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Muzyka jest ze mną od początku. Bez niej życie nie miałoby żadnego
sensu. Jako czterolatka zaśpiewałam Tacie „Nothing else matters...” i od
tego czasu muzyka jest już ze mną cały czas. Pierwszy raz w studio nagrałam swój głos w 2002 roku – i to było słynne „Summertime”.
Pasja w życiu to jest zbawienie i przekleństwo zarazem. Wychowałam
się na kontrkulturze, która ma w swojej naturze odwrotność do wszystkiego co jest. Zawsze pod prąd.
Do dziś wspominam początki mojej przygody z muzyką. One były
najlepsze. Z Mamą zjeździłyśmy cały kraj. Śpiewałam na festiwalach i powoli zapraszano mnie do dużych koncertów. Przełom to na pewno Przegląd Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2005 roku.
Po tym wszystko się skomplikowało, bo zdecydowałam się studiować
aktorstwo, czasu na śpiewanie brakowało. Nie byłam grzeczną studentką
i każdą możliwą okazję wykorzystywałam by nie być na zajęciach tylko
jechać gdzieś do ludzi i im śpiewać.
Droga artysty to ciągła konieczność wybierania, między tym co możliwe, tym co się marzy, tym czego bliscy od nas oczekują, tym czego oczekujemy od siebie. Na tej drodze spotykamy różnych ludzi, z jednymi zostaje się na kilka lat i coś tworzy wspólnie, a z innymi tylko na chwilkę
i też powstaje coś wartościowego. Czasami to co robimy wydaje się syzyfową pracą...
To trudna droga, ale tylko taka ma sens, jeżeli chcesz pozostawić po
sobie ślad w postaci własnej twórczości. W moim przypadku wszystko co
było łatwe okazywało się bezsensem. Wszystko co było i jest trudne staje się wartością.
Zapraszam Was 23 listopada 2019 roku w Koszalinie na taki właśnie
mój koncert – prawdziwy, szczery, z moimi tekstami, pokazujący jaki jest
ten mój artystyczny świat kolorowy.
Natalia Sikora
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Grzegorz Turnau uczył się grać na fortepianie
w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Paderewskiego w Krakowie (OSM 1 st. na Basztowej) W 1980 r. wyjechał na
rok uczyć się w Bedford, skąd powrócił i ukończył V
Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Następnie studiował filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim.
I w końcu zaczął śpiewać. Debiutował na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie piosenką
„Znów Wędrujemy” (do wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego), będąc jeszcze uczniem III klasy liceum. Zdobył pierwszą nagrodę, a dzięki niej trafił
do Piwnicy pod Baranami, zaproszony przez Piotra
Skrzyneckiego.
W latach młodości często jeździł do swoich
dziadków do Inowrocławia. Nadal tam przyjeżdża,
organizując koncerty z udziałem swoim i zaproszonych przez siebie artystów (m.in. Zbigniewa Wodeckiego, Justyny Steczkowskiej, Natalii Kukulskiej,
Anny Marii Jopek, Gabrieli Kulki, Czesława Mozila,
Zbigniewa Zamachowskiego, Macieja Stuhra, Wojciecha Malajkata, Olgi Bończyk, Doroty Miśkiewicz,
Stanisława Soyki). Koncerty organizowane są zawsze
w ostatnią sobotę lipca pod inowrocławskimi tężniami solankowymi i noszą nazwę Inowrocławska Noc
Solannowa. Miastu temu poświęcone są trzy piosenki
na płycie 11:11 z 2005 roku: „Bossa Nova Solannowa”
(wykonywana przez Annę Marię Jopek), „In Novo
Wladislaw” (słowa do obydwu wspominanych piosenek napisał Michał Rusinek) oraz „Kino Bałtyk” (sł.
Grzegorz Turnau).

fot.: R. Maslow

Turnau
i fortepian

Grzegorz Turnau – pisze i wykonuje piosenki od
ponad trzydziestu, a nagrywa je od ponad dwudziestu
lat. Do tej pory ukazało się piętnaście solowych albumów z jego muzyką pisaną do wierszy różnych autorów, a także do jego własnych tekstów. Wydał też kilka
płyt okazjonalnych, a na kilkunastu innych gościnnie
występował jako wokalista, autor muzyki, tekstu oraz
jako pianista.
Jest także autorem muzyki do kilkudziesięciu
spektakli teatralnych, programów telewizyjnych i filmów. Otrzymał dziewięć „Fryderyków” – nagród
polskiej fonografii.
Artysta prowadzi bardzo intensywną działalność koncertową, występując solowo, w duetach, składach kameralnych, a przede wszystkim z własnym
zespołem. Zapraszamy na jego koszaliński koncert
w CK105. ■ (RC)
9 listopada, godz. 20:30, koncert: Grzegorz Turnau.
Bilety: 80 zł, dostępne: kasy CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa.
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fot.: Mat. prom.

Rockowa
generacja

W przyszłym roku koszalińskiej „Generacji” stuknie 40 lat! Zanim to nastąpi
musi odbyć się oczywiście edycja 39-ta. Tegoroczna będzie festiwalem dwudniowym (sobota i niedziela).
W sobotę od godziny 17:00, tradycyjny, nieodłączny element wydarzenia,
czyli Przegląd Zespołów Rockowych. W muzyczne szranki na scenie Clubu105
stanie pięć grup, które wyłoniono w wyniku przesłuchań nadesłanych nagrań.
W jury konkursu zasiądą m.in. Marcin Bąkiewicz, dyrektor muzyczny Antyradia
i Dariusz Kozakiewicz, gitarzysta zespołów Breakout i Perfect. Około 20:00 jury
uda się na naradę, po czym ogłoszone będą wyniki zmagań. O godz. 20:30, na scenie sali widowiskowej CK105 pojawi się Natalia Sikora wraz z zespołem. Szeregi
grupy zasili wspomniany Dariusz Kozakiewicz, legenda rockowej gitary.

