmowej w Koszalinie
„FILMONIADA”. CK105,

ul. Zwycięstwa;

— 17:00
„Urok wiosennych metafor”

– na wydarzenie literacko-

▴ Sobotnie Poranki Rodzinne w Pałacu Młodzieży

-muzyczne z okazji Światowego Dnia Poezji zaprasza Krajowe Bractwo Literackie SPK
w Koszalinie. Spotkajmy się
– to jedyny taki dzień w roku
„z poezją na ty”... W programie: wiersze poetów „brackich”
w opracowaniu muzycznym,
możliwość zaprezentowania
własnego ulubionego utworu,
wystawa twórczości członków
z możliwością zakupu tomiku,
słodki poczęstunek. Program
poprowadzą: Krystyna Pilecka
i Roman Dopieralski.
Domek Kata, ul. Grodzka;

23 Sobota
— 11:00-13:00
4. Dziecięcy Festiwal
Sztuki Filmowej w Koszalinie
„FILMONIADA”. Rodzina
Treflików i strefa gier.
Tort dla wszystkich uczestników. CK105, ul. Zwycięstwa;
— 10:00
Mały Konkurs Recytatorski
– eliminacje powiatowe.

Konkurs przeznaczony jest dla
dzieci z klas I-III, IV-VI oraz
dla młodzieży z klas VII-VIII
i III klas gimnazjum z Kosza-

▴ W Samo Południe w Muzeum

fot.: Mat. prom. Filharmonii

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. Muzeum

12-13

▴ Koncert „Queen symfonicznie” w Filharmonii

▴ Szminka Movie: „Wszyscy wiedzą”
w kinie Kryterium

26 Wtorek
lina i z powiatu koszalińskiego. Regulamin konkursu i karta
zgłoszenia do pobrania: www.
ck105.koszalin.pl. Wstęp wolny. Club105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

Jolanta Lange zaprasza
na wspólne, bardzo twórcze zajęcia plastyczne. Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży,
tel. 94 348 05 00. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 12:00
W Samo Południe. Gościem

będzie Łukasz Gładysiak.
Książka p.t.: „Opowieści znad
Parsęty. Białogard i Karlino poprzez wieki” to próba zwrócenia uwagi na interesujące losy
tych dwóch miast. Wstęp wolny. Muzeum, ul. Młyńska;
— 16:00
Koncert „Queen symfonicznie”. Wykonawcy: Alla Vienna,

chór Vivid Singers i Mariusz
Ostrowski. Bilety: 89-139 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Gąska” – premiera, reż.

P. Szkotak, Duża Scena.
„Gąska” Nikołaja Kolady to
gorzka komedia, nad którą

unosi się duch uniwersalnego
cytatu z „Rewizora” Nikołaja
Gogola: „Z czego się śmiejecie?
Z siebie samych się śmiejecie!”.
Oto za kulisami prowincjonalnego teatru w Dechowsku rozgrywa się rozpisany na trzy kobiety i dwóch mężczyzn dramat
miłosny. BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:30
Koncert „Queen symfonicznie”. Bilety: 89-139 zł.

Filharmonia, ul. Piastowska;

24 Niedziela
— 19:00
„Gąska”, reż. P. Szkotak, Duża

— 18:00
DKF: „Kafarnaum”. Reż.: N. La-

baki, 120 min. Dwunastoletni
Zejn jest mieszkańcem bejruckich slumsów, odmalowanych
w „Kafarnaum” z niezwykłą
intensywnością. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

27 Środa
— 17:00
Spotkanie autorskie z Piotrem
Milewskim promujące
najnowszą książkę pt. „Islandia
albo najzimniejsze lato
od pięćdziesięciu lat”. Wstęp

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

wolny. KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;

25 Poniedziałek

28 Czwartek

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt: „W emocjach marcowych wzruszeń”. Zaprasza

— 18:00
Szminka Movie: „Wszyscy
wiedzą”. Reż.: A. Farhadi,

Krajowe Bractwo Literackie
SPK. W programie: wiersze
poetów „brackich” w opracowaniu muzycznym. Program poprowadzi Krystyna Pilecka.
Wstęp wolny. Klub KSM „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