Natalia Sikora, urodzona w Słupsku 33-latka,to aktorka
i piosenkarka, zwyciężczyni drugiej edycji programu TVP2
The Voice of Poland.
Rozpoczęła karierę muzyczną w wieku 13 lat występami w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku. Tam
też związała się z Teatrem Rondo oraz zespołem Magmen.
Jest laureatką wielu prestiżowych konkursów i przeglądów
wokalno-aktorskich. Jest także aktorką Teatru Polskiego
w Warszawie.
Od 2007 współpracuje z pianistą i kompozytorem Piotrem Proniukiem, z którym stworzyli bluesowy projekt o nazwie Sikora Proniuk Duo. Ich wspólna płyta studyjna „Absurdustra – Próba Norwida”, ukazała się nakładem wydawnictwa Polskiego Radia. Kolejnym jej zespołem była
formacja metalu symfonicznego At the Lake.
Sześć lat temu wygrała drugą edycję programu TVP2
The Voice of Poland i wydała swoją pierwszą, solową płytę
„Zanim”. Za wykonanie utworu „Konie” autorstwa Władimira Wysockiego i Agnieszki Osieckiej zajęła pierwsze miejsce w konkursie Super Debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W trakcie koncertu zdobyła główną nagrodę przyznawaną przez widzów, nagrodę Programu
I Polskiego Radia oraz nagrodę biura podróży Itaka. Kilka
dni później ogłoszono, że zakwalifikowała się do ścisłego finału Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze. Zdobyła tam Srebrny Samowar za wykonanie piosenki „Jasnyj sokol” z repertuaru zespołu Lube. Podczas koncertu Lata Zet
i Dwójki w Uniejowie, wykonała utwór „Cry Baby” z repertuaru Janis Joplin. Pięć lat temu wydała drugi, solowy album
studyjny, pt. „BWB Experience”, a w maju tego roku premierę miała jej najnowsza płyta „Ailatan”.
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Występowali kilka lat temu przy okazji „Generacji”, a właściwie „Pre-Generacji”. Zespół Tides From Nebula zagra w festiwalową niedzielę w Clubie105.
Po trzyletniej przerwie nasz najbardziej znany instrumentalny zespół powraca z nowym albumem, pierwszym nagranym
w trzyosobowym składzie.
– Paradoksalnie praca w trio wyzwoliła w nas jeszcze większe
pokłady energii i motywacji, która przełożyła się na nasz największy pod względem rozmachu album – powiedział lider zespołu
Maciej Karbowski. Płyta ukazała się w Polsce nakładem Mystic
Production, zaś na świecie poprzez Long Branch Records (SPV).
Album jest zdecydowanie najbardziej epickim dziełem zespołu, pełnym filmowego rozmachu i bogatych aranżacji. Na płycie
pojawiają się goście, którzy odpowiadali za partie instrumentów
smyczkowych czy dętych. Za produkcję i nagranie odpowiada
sam zespół, a za miks/mastering Jacek Miłaszewski z 4dB Ride.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.
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Grupę supportować będzie zespół ROSK.
ROSK zaistniał na polskiej scenie dzięki dobrze przyjętemu debiutowi z 2017 roku zatytułowanemu „Miasma”. Po opowieści o zarazie i śmierci tysięcy przyszedł czas na opowieść
o śmierci jednostki. Zespół nowym albumem
snuje zupełnie inną historię o osamotnieniu, pustce i poczuciu straty oraz tworzy nową aurę, całkowicie odmienną od tej obecnej na debiutanckiej
płycie.
Na 39. Generację zapraszamy wszystkich miłośników dobrej muzyki. ■ (RC)

23 listopada (sobota)
Godz. 17:00, Konkurs Zespołów Rockowych

Wstęp wolny, Club105 (ul. Zwycięstwa)
Godz. 20:30 koncert Natalii Sikory

Bilety: 50 zł, dostępne: kasy CK105, ww.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl
Sala widowiskowa CK105 (ul. Zwycięstwa)
24 listopada (niedziela)
Godz. 21:00, Tides From Nebula (support ROSK)

Bilety: 40/50 zł, dostępne: kasy CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl
Club105 (ul. Zwycięstwa)

▴ Muzealne Spotkania z Fotografią w Muzeum

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: J. Gordon

fot.: P. Gołaszewski
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▴ Wystawa Ewy i Jana Gordonów w Muzeum

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski – Osieki 1963-1981
– wystawa sztuki współczesnej
– Sztuka dawna i rzemiosło od
baroku do secesji – Pradzieje
Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Do 17.11
Muzealne Spotkania
z Fotografią. XIX Muzealne

Spotkania z Fotografią to międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży. Pałac Młynarza;
— Do 17.11
Gordon. Wystawa Ewy i Jana

Gordonów – artystów z Bydgoszczy prezentuje 36 prac
graficznych. Galeria Antresola,
Pałac Młynarza;
— Od 2.11
Zabytek Miesiąca. Średnio-

wieczny klucz żelazny – znaleziony w trakcie badań wykopaliskowych w 2003 roku budowę
Centrum Handlowego Merku-

ry w Koszalinie. Sala wystawowa „Pradzieje Pomorza”;
— Od 9.11 do 17.11
Mamy Niepodległą!

W Muzeum i Zagrodzie Jamneńskiej zostanie zaadaptowany punkt dystrybucji kartek
okolicznościowych. Muzeum,
ul. Młyńska 37-39;
— Od 22 do 24.11
„Polska zobacz więcej
– weekend za pół ceny”.

Bilety do Muzeum w Koszalinie
i Zagrody Jamneńskiej będzie
można nabyć za pół ceny;
— Od 1.11
Galeria Fotografii Młodych.

— Do 30.11
Galeria Hol. Prace wychowan-

ków Izabeli Ryfun, pracownia
Grafiki Warsztatowej
i Rysunku i Malarstwa;
— Do 30.11
Galeria Malucha. Wystawa

prac najmłodszych wychowanków PM „W jesiennym laboratorium barw”. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— Od 1.11 do 31.12
Wystawa zbiorowa twórczości członków Zespołu Pracy Twórczej Plastyki „Malarskie Spotkania”. Galeria Ratusz

I piętro, Rynek Staromiejski;

Wystawa „MASKI pamięci emocji” – z Radzynia Podlaskiego w przekazie podejmuje
próbę uświadomienia, że także
między dorosłymi przydałoby
się więcej pozytywnych
wzmocnień. Wystawa
czynna do 15 grudnia br.;

— Do 27.11
Wystawa z XII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego
„Czas i miejsce dla sztuki”
– Osieki 2019. Wystawa pople-

dzieła wykonane pod czujnym
okiem nauczycieli z pasją.
Galeria czynna w godzinach
dopołudniowych;

— Do 4.11 do 30.11
Wystawa Związki Herlinga
Grudzińskiego z Kielecczyzną.

— Do 25.11
Galeria 113. Wspaniałe

nerowa, prezentująca plon
pracy artystów z Polski
i zagranicy. Galeria Ratusz II
piętro, Rynek Staromiejski;

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

▴ Wystawa „MASKI pamięci emocji”
w Pałacu Młodzieży

CENY BILETÓW:
— Muzeum
oraz Zagroda Jamneńska:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1: os.
dorosła i dziecko) – 5 zł (1 os.),
grupowy (powyżej 14 os.) –
5 zł (1 os.), jedna wystawa – 5 zł
(1 os.). Bilety łączone Muzeum
oraz Zagroda Jamneńska: normalny – 14 zł, ulgowy – 10 zł,
rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła i dziecko) – 7 zł (1 os.),
grupowy (powyżej 14 os.) –
7 zł (1 os.). W soboty wstęp na
ekspozycje bezpłatny. 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
– 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.

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom. Muzeum
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fot.: Mat. prom. PM
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▴ Wystawa w Galerii Hol w Pałacu Młodzieży

▴ Warsztaty dla rodzin: Pająki ludowe
w Zagrodzie Jamneńskiej

2 Sobota
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. DKF: 12 zł – jednorazowy,
9,5 zł – bilet w karnecie ulgowym, 11 zł – bilet w karnecie normalnym. KMW: 12 zł.
DKF Kids: 15 zł. Szminka Movie: 12 zł. Kino Przyjazne Sensorycznie: 12 zł. Kino z Rodziną: 12 zł. PKF: 12 zł – jednorazowy, 10 zł – bilet w karnecie;

— 10:30-12:30, 12:45-14:15
Pająki ludowe (warsztaty
dla rodzin). Zagroda Jamneń-

ska, ul. Jamneńska 24;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Gordon
i Paddy”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 18:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, reż. Ż. Gruszczyń-

ska-Ogonowska, W. Rogowski,
Scena na Zapleczu. „Przyszedł
mężczyzna do kobiety” Siemiona Złotnikowa to doskonała
komedia, ale napisana w wyjątkowym, unikalnym rosyjskim stylu: śmiejemy się do rozpuku z jej bohaterów,
ale jednocześnie jesteśmy głęboko wzruszeni ich losami. Para
doświadczonych przez życie ludzi: Dina (Żanetta Gruszczyńska – Ogonowska) i Wiktor
(Wojciech Rogowski) spotyka
się na zaaranżowanej pierwszej randce. Już jej początek jest
zgoła niefortunny. On przychodzi za szybko, ona go strofuje
i wyprasza z domu...
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Kino z Rodziną: „Dogonić marzenia”

▴ Dyskusyjny Klub Książki

▴ Seminarium Jamneńskie w Zagrodzie Jamneńskiej

3 Niedziela

6 Środa

7 Czwartek

— 12:00
Kino z Rodziną: „Dogonić
marzenia”. Reż.: R. Griffi-

— 9:30
„Like Fake. Historia, której
nie było”, reż. A. Buszko, Duża

— 10:00-14:00
Seminarium Jamneńskie
(więcej str. 18). Zagroda

5 Wtorek

— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Pająki ludowe (warsztaty
dla seniorów). Zagroda

w kinie Kryterium

ths, 98 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 9:30
„Like Fake. Historia,
której nie było”, reż. Arkadiusz

Buszko, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Mowa ptaków”.

Reż.: X. Żuławski, P. Kielar, 138
min. Tytułowa „mowa ptaków”
jest językiem, jakim posługują się ludzie wykluczeni z agresywnej większości: dręczony
przez dzieci nauczyciel historii,
wyrzucony z pracy polonista,
dziewczyna sprzątająca willę bankiera, niepełnosprawna
kwiaciarka i zafascynowana kinem uczennica. Zepchnięci na
margines przez brunatną falę,
na swoją obronę mają tylko ironię, piosenki i cytaty z klasyków. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

– „Lokatorka” JP Delaney w KBP

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

Jamneńska, ul. Jamneńska 24;

Jamneńska, ul. Jamneńska 24;

nad książką „Po prostu bądź”
M. Witkiewicz.
Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;

— 11:30
Wykład Agnieszki Borysowskiej „Pomorskie druki pogrzebowe XVII w. – zapomniana
tradycja upamiętniania zmarłych”. Wstęp wolny. KBP,

sala edukacyjna czytelni
głównej, pl. Polonii 1;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Lokatorka” JP Delaney. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Wyspa mojej siostry”
K. Ryrych. Wstęp wolny.
KBP, filii nr 12,
ul. Spokojna 48;

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

— 17:00, 20:00
„Serca na odwyku” – spektakl

agencyjny, Duża Scena. BTD;

— 18:00
„Moniuszko z przymrużeniem
oka”. Rok 2019 ogłoszony zo-

stał Rokiem Moniuszkowskim
z okazji przypadającej dwusetnej rocznicy urodzin kompozytora, ojca polskiej opery narodowej. Zespoły wokalne i taneczne Pałacu Młodzieży,
uczniowie ZPSM i chór CK105,
w Filharmonii im. Stanisława Moniuszki, wykonają pieśni
kompozytora w nowych aranżacjach Romana Illa Drozda i Andrzeja Żylisa. Dyrygent
Kamil Szafran. Wejściówki dostępne w sekretariacie PM od
1 listopada.Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.
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▴ Mario Carbotta w Filharmonii

▴ Koncert Grzegorza Turnaua w CK105

▴ „Przyszedł mężczyzna do kobiety” w BTD

8 Piątek

9 Sobota

10 Niedziela

— 16:00
Koncert z okazji „101. Rocznicy Niepodległości”. Wystą-

— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

— 11:00
Przegląd Zespołów
Śpiewaczych i Folklorystycznych ZŁOTA JESIEŃ.

pią : Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” Koszalin,
Zespół Śpiewaczy „Złoty Łan”
Wiekowice. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 17:00
Wernisaż wystawy fotografii „Świat to my” wykonanych przez uczestników wyjazdu edukacyjnego Africa
Camp w rezerwacie zwierząt
w Namibii. O podróży w nie-

znane opowiedzą uczestnicy
i przedstawiciele fundacji Make
a Change. Wstęp wolny. KBP,
Galeria REGION, pl. Polonii 1;
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Z ziemi włoskiej do polskiej”.

Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 20:30
„To tylko sex”, Duża Scena.

Jedna z najbardziej znanych
polskich aktorek, Olga Bołądź
jako Edyta Radzi w roli sex-eksperta zgłębi tajniki seksualnego labiryntu. Bilety do nabycia: kasach teatru, redakcji
Głosu Koszalińskiego.
BTD, pl. Teatralny 1;

Po raz kolejny kolekcjonerzy
z Koszalina i okolic zaprezentują swoje zbiory. Zainteresowanych pasjonatów zapraszamy
do zgłaszania udziału, nr tel.
94 343 20 11. Muzeum, w salce
edukacyjnej, ul. Młyńska 37;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Był
sobie pies 2”. Reż.: G. Mancu-

so, 108 min. Kino Kryterium;

— 12:45-14:15
Pająki ludowe (warsztaty
dla rodzin). Zagroda Jamneń-

ska, ul. Jamneńska 24;

— 18:00
Koncert charytatywny
fundacji „Zdążyć z miłością”.

Wykonawcy: Kasia Kowalska
z zespołem. Repertuar: utwory
z płyty „AYA” i inne przeboje
K. Kowalskiej. Bilety-cegiełki:
100 zł i 120 zł. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
— 20:30
Koncert: Grzegorz Turnau
(więcej str. 3). Bilety: 80 zł,

dostępne: kasy CK105,
www.ck105.koszalin.pl,
www.kupbilecik.pl.
Sala widowiskowa CK105;

Sala widowiskowa CK105;

— 17:00, 20:00
„Kobieta idealna” – spektakl

agencyjny, Duża Scena. Trzy
niezwykłe kobiety: Blondie
(l. 29), Marilyn (l. 39) i Diana
(l. 59) – „Miss Polski” w różnych
latach – oraz „mężczyzna idealny”, Reżyser, biznesmen i znany realizator widowisk rozrywkowych, przygotowują się do gigantycznego show – wyborów
„Miss Kobiet Idealnych”. Stawką, oprócz prestiżowego tytułu,
jest milion dolarów, ufundowany przez Celebrysia, wpływowego miliardera o gangsterskim
rodowodzie, męża Blondie, jednej z faworytek konkursu.
BTD, pl. Teatralny 1;

11 Poniedziałek
— 19:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, reż. Ż. Gruszczyń-

ska-Ogonowska, W. Rogowski,
Scena na Zapleczu.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ DKF: „Downtown Abbey” w kinie Kryterium

▴ Spotkanie z Krzysztofem Wasilewskim w KBP

▴ Przegląd Kina Francuskiego (PKF): „Sofia”

12 Wtorek

13 Środa

15 Piątek

— 9:00
„Calineczka”, reż. Małgorzata

— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Pająki ludowe (warsztaty dla
seniorów). Zagroda Jamneń-

— 18:00, 20:00
„Grubaska” – spektakl gościnny,

Wiercioch, Duża Scena.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 18:00
DKF: „Downtown Abbey”.