132 min. Laura wraz z dwójką
dzieci powraca do rodzinnego
miasteczka w Hiszpanii na wesele siostry. Podczas hucznej zabawy spotyka Paco, swoją wielką, pierwszą miłość. Imprezę
przerywa zniknięcie Irene,
córki Laury. Kino Kryterium;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska

Kalendarium kulturalne

▴ Koncert symfoniczny „Pamięci Grażyny Bacewicz”

▴ „Związek otwarty” w BTD

▴ Koncert Stare Dobre Małżeństwo w CK105

29 Piątek

30 Sobota

31 Niedziela

— 17:00
Projekcja filmu z cyklu
„Miasto na przykład”. Wstęp
wolny. KBP, sala konferencyj-

— 12:00
Kino Małego Widza: „Robaczki z Zaginionej Dżungli”
(popcorn 2 zł). Reż.: H. Giraud,

— 18:00
„Ech raz, jeszcze raz”.

w Filharmonii

no-kinowa, pl. Polonii 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Pamięci Grażyny Bacewicz”.

Wykonawcy: M. Caldi – dyrygent, J. Kociuban – fortepian,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar: G. Bacewicz, J. Haydn. Filharmonia,
ul. Piastowska;

— 19:00
„Gąska”, reż. P. Szkotak, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 20:00
„Grease” premiera musicalu,

który przeniesie nas w lata
60-te, posłuchamy hitów:
„Your The One That I Want”
czy „Summer Nights”.
Bilety: od 40 zł, dostępne:
www.kupbilecik.pl, Teatr
Variete – Muza. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska;

T. Szabo, 92 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Narodowy Balet Ukrainy „Virski”. Wspaniałe choreografie lu-

dowych tańców, które w niezwykły i niepowtarzalny sposób
przedstawiały tradycję i piękno Ukrainy oraz łączyły folklor
z akrobatyką i tańcem klasycznym, zostały szybko zauważone i docenione na świecie, czego
efektem były liczne honory, dyplomy, nagrody i wyróżnienia.
Filharmonia, ul. Piastowska;

Recital A. Awdiejewa, Duża
Scena. A. Awdiejew nie zwalnia tempa. Przygotował recital
jubileuszowy, nie tylko z okazji nadchodzącego 45-lecia jubileuszu pracy artystycznej
i współpracy z krakowską „Piwnicą pod Baranami”. Artysta
od 50 lat mieszka w Polsce a od
ćwierć wieku jest „legalnym Polakiem”. BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:30
Koncert Stare Dobre
Małżeństwo. Koncertowi

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, W. Rogowski, Mała Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

towarzyszy akcja Mamo! Tato!
Wychodzimy! (dzieci w trakcie
koncertu uczestniczą
w zajęciach artystycznych).
Bilety: 60 zł, dostępne: CK105,
www.ck105.koszalin.pl i www.
kupbilecik.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;

– Muza, ul. Morska;

– Muza, ul. Morska;

— 20:00
„Związek otwarty”,

— 20:00
Musical „Grease”. Teatr Variete

— 20:00
Musical „Grease”. Teatr Variete

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

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

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

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

Polecamy kultura

Cheap Tobacco są porównywani do The Black
Keys, ale ich muzyki nie da się łatwo zaszufladkować, zwłaszcza, że każdy koncert to zupełnie inaczej
opowiedziana historia. Wokalistka została trzykrotnie uznana najlepszą bluesową wokalistką w Polsce,
a koncert premierowy nowej płyty odbył się w studiu
im. Agnieszki Osieckiej w radiowej Trójce.
W dodatku nowa płyta dostała nominację do
Fryderyków 2019. Kto lubi i ceni dobre teksty, żywiołowość, energię mocnych brzmień jak i nostalgię spokojniejszych ballad, zakocha się w muzyce tego zespołu! Alternatywa? Jak najbardziej!
W ramach cyklu „105% Mocy”, w holu kina Kryterium przed i w trakcie koncertu prowadzona będzie
zbiórka datków na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. ■ (RC)

fot.: Mat. prom.