Reż.: M. Engler, 122 min.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
This-kurs Filozoficzny. Sto-

icyzm w XXI wieku? Wszyscy
słyszeliśmy i stoickim spokoju, ale co tak na prawdę za nim
stoi? Okazuje się, że współcześnie stoicyzm robi karierę. Nie
jest to jakaś zapomniana filozofia życia i stanowi ona myśl,
która w swej podstawie zainspirowała tak wielkich filozofów jak Marek Aureliusz czy
Kant. This – kurs filozoficzny
to projekt mający na celu popularyzację myśli refleksyjnej.
Spotykamy się, żeby prowadzić rozmowy o wszystkim co
nas interesuje z filozoficznego
punktu widzenia. Domek Kata,
ul. Grodzka 3;

ska, ul. Jamneńska 24;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Pacjentka” Alex
Michaelides. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

— 17:30, 20:00
Koncert rozrywkowy „Metallica symfonicznie”. Wykonawcy:

zespół „Scream Inc” z orkiestrą
symfoniczną. Repertuar: największe przeboje zespołu „Metallica” w symfonicznych aranżacjach. Bilety: 109-159 zł, dostępne: kasa filharmonii, ul.
Piastowska 2, tel. 94 342 62 20,
redakcja „Głosu Koszalińskiego”, ul. A. Mickiewicza 24, 94
347 35 16, www.kupbilecik.pl.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

14 Czwartek
— 17:00
Spotkanie z Krzysztofem
Wasilewskim – wykład
Polska-USA 100 lat... Wstęp

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

w kinie Kryterium

Teatr Miejski w Lesznie, Scena na zapleczu. Żyjesz w świecie, który wymaga od ciebie doskonałości. A przynajmniej tak
ci się wydaje: świat kocha tylko doskonałych. Ci niedoskonali mają przechlapane, mają
zołzy zamiast koleżanek w pracy, mają faceta bydlaka, nawet
w sklepie nimi pomiatają.
A ty taka właśnie jesteś:
niedoskonała. Jesteś... gruba.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
Przegląd Kina Francuskiego
(PKF): „Sofia”.

Reż.: Meryem Benm'BarekAloïsi; Obsada: Maha Alemi,
Lubna Azabal, Sarah Perles
;gat.: Dramat; Francja/Katar
2018; 80 min. Współczesne
Maroko, gdzie tradycja miesza
się z nowoczesnością. Dwudziestoletnia Sofia mieszka z rodzicami w Casablance. Jest w ciąży, ale nawet sama przed sobą
nie chce się do tego przyznać.
Club105, ul. Zwycięstwa;

Kalendarium kulturalne

▴ Warsztaty z ceramiki w Zagrodzie Jamneńskiej

16 Sobota
— 10:30-12:30
Ceramika. Zagroda Jamneń-

ska, ul. Jamneńska 24;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Angry Birds Film 2”. Reż.:

T. Van Orman, 96 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
Wyniki tegorocznych badań
wykopaliskowych. Cmentarzyska Gotów w Pławnie i Nowym Łowiczu. Muzeum w Ko-

szalinie, na wystawie Pradzieje
Pomorza, ul. Młyńska 37-39;
— 12:45-14:15
Ceramika dla dzieci. Zagroda

Jamneńska, ul. Jamneńska 24;
— 16:00, 19:00
Koncert rozrywkowy
„Klasyka po bandzie”.

Wykonawcy: W. Malicki – fortepian, A. Rywalska – sopran,
M. Krzyżanowicz – wiolonczela, M. Pomykała – tenor. Repertuar: utwory m.in. J. Brahmsa,
G. Pucciniego, G. Verdiego,
G. Bizeta. Bilety: 80-110 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 17:00
„Klimakterium i już” – spektakl

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

▴ Wyniki tegorocznych badań wykopaliskowych
w Muzeum w Koszalinie

— 18:00
PKF: „Krewetki w cekinach”.

Reż.: Cédric Le Gallo, Maxime Govare, 100 min. „Krewetki w cekinach” to amatorska
drużyna piłki wodnej, która
chce wystartować w zawodach
Gay Games. Mają zapał i fantazję, ale brakuje im profesjonalnego trenera. Z nieba spada
im Matthias – dostał tę fuchę
jako szansę, żeby podreperować
swój wizerunek po kontrowersyjnej wypowiedzi w telewizji.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
PKF: „Jesień we Francji”.

Reż.: Mahamat-Saleh Haroun, 100 min. Abbas Mahadjir
pracuje jako nauczyciel w szkole średniej w Republice Środkowoafrykańskiej. Ponieważ jednak jego kraj jest rozdarty wojną, w poszukiwaniu spokoju
i bezpieczeństwa Abbas wraz
z dwójką dzieci opuszcza Afrykę. Rodzina przenosi się do
Francji. Tam mężczyzna poznaje pewną Francuzkę, która zakochuje się w nim i oferuje Abbasowi oraz jego dzieciom
dach nad głową... Club105,
ul. Zwycięstwa;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. Muzeum

10-11

▴ Koncert chóralny: męski chór „Żurawli”
w Filharmonii

17 Niedziela
— 12:00
Koncert chóralny. Wykonawcy:

męski chór „Żurawli”.
Repertuar: ukraińskie pieśni
ludowe, narodowe i kozacki.
Organizator: Zarząd Związku Ukraińców w Polsce, Koło
w Koszalinie. Bilety: 40-50 zł
(60 zł w dniu koncertu).
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

— 12:00
DKF Kids: „Operacja Człowiek
w czerni”. Reż.: G. Bøe-Waal,

82 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 15:00
PKF „Wymarzony”. Reż.:

Jeanne Herry, 100 min. Maleńki Theo zaraz po narodzinach
zostaje oddany do adopcji. Podczas gdy pracownicy opieki społecznej poszukują dla niego odpowiednich rodziców, jego tymczasowym opiekunem zostaje
Jean. Miedzy Theo, a jego tymczasowym „tatą” rodzi się
silna więź. Kino Kryterium;

— 17:00
PKF „Portret kobiety w ogniu”.

Reż.: Céline Sciamma, 120 min.
Opowieść o miłości wyprzedzającej swój czas i intymnej więzi zdolnej przełamać niejedno

▴ PKF „Portret kobiety w ogniu”

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ DKF: „Van Gogh. U bram wieczności”

▴ „Like Fake. Historia, której nie było” w BTD

19 Wtorek

21 Czwartek

tabu, ubiera w kostium – akcja
rozgrywa się w Bretanii w 1770
roku – jak najbardziej współczesne pragnienia i uczucia.
Bohaterkami filmu są szykowana do aranżowanego małżeństwa arystokratka Heloiza oraz
przybyła z Paryża malarka,
Marianna. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 16:30
Koncert „Listopadowe wspomnienia”. Zaprasza Rada

— 9:30
„Like Fake. Historia, której
nie było”, reż. A. Buszko,

reż. Z. Derebecki,
Duża Scena. Pierre Brochant,
bogaty wydawca bestsellerów,
wraz z przyjaciółmi z paryskich
wyższych sfer urządza
raz w tygodniu swoisty, a zarazem okrutny turniej zwany „kolacją dla głupca”. Istotą
konkursu jest przyprowadzenie
ze sobą na wspomnianą kolację
największego nieudacznika
– wygrywa ten, kto przyprowadzi największego głupca.
Pierre jest przekonany o wygranej – jego „gość” to François
Pignon, wyjątkowo nierozgarnięty księgowy z ministerstwa
finansów, którego pasją jest budowanie makiet z zapałek...
BTD, pl. Teatralny 1;

Śmierć w sztuce i kulturze staropolskiej. Temat śmierci i przemijania towarzyszy ludzkości
od wieków, jednak szlachta polska radziła sobie z nim na swój
wyjątkowy i osobliwy sposób...
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

w kinie Kryterium

— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

w kinie Kryterium

Osiedla „Śródmieście” wraz
z Zespołem Słowno-Muzycznym. Wystąpią: Zespół Śpiewaczy „Karpaty” oraz Zespół Śpiewaczy „Kombatant” z Kołobrzegu. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Jak umierać, to z przytupem!

— 18:00
DKF: „Van Gogh. U bram
wieczności”. Reż.: J. Schna-

bel, 110 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

20 Środa
— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Ceramika. Zagroda Jamneń-

ska, ul. Jamneńska 24;

Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką „Strażnik” P. Hendel. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 3, ul. Młyńska 12;

— 17:00
Spotkanie z Mistrzami prozy
fantastycznej – M. L. Kossakowską oraz J. Grzędowiczem.

Wstęp wolny. KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 17:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
– „Goodbye Days” Jeff’a Zentner’a. Wstęp wolny. KBP,
salka edukacyjna za czytelnią,
pl. Polonii 1;
— 18:00
Szminka Movie: „Ślicznotki”.

Reż.: L.Scafaria, 107 min.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

▴ Wernisaż wystawy interdyscyplinarnej „Fala”
w CK105

fot.: Mat. prom.

▴ Jan Stanienda w Filharmonii

22 Piątek
— 16:00
VII Turniej Szachowy
o Puchar Dyrektora
Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej. Wstęp wolny.

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

— 16:30, 18:30
„Królowa Śniegu.

Teatr Piasku Tatiany Galitsyny” – spektakl agencyjny, Duża
Scena. Pamiętasz opowieść
o Królowej Śniegu? Udaj się
w artystyczną podróż do świata
lodu, czarów i magii! Teatr Piasku Tetiany Galitsyny, zwyciężczyni programu ?Mam Talent?,
zaprasza na rodzinną odsłonę tej ponadczasowej historii,
opowiedzianej śniegiem, piaskiem i światłem. Poczuj dreszczyk emocji oraz dziecięcą radość, oglądając tę zachwycającą zimową opowieść. Pozwól,
by Królowa Śniegu zabrała
Cię do swojego lodowego zamku. Przyjdź i zobacz na żywo
artystyczną interpretację
tej przepięknej baśni.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:00
Wernisaż wystawy
interdyscyplinarnej „Fala”,

na której będzie można zoba-

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

fot.: T. Majewski

12-13

▴ „Czarna komedia” w BTD

23 Sobota
czyć prace z dziedziny grafiki, malarstwa,rysunku rzeźby i instalacji oraz multimediów. Prezentowane będą różne
języki wypowiedzi artystycznej tworzonej w różnych mediach. Około 40 artystów zmierzy się z pojęciem „Tożsamości”.
To czternasta edycja tego wydarzenia. Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert symfoniczny
„Z batutą i smyczkiem”.

Wykonawcy: Jan Stanienda
– skrzypce (koncertmistrz),
dyrygent, Roksana Kwaśnikowska – skrzypce, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar:
Ludwig van Beethoven – uwertura „Egmont”, Ludwig van
Beethoven – koncert skrzypcowy D-dur op. 61, Feliks Mendelssohn-Bartholdy – IV symfonia A-dur op. 90. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

„Jesienne zwierzaki przytulaki”
– jak w prosty sposób wykonać
maskotkę pokaże p. Dominika
Paulińska-Tylec. Zapraszamy,
liczba miejsc ograniczona,
zapisy w sekretariacie PM
94 348 05 00. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— 10:30-12:30
Ceramika. Zagroda

Jamneńska, ul. Jamneńska 24;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Mój przyjaciel Ufik”.

Reż.: E. Tosti, 90 min. Mały
Willy przez przypadek trafia
na niezwykłą planetę. Wszystko jest tu nie z tej ziemi, ale jego
największym odkryciem jest
Ufik – niesforny, uroczy psotnik o ośmiu łapkach i wielkim
sercu. Aby odnaleźć drogę do
domu, wspólnie wyruszą w fantastyczną podróż, podczas której przeżyją mnóstwo przygód
i staną się najlepszymi przyjaciółmi! Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 12:45-14:15
Ceramika dla dzieci. Zagroda

Jamneńska, ul. Jamneńska 24;

▴ 39. Festiwal Rockowy „Generacja” 2019:
koncert Natalii Sikory w CK105

— 17:00, 20:00
„Czarna komedia”, Duża Sce-

na. „Czarna komedia” Petera
Schaffera to jedna z najczęściej
grywanych komedii na świecie. Fenomen tego przedstawienia polega m.in. na odwróconej
logice: kiedy na scenie gaśnie
światło, aktorzy poruszają się
swobodnie jakby w ich świecie
panowała jasność, kiedy jednak
na scenie zapalają się reflektory, wszyscy bohaterowie „wpadają w ciemność” i poruszają
się po omacku. Bilety dostępne:
kasa teatru 502 341 700, www.
btd.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. BTD, pl. Teatralny 1;
39. Festiwal Rockowy
„Generacja” 2019
(więcej str. 4-5)
— 17:00-19:30
Konkurs Zespołów
Rockowych. Wstęp wolny,

Club105, ul. Zwycięstwa;
— 20:30
Koncert: Natalia Sikora.

Bilety: 50 zł, dostępne: kasy
CK105, www.ck105.koszalin.
pl, www.kupbilecik.pl.
Sala widowiskowa CK105;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

▴ 39. Festiwal Rockowy „Generacja” 2019:

▴ Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki

24 Niedziela

25 Poniedziałek

— 12:00
Kino Przyjazne Sensorycznie:
„Mój przyjaciel Ufik”.