2 marca, godz. 21:00, koncert Cheap Tobacco w ramach cyklu „105% Mocy”. Bilety: 20 zł, dostpne:
CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa.

John
dla pań
Koncert Johna Portera Solo, to zbiór utworów
z ostatniego solowego krążka „Honey Trap”, piosenki
z legendarnej już płyty „Helicopters”, z duetu z Anitą Lipnicką, a także projektów z Adamem Nergalem
Darskim, Wojtkiem Mazolewskim, czy Alicją Domańską. Premierowo także utwory z trzeciej zamykającej tryptyk płyty, której premiera zapowiadana jest
na 2019 rok.
Ostatnia płyta solowa Johna „Honey Trap” jest
muzyczną kontynuacją wysoko ocenianego przez
krytyków poprzedniego albumu wykonawcy „Back
in town” – jednocześnie drugim z planowanej trylogii spod znaku mrocznego rocka. Po raz kolejny artysta eksploruje skomplikowane relacje międzyludzkie,
nasze ukryte lęki i obsesje przefiltrowane przez jego
osobiste doświadczenie – tym razem jednak w zdecydowanie dynamiczniejszej, w rockowo-bluesowej
formie.
„Mam swój The Who-Neil Young moment!” –
wyznaje Porter. ■ (RC)
8 marca, godz. 20:00, koncert z okazji Dnia Kobiet:
John Porter Solo. Bilety: 50 zł, dostępne: CK105, poprzez www.ck105.koszalin.pl oraz na www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

fot.: K. Szwarc

Koncert
z mocną kawą

16-17

18-19

fot.: I. Łukianiuk
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Do powstania tego monodramu przyczyniły się
dwie panie, od lat związane z
Teatrem Propozycji „Dialog”, Marzena Ercolani,
która spektakl wyreżyserowała i Bożena Kaczmarek,
która go zaprezentuje.
„Siostry” wpisują się w obchody Roku Jubileuszowego 60-lecia STP „Dialog”, a jednocześnie są wspaniałą okazją do zaznaczenia bardziej prywatnych jubileuszy. Twórczynie spektaklu – Bożena Kaczmarek
i Marzena Ercolani – w bieżącym roku obchodzą bowiem 10-lecie swojej współpracy z Teatrem Propozycji „Dialog” oraz piątą rocznicę pierwszego wspólnego teatralnego projektu. W 2014 roku wystąpiły bowiem w spektaklu „Aktorki”, który wyreżyserował
Krzysztof Rotnicki. Obie panie w swoich sugestywnych i wyrazistych kreacjach aktorskich zmierzyły się
z odwiecznym problemem przemijania, starości i nieuniknionej śmierci. Wraz z bohaterkami wkraczaliśmy wówczas w świat zdominowany przez gorycz,
zmęczenie i żal za utraconymi bezpowrotnie możliwościami.

7 marca, godz. 19:00, monodram „Siostry”. Wstęp
wolny za okazaniem Karty Widza (do obioru w biurze Teatru). Domek Kata, Teatr Propozycji „Dialog”, ul. Grodzka 3.

fot.: I. Łukianiuk

Siostry
w Dialogu

Najnowszy projekt teatralny Bożeny Kaczmarek
i Marzeny Ercolani jest równie poruszający. Scenariusz „Sióstr” narodził się bowiem z rozmów obu pań
na temat doświadczeń choroby i śmierci. Obie przeżyły traumę związaną z odejściem najbliższych im
osób, a ponadto Bożena Kaczmarek musiała stoczyć
walkę – na szczęście wygraną – z chorobą nowotworową. Zarówno aktorka jak i reżyserka stwierdziły,
że warto opowiedzieć ze sceny drugiemu człowiekowi o swoich doświadczeniach – o miłości, przyjaźni,
bliskości, poświęceniu, tęsknocie i nadziei. Teksty pełne emocji, ale także i prawdy, zostały wzbogacone piosenkami wykonywanymi na żywo przez Martę Strzelecką. ■ (IN)
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fot.: Mat. prom. Filharmonii