— 17:00
Spotkanie literacko-muzyczne
pt: „Szept spadającego liścia”.

koncert Tides From Nebula+ROSK w CK105

Reż.: E. Tosti, 90 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
„Gąska”, 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;
— 20:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, reż. Ż. Gruszczyń-

ska-Ogonowska, W. Rogowski,
Scena na Zapleczu.
BTD, pl. Teatralny 1;

39. Festiwal Rockowy
„Generacja” 2019
— 21:00
Tides From Nebula (support
ROSK). Bilety 40/50 zł, dostęp-

ne: kasy CK105, www.ck105.
koszalin.pl, www.kupbilecik.
pl. Club105, ul. Zwycięstwa;

– „Dzieciaki świata” M. Wojciechowskiej w KBP

Zaprasza Krajowe Bractwo
Literackie SPK w Koszalinie.
W programie: wiersze poetów
brackich w opracowaniu muzycznym, piosenki w wykonaniu Donaty Kuprel-Świeża
i Józefa Kamińskiego, słodki
poczęstunek i możliwość
zakupu tomiku z dedykacją.
Wstęp wolny. Klub KSM
„Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;
— 17:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Dzieciaki świata”
M. Wojciechowskiej.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 1,
ul. Wenedów 24b/8;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. PM

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. dystrybutora

14-15

▴ DKF: „Ikar. Legenda Mietka Kosza”

▴ Międzyszkolny Turniej Wiedzy

▴ Mistrzowie Polskiej Piosenki

26 Wtorek

27 Środa

29 Piątek

— 15:00
Koncert z cyklu: „Chór
Frontowe Drogi i jego Goście”,

— 10:00
Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim. Wstęp wolny. KBP,

—
Mistrzowie Polskiej Piosenki. III warsztaty wokalne, or-

w kinie Kryterium

w którym oprócz gospodarzy
wystąpią też laureaci X Międzyszkolnego Festiwalu Pieśni
Patriotycznej dla szkół podstawowych pn. „Wyśpiewać
Polskę”. Wstęp wolny,
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Ikar. Legenda Mietka
Kosza”. Reż.: M. Pieprzyca,

119 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
This-kurs Filozoficzny.

Konfrontacje ze stoicyzmem
– Stoicyzm w dzisiejszych czasach nabiera wiatru w żagle.
Spotykamy się na wspólnej dyskusji, podczas której temat będzie koncepcja stoicyzmu i jej
przełożenie na życie dokonujące się w dzisiejszym społeczeństwie. Dyskusja dla wszystkich
w oparciu o wcześniejsze spotkanie. Domek Kata,
ul. Grodzka 3;

o Stanisławie Wyspiańskim w KBP

sala konferencyjno-kinowa,
pl. Polonii 1;

— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Cramika. Zagroda Jamneńska,

ul. Jamneńska 24;

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
„Chłopiec, który hodował
smoki” A. Shepherd’a.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 4,
ul. Ruszczyca 14;

28 Czwartek
— 16:00
Wystawa tkaniny, malarstwa,
grafiki Zofii Szreffel. Uprawia

tkaninę unikatową, malarstwo,
rysunek, grafikę oraz batik.
Miała ponad 20 wystaw indywidualnych, brała udział w ponad stu zbiorowych okręgowych
ZPAP, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wystawa czynna
będzie do końca roku.
Galeria Ratusz II piętro,
Rynek Staromiejski;

w Pałacu Młodzieży

ganizowane są dla wokalistów
z Koszalina i okolic. Warsztaty zakończy koncert w wykonaniu uczestników w sobotę 30.11
o godz. 18:00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.
Wejściówki do nabycia w sekretariacie PM od 20.11. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 18:30
Koncert symfoniczny „W stylu
narodowym”. Wykonawcy:

P. Osuchowski – dyrygent,
A. Kozłowska – sopran,
A. Łukaszewicz – mezzosopran, T. Krzysica – tenor,
J. Bręk – bas, Szczecin Vocal Project, Orkiestra Fundacji
Akademii Muzyki Dawnej. Repertuar: J. Elsner – opera „Król
Łokietek, czyli Wiśliczanki”.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Stare Dobre Małżeństwo
– Blizny czasu”, Duża Scena.

BTD, pl. Teatralny 1;

— 20:30
Zeppelinians. Koncert Tribu-

te Bandu Led Zeppelin. Bilety:
50-80 zł. Teatr Variete – Muza;

16-17

▴ Warsztaty z ceramiki w Zagrodzie Jamneńskiej

▴ KMW: „Rodzina Adamsów” w kinie Kryterium

▴ Koncert rozrywkowy „Już 50 lat dla was gramy”

87 min. Rodzina Addamsów,
po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku, a także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux
Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości... Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

cert w wykonaniu uczestników
w sali widowiskowej Pałacu
Młodzieży. Wejściówki do nabycia w sekretariacie PM
od 20.11. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

30 Sobota
— 10:30-12:30
Ceramika. Zagroda Jamneń-

ska, ul. Jamneńska 24;

— 11:00-14:00
22. Płytowa giełda
GraMuzyka. Wstęp wolny.

Korytarz przy wypożyczalni
oraz Galeria Region
Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej, pl. Polonii 1;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Rodzina
Adamsów”. Reż.: Conrad Ver-

non, Greg Tiernan; gat.: Animacja/Familijny; Kanada/
USA/Wielka Brytania 2019,

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

— 12:45-14:15
Ceramika dla dzieci. Zagroda

Jamneńska, ul. Jamneńska 24;
— 18:00
Mistrzowie Polskiej Piosenki. Warsztaty zakończy kon-

w Filharmonii

— 19:00
Koncert rozrywkowy
„Już 50 lat dla was gramy”.

Wykonawcy: zespół „Czerwone
gitary”. Repertuar: stare
przeboje „Czerwonych gitar”
i piosenki wydanego w 2018 r.
albumu „Jeszcze raz”.
Bilety: 79/89 zł. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 8. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kontakty i rezerwacje
Centrum Kultury 105
w Koszalinie

Koszalińska Biblioteka
Publiczna

Kino Kryterium
8:00-16:00 – tel. 94 347 57 03
16:00-20:00 – tel. 94 347 57 41

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pn.-pt.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00

tel. 94 347 57 01

tel. 94 348 15 40

tel. 94 342 22 67

Muzeum w Koszalinie

tel. 94 343 20 11

Filharmonia Koszalińska
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00
Kasa: tel. 94 342 62 20

W grudniu 2018 roku zakończono realizację projektu „Rekonstrukcja Zagrody Jamneńskiej
z XIX wieku”, którego najważniejszym rezultatem była budowa tradycyjnej zagrody chłopskiej.
Dopełnieniem projektu jest cykl sesji naukowych pod wspólną nazwą „Seminaria jamneńskie”.
Mają one odbywać się właśnie w Zagrodzie Jamneńskiej, w kulturowym kontekście dawnej osady
pomorskiej.
Kultura jamneńska już od połowy XIX wieku była przedmiotem intensywnych badań etnograficznych. Rysowano, fotografowano, a także zbierano przedmioty codziennego użytku, dzięki czemu przed końcem XIX w., w berlińskim muzeum po raz pierwszy eksponowano zabytki jamneńskie. Nie tylko jednak Jamno stanowiło i stanowi przedmiot zainteresowania badaczy. Również inne
wsie pomorskie, swoisty mikrokosmos kulturowy, winne stać się obiektem interdyscyplinarnych
badań.
Pierwsze spotkanie z cyklu „Seminariów jamneńskich” odbywa się pod tytułem Wieś pomorska. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Wezmą w nim udział badacze, historycy, etnografowie oraz regionaliści.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy pod numerem 94 341 65 87 lub info@zagrodajamno.pl
7 listopada, godz. 10:00-14:00, Seminaria Jamneńskiej.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Muzeum w Koszalinie
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Polecamy kultura

fot.: Mat. prom.