20-21

Filharmonia
dzieciom

O co najczęściej pytają koszalinianie w filharmonii? Otóż, pytają
oni o edukacyjne koncerty dla dzieci. Spotkania z muzyką, odbywające się zawsze w niedzielę, zawsze w południe i zawsze trwające równą godzinę, zaskarbiły sobie nieustanny entuzjazm najmłodszych
koszalińskich melomanów i ich opiekunów. Oto więc dobra wiadomość: po krótkiej zimowej przerwie cykl „Familijny Park Sztuki” powraca na estradę. Pierwszy z czterech zaplanowanych na ten sezon
koncertów odbędzie się w niedzielę, 10 marca. Jego tematem będzie
koncertowy savoir-vivre. Orkiestrę symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej poprowadzi Klemens Starybrat, a Iwona Wyszyńska i Wojciech Bałdys przy pięknych utworach i ilustracjach dobranych przez
Annę Załucką dadzą małym słuchaczom szereg wskazówek, jak zachowywać się podczas słuchania muzyki w sali koncertowej.
„To wyjątkowy, nieskazitelny talent”, tak pisał „The Times” o Piotrze Pławnerze. Lord Yehudi Menuhin nazwał go skrzypkiem o fenomenalnych zdolnościach oraz jednym z najbardziej obiecujących talentów nadchodzącej ery. Zwycięzca Międzynarodowego Konkursu
imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu z 1991 roku współpracuje z najwybitniejszymi dyrygentami. Z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Koszalińskiej koncertował wielokrotnie. 15 marca zobaczymy go w podwójnej, niezwykłej roli: solisty i dyrygenta.
Materiał przygotowany
przez Filharmonię Koszalińską
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fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

Miłośnicy książek
łączcie się!

Szpiegowskie
klimaty
Vincent V. Severski – urodził się w Warszawie
w rodzinie oficera wojska polskiego. Studiował prawo
na UJ, a następnie w Warszawie. W 1982 roku ukończył Ośrodek Kształcenia Kadr Wywiadowczych jako
jeden z prymusów. Był oficerem wywiadu PRL i RP,
działającym przez 26 lat pod przybraną tożsamością. Realizował zadania na Wschodzie, Azji, Bliskim
Wschodzie, Afryce i Europie. Odbył około 140 misji
w blisko 50 krajach. Zna biegle trzy języki. Jest postacią dobrze znaną w międzynarodowym środowisku
oficerów służb specjalnych. Odszedł w 2007 roku na
własną prośbę ze służby w wywiadzie w stopniu pułkownika. Odznaczony i wyróżniany przez prezydentów i premierów RP, szefów zaprzyjaźnionych służb
wywiadowczych oraz Legią Zasługi przez prezydenta Baracka Obamę.
Vincent V. Severski jest autorem bestsellerowej
tetralogii szpiegowskiej Nielegalni, Niewierni, Nieśmiertelni, Niepokorni, która sprzedała się w nakładzie ponad 600 000 egzemplarzy. Na podstawie cyklu powstał serial „Nielegalni” w Canal Plus. Kolejna powieść „Zamęt” otrzymała nominację Empik do
bestsellera roku 2018 w kategorii literatura polska. Do
ekranizacji tej powieści również przymierza się Canal
Plus.
7 marca, godz. 17:00, spotkanie autorskie z Vincentem V. Severskim. Wstęp wolny. Sala konferencyjno-kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej,
pl. Polonii 1.