Filmoniada
2020

Dominic Miller
zagra w Koszalinie!

Co prawda 5. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej
odbędzie się w marcu przyszłego roku, ale już teraz
chcemy zaprosić wszystkich młodych koszalinian na
jubileuszową edycję tego wydarzenia. W jej trakcie zaprosimy dzieci do świata komiksu!
Wśród wielu wydarzeń festiwalowych będą m.in.:
pokazy filmowe (m.in.: przygody Asterixa i Obelixa,
Tytusa, Romka i A'tomka, Koziołka Matołka, Smerfów, a także pokazy filmów, które otrzymały nagrody na innych przeglądach oraz festiwalach filmowych
dla dzieci), a przed każdym z nich konkurs Szczęśliwy
Fotel, pokazy naukowe przygotowane przez Centrum
Nauki Kopernik, casting dziecięcych talentów i wiele
innych atrakcji.
A już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Narysuj Komiks” (może to
być Twoja własna historia, jakieś zdarzenie ze szkoły, coś kosmicznego, ulubiony bohater filmowy, jakieś
ważne wydarzenie z życia Twojej rodziny). Szczegóły dotyczące konkursu na naszej stronie internetowej
www.ck105.koszalin.pl/wydarzenia-kulturalne.
Do zobaczenia! ■ (DT)

Miller od 28 lat jest gitarzystą i muzyczną prawą
ręką Stinga!! Razem stworzyli wszystkie albumy Stinga poczynając od „The Soul Cages” z 1991 roku. Wspólnie zagrali ponad tysiąc koncertów na całym świecie!
Okazją do kolejnej trasy koncertowej Dominika jest
jego nowy solowy album „Absinthe”, który ukazał się
w marcu tego roku, dla prestiżowej wytwórni ECM.
Dominic Miller to zdecydowanie nie tylko muzyk
grający ze Stingiem. Pełna lista jego współpracowników jest niezwykle długa i zawiera nazwiska tej miary
co m.in.: Phil Collins (światowy hit „Another Day in Paradise”), Tina Turner, Peter Gabriel, Bryan Adams, Rod
Stewart, Pat Metheny.
Artysta urodził się w Buenos Aires, jest synem
Amerykanina i Irlandki. Studiował grę na gitarze w Bostonie oraz Londynie. Na swoim koncie ma 9 autorskich
albumów i cieszy się sławą wybitnego muzyka sesyjnego. Poczynając od końca lat 80-tych wziął udział w nagraniu ponad 200 płyt takich wykonawców jak wymienieni wcześniej oraz m.in.: Luciano Pavarotti, The Pretenders, Boyzone, The Backstreet Boys.
Miller jest współkompozytorem utworu „Shape of
My Heart”, jednego z największych przebojów Stinga.
Na koncercie zaprezentowane zostaną utwory z solowych płyt Dominika, nie zabraknie też zapewne kilku
utworów z repertuaru Stinga. ■ (KG)
9 marca, godz. 19:00, Dominic Miller z zespołem, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska 2.

Polecamy kultura

fot.: Mat. prom. PM

Zmruż oczy,
niczym Moniuszko

Czy Stanisław Moniuszko był w ogóle kiedyś dzieckiem? Nosił szelki i strzelał z procy? Czy mrużył oczy,
by spojrzeniem małego filozofa, dociekać niestrudzenie, z frekwencją sześćdziesięciu pytań na minutę, czemu bielizna nie jest biała, podczas gdy niebo jest niebieskie?... Czy w końcu, odkrywając odpowiedzi na niekończące się pytania, pod osłoną uśmiechu Giocondy, skrywał
tajemnicę szczęścia, którą my dorośli, utraciliśmy niepowracalnie, wdziewając garnitur nieomylnej wszechwiedzy? Myśląc o tak poważnie wyglądającym – powszechnie
uznanym za wybitnego – kompozytorze, jeszcze wczoraj,
z pełnym przekonaniem powiedziałbym, że to niemożliwe! Moniuszko nigdy dzieckiem nie był. I trwałbym zapewne w mej błogiej nieświadomości, gdyby nie najnowsze przedsięwzięcie sekcji wokalnych i tanecznych Pałacu Młodzieży. Już bowiem 7 listopada – za ich sprawą – na
gościnnej scenie Filharmonii Koszalińskiej spotkają Państwo samego Stanisława Moniuszkę (a może Stasia Moniuszkę) – niech jednak do ostatnich chwil pozostanie to
słodką tajemnicą współorganizatorów koncertu Moniuszko z przymrużeniem oka.

20-21

A zatem koncert, Moniuszko w roli głównej, do jego zaś świata zabiorą nas współdziałający podopieczni koszalińskich placówek edukacyjnych: Pałacu Młodzieży, Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Grażyny Bacewicz oraz Centrum
Kultury 105. Podczas koncertu będzie można wysłuchać najpopularniejszych kompozycji
Stanisława Moniuszki w nowoczesnych aranżacjach napisanych przez wybitnych polskich muzyków, takich jak:
Andrzej Żylis – łódzki kompozytor muzyki teatralnej,
Roman Ila Drozd – kompozytor i dyrygent, rektor Łódzkiej Akademii Muzycznej,
Piotr Jędrzejczyk – gdański kompozytor młodego pokolenia oraz dyrygent.
Dźwiękom muzyki młodzieżowych zespołów instrumentalno-wokalnych, którym dyryguje Kamil Szafran, towarzyszyć będzie choreografia przygotowana przez Ewę Raczkowską.
Całość zaś spajać będzie reżyseria, za którą odpowiada Elżbieta Malczewska-Giemza. Wspomniani pracownicy Pałacu Młodzieży zapewniają o wyjątkowym charakterze tego widowiska. Patron naszej filharmonii zjednoczy
bowiem swą muzyką pokolenia Koszalinian. Nie
pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do
Filharmonii Koszalińskiej, 7 listopada, na godzinę 18:00. Wstęp na koncert jest bezpłatny, bilety
wstępu są do odebrania w Pałacu Młodzieży.
Do zobaczenia zatem na spotkaniu ze Stanisławem Moniuszką, zawieśmy na chwilę nasze
dorosłe zabieganie na kołku dystansu i spróbujmy spojrzeć na świat z perspektywy dzieci i młodzieży, młodych pokoleń Koszalinian, którzy
pragną przedstawić nam swój pomysł na świat
muzyki poważnej. Może rośnie pośród nas nowy
Moniuszko?
Materiał przygotowany
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

fot.: Mat. prom.