Dyskusyjne Kluby Książki – to lokalne kluby czytelnicze działające przy bibliotekach, szkołach czy instytucjach kultury. Ich celem jest dyskusja o literaturze. Spotkania odbywają się w luźnej atmosferze przy
kawie i ciastku. DKK są dla wszystkich tych, którzy
lubią czytać, rozmawiać i poszerzać swoje horyzonty
literackie.
W Koszalinie Dyskusyjne Kluby Książki działają prężnie już od wielu lat. Obecnie w bibliotece działa 6 klubów: 3 dla dorosłych (Filia nr 8, Filia 9, Filia 12),
2 dla młodzieży (Filia 3 i budynek główny) i 1 dla dzieci na Filii nr 12. Istnieje też klub młodzieżowy działający przy ZS nr 1.
Najnowszy Młodzieżowy Klub Książki zaczął
działać od stycznia tego roku w budynku głównym
KBP. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu,
w salce za czytelnią. Zapraszamy serdecznie młodzież w wieku licealnym do udziału w dyskusjach
o literaturze młodzieżowej. Jeżeli lubisz czytać, rozmawiać i poznawać nowych ludzi, to zdecydowanie
miejsce dla Ciebie. Ważne jest to, że uczestnicy nie
muszą być wybitnymi krytykami literackimi i prowadzić poważnych dyskusji. Więcej informacji pod
numerem 348-15-70.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Hity na
gitarze 2019!
W naszym muzycznym świecie egzystuje ciągle piękna anegdota „Nie ma nic
piękniejszego niż gitara, chyba że... dwie”.
Przypisywana jest samemu Chopinowi,
który podzielił się tym wrażeniem po wysłuchaniu występu Jana Nepomucena Bobrowicza w Gewandhausie. Dzisiaj gitara ma wiele odmian i jest arcypopularna
w wielu stylach. W niektórych rodzajach
muzyki pozostaje symbolem, by wspomnieć muzykę rockową czy flamenco.
W Koszalinie z początkiem marca
usłyszymy jej urzekające dźwięki na dorocznym VII Ogólnopolskim Konkursie
„Hity na gitarze”, organizowanym przez
Pałac Młodzieży w Koszalinie. Uczestnicy tego wydarzenia będą grali solo i w zespołach wyłącznie na gitarach klasycznych, a wyróżnikiem będzie jak zwykle
kwestia repertuaru. Konkurs jest podzielony na kategorie dla wychowanków placówek ruchu amatorskiego i szkolnictwa
artystycznego.
Laureaci pokażą swe umiejętności podczas koncertu 2 marca o godzinie 16:00 w sali 113 PM w Koszalinie. Poza
laureatami usłyszymy w tym roku po raz
pierwszy „małą festiwalową orkiestrę gitarową”, złożoną z uczestników konkursu.
Wykonają wspólnie słynny standard „Raindrops keep falling on my head” Burta
Bacharacha w aranżacji Bartłomieja Marusika i pod jego batutą. Natomiast w piątkowy wieczór o godz. 19:30 w sali kinowej
CK105 usłyszymy tegorocznych gości spe-

fot.: Mat. prom. PM
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cjalnych, czyli Duet Adam Woch i Robert Guzik. Obaj znakomici
młodzi gitarzyści ukończyli Warszawski Uniwersytet Muzyczny
im. Fryderyka Chopina w Warszawie z wyróżnieniem i obecnie
są mieszkańcami stolicy. Pozostają laureatami wielu międzynarodowych konkursów tak solo jak i w duecie. To zaowocowało
między innymi występem w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall
i koncertami w wielu krajach świata. Sam Adam Woch znany
jest koszalińskiej publiczności z wielu występów solowych oraz
z koncertu z Filharmonią Koszalińską. W duecie ze swym kolegą Robertem Guzikiem oficjalnie wystąpią w Koszalinie po raz
pierwszy. Nieoficjalnie przed laty wystąpili w zabytkowym kościele w Jamnie na koncercie zorganizowanym przez księdza Jarosława Krylika, ale niewielu melomanów pamięta już ten piękny,
nastrojowy koncert. Wypada też przypomnieć, że Adam Woch
już jako siedmiolatek rozpoczął nauką gry na gitarze w Zespole
Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie i ukończył ją dyplomem z oceną celującą w klasie, którą prowadziłem. Będziemy mieli więc okazję oklaskiwać po raz
pierwszy Koszalinianina, jako gwiazdę „Hitów na gitarze”. Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków gitary!
Zbigniew Dubiella
Dyrektor artystyczny Hitów na gitarę

24-25

Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka nożna III liga
— 9.03
Gwardia Koszalin
–Radunia Stężyca,

bilety: 5/10 zł.
Stadion Gwardia,
ul. Fałata 34;

— 16.03
Bałtyk Gdynia
–Gwardia Koszalin;
— 23.03
Gwardia Koszalin
– Bałtyk Koszalin,

bilety: 5/10 zł.
Stadion Gwardia,
ul. Fałata 34;

— 30.03
Mieszko Gniezno
– Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna III liga
— 9.03
Lech II Poznań
– Bałtyk Koszalin;
– 16.03
Bałtyk Koszalin
– Polonia Środa Wlkp.,

ul. Andersa, bilety: 5 zł;
— 23.03
Gwardia Koszalin
– Bałtyk Koszalin,

bilety: 5/10 zł.
Stadion Gwardia,
ul. Fałata 34;

— 30.03
Bałtyk Koszalin
– Pogoń II Szczecin;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 2.03
Energa AZS Koszalin
– SPR Pogoń Szczecin,

bilety: 5/10 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 16.03
Energa AZS Koszalin
– Start Elbląg,

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

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna I liga
— 2.03
Gwardia Koszalin
–SMS Gdańsk, bilety: 5 zł.

Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 16.03
Jurand Ciechanów
– Gwardia Koszalin;
— 23.03
Warmia Olsztyn
– Gwardia Koszalin;
— 30.03
Sokół Kościerzyna
– Gwardia Koszalin;

AZS Koszalin
— koszykówka
— 8.03
Anwil Włocławek
– AZS Koszalin;
— 14.03
AZS Koszalin
– TBV Start Lublin,

bilety: normalne: 15/20/30 zł
i ulgowe: 10/15/20 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 19.03
HydroTruck Radom
– AZS Koszalin;
— 23.03
AZS Koszalin
– Arged BMSlam Stal
Ostrów Wlkp.,

bilety: normalne: 15/20/30 zł
i ulgowe: 10/15/20 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 30.03
Legia Warszawa
–AZS Koszalin;

26-27
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Kolekcja Osiecka
w Muzeum
Katalog malarstwa, rzeźby, grafiki i fotografii –
uczestników Plenerów w Osiekach (1963-1981).
„Kolekcja Osiecka Muzeum w Koszalinie” to
pierwsze wydawnictwo, które w sposób całościowy
ukazuje kolekcję sztuki współczesnej zwaną Kolekcją
Osiecką. Jest to zbiór gromadzony przez prawie 20 lat,
a składa się głównie z darów uczestników Plenerów
Osieckich (które odbywały się w latach 1963-81). Kolekcja ta znajduje się pod opieką Działu Sztuki Współczesnej Muzeum w Koszalinie.
Katalog prezentuje reprodukcje wszystkich dzieł
znajdujący się w kolekcji, czyli 597 obiektów, wraz
z notami katalogowymi (opisem, który zawiera: imię
i nazwisko autora, tytuł, wymiary, technikę, numer
inwentarzowy nadany przez Muzeum w Koszalinie
oraz sposób pozyskania – dar poplenerowy, dar artysty, zakup), notami biograficznymi, które w zwięzły sposób przybliżą sylwetki artystów – uczestników
Spotkań Osieckich.

Dodatkowo wydawnictwo zawiera 6 tekstów
o kolekcji i Plenerach, tle politycznym i artystycznym,
przybliżających czytelnikowi klimat polskiego środowiska artystycznego drugiej połowy XX wieku oraz
sposób tworzenia Kolekcji Osieckiej.
Katalog wydany jest w dwóch językach: polskim
i angielskim. Tak duża publikacja z pewnością będzie
cennym materiałem dla krytyków i teoretyków sztuki, którzy badają zjawiska polskiej sztuki współczesnej, a także dla wszystkich miłośników sztuk pięknych.
Wydawnictwo, kosztujące ok. 78 tys. zł zostało
wydane w nakładzie 500 szt. i sfinansowane ze środków:
• Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – 40 500 zł
• Miasta Koszalina – 28 200 zł
• Muzeum w Koszalinie – ok. 10 000 zł

Dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

fot.: Mat. prom. BTD
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