Polecamy kultura

fot.: Mat. prom.
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Duet
fantastyczny
22. Płytowa
giełda
GraMuzyka
Zapraszamy na 22. Płytową giełdę
GraMuzyka. Zakupione płyty mogą
stać się miłym prezentem, a przecież
nigdy nie brakuje okazji by ofiarować
podarunek bliskiej osobie.
Na giełdzie znajdą się klasyczne albumy z przeróżnymi gatunkami
muzycznymi, jak i nowości znane ze
stacji radiowych. Będzie też sporo płyt
z niezależnych wytwórni muzycznych,
których próżno szukać w sieciowych
sklepach muzycznych. Nie zabraknie także stoisk z płytami winylowymi, które są nie lada gratką dla kolekcjonerów.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej

Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie
z Mistrzami polskiej prozy fantastycznej – Mają Lidią Kossakowską oraz
Jarosławem Grzędowiczem.
Kossakowska od dzieciństwa marzyła, że kiedyś zostanie reżyserem,
lalkarzem, rzeźbiarzem bądź archeologiem. Pisarka ukończyła liceum
plastyczne oraz studia archeologiczne. Jednak kiedy w 1997 roku zadebiutowała opowiadaniem Mucha, zrozumiała, że zostanie właśnie pisarką.
Pisze książki inspirowane mitologiami, np. oparte na wierzeniach
Jakutów czy mitologii Japonii. Fascynuje ją szamanizm. Jej najsłynniejsze powieści pochodzą z cyklu anielskiego. Szczególnie dumna jest z serii
Upiór Południa. To 4 mikropowieści, które łączy temat przewodni – upał.
Jarosław Grzędowicz zadebiutował w 1982 roku opowiadaniem Azyl
dla starych pilotów. Opublikował kilkadziesiąt opowiadań i wydał 8 książek.
Wielokrotnie nominowany i nagradzany. Najwięcej popularności
przysporzyła mu czterotomowa powieść „Pan lodowego ogrodu”, która stanowi obszerne studium ludzkich namiętności. Jej główny bohater,
Vuko Drakkainen ma odnaleźć i sprowadzić na ziemię naukowców, którzy zaginęli w magicznej krainie, pełnej istot odmiennych od ludzi. Naukowcy nie oczekują jednak ratunku. Za sprawą swojej wiedzy, uchodzą
za bogów i nie mają ochoty oddać swojej władzy.
Sukces przyniosła autorowi również książka Hel-3. Pisarz osadził
w niej bohatera w świecie zdominowanym przez cenzurowane media.
Norbert, przypadkiem nagrał filmik, który może wstrząsnąć społeczeństwem i wybudzić je z letargu. Jednak czy jeden człowiek może przeżyć
wystarczająco długo, by otworzyć ludziom oczy?
Twórczość autora stanowią treści przygodowe, głęboko filozoficzne.
Zapewnia czytelnikom strawę umysłową, która skłania do myślenia.

21 listopada, godz. 17:00, spotkanie z Mają Lidią Kossakowską i Jarosławem Grzędowiczem.
30 listopada, godz. 11:00-14:00, 22. Płytowa giełda GraMuzyka. Koszalińska Biblioteka Publiczna, pl. Polonii 1.

Polecamy kultura
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fot.: Mat. prom.

Koszalinianie
w berlińskiej
Konzerthaus

Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej rozpocznie
listopad koncertem w słynnej Konzerthaus am Gendarmenmarkt w Berlinie. W jego programie obok
„Credo” z Mszy Antonia Vivaldiego oraz kantat Wolfganga Amadeusza Mozarta i Josepha Haydna znajdą
się „Fantazja międzyzdrojska” i utwór, zatytułowany
„Seneka – sentencje” Karola Borsuka. Kompozytor,
znany koszalińskim melomanom głównie z dyrygowania tutejszą orkiestrą, poprowadzi ją również podczas występu w Berlinie. Sam na co dzień dyryguje
w Filharmonii Berlińskiej i prowadzi dwa niemieckie
chóry. Oba zaśpiewają z naszą orkiestrą obok solistów: sopranistki Joanny Petryki-Wawrowskiej i kontratenora Piotra Łykowskiego oraz altowiolistki Joanny Filus-Olenkiewicz.
Kolejnym międzynarodowym akcentem będzie
pierwszy listopadowy koncert symfoniczny „Z ziemi włoskiej do polskiej”, zorganizowany we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Warszawie.
Zgodnie z tytułem wystąpi w nim dwóch Włochów.
Dyrygent honorowy Filharmonii Koszalińskiej Massimiliano Caldi poprowadzi orkiestrę symfoniczną
w dwóch utworach, które skomponował włoski twórca z przełomu epok klasycyzmu i romantyzmu Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante: Symfonii c-moll
i jednym z najczęściej wykonywanych wczesnoro-

mantycznych koncertów na flet i orkiestrę, czyli e-moll. Partie fletu wykona Mario Carbotta, ulubieniec
włoskich melomanów, goszczący dotychczas w Polsce
za sprawą wspólnych koncertów ze Śląską Orkiestrą
Kameralną i kursów mistrzowskich interpretacji muzycznej w Nowym Sączu.
W przedostatni piątek listopada z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej w podwójnej roli, dyrygenta
i koncertmistrza, wystąpi Jan Stanienda. Ten wirtuoz skrzypiec poprowadzi muzyków poprzez uwerturę
do opery „Egmont” i Koncert skrzypcowy D-dur op.
61 Ludwiga van Beethovena aż do IV Symfonii A-dur
op. 90 Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. Partie skrzypiec w Koncercie D-dur zagra była studentka Jana Staniendy, Roksana Kwaśnikowska. Z pochodzenia koszalinianka, w 2011 roku wyróżniona przez
prezydenta miasta tytułem „Młodej artystki roku”,
ukończyła Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Otrzymała medal „Magna cum
Laude”, przyznawany absolwentom z największymi
osiągnięciami artystycznymi. Obecnie pracuje jako
wykładowczyni na macierzystej uczelni.
Listopad w Filharmonii zakończy się operowo. Koncert zatytułowany został „W stylu narodowym”. Wypełni go jedna z mniej znanych polskich
oper: „Król Łokietek, czyli Wiśliczanki”, skomponowana w 1818 roku przez Józefa Elsnera. Historię walki
o zjednoczenie państwa polskiego przedstawią Orkiestra Fundacji Akademii Muzyki Dawnej z zespołem
„Szczecin Vocal Project”. Partie solowe zaśpiewają sopranistka Agnieszka Kozłowska, mezzosopranistka
Aneta Łukaszewicz, tenor Tomasz Krzysica i bas Jarosław Bręk. Całość poprowadzi dyrygent Paweł Osuchowski.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej

Kalendarium sportowe

Piłka Ręczna Koszalin
– superliga kobiet
— 2.11
Piłka Ręczna Koszalin
– MKS Lublin,

bilety: 5/10 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 9.11
Piłka Ręczna Koszalin
– SPR JKS Jarosław,

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

— 16.11
KPR Kobierzyce
– Piłka Ręczna Koszalin;

Gwardia Koszalin
– piłka ręczna
mężczyzn I liga
— 2.11
MKS Mazur Sierpc
– Gwardia Koszalin;
— 9.11
Gwardia Koszalin
– Jurand Ciechanów,

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

— 23.11
Gwardia Koszalin
– Warmia Olsztyn,

bilety: 5 zł.
Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 30.11
SKPR USAR Kwidzyn
– Gwardia Koszalin;

26-27

MKKS Żak Koszalin
– koszykówka II liga
— 2.11, godz. 17:00
MKKS Żak Koszalin
– Trefl II Sopot,

wstęp wolny.
Hala ZOS, ul. Głowackiego 9;
— 9.11
AZS UMK Toruń
– MKKS Żak Koszalin;
— 16.11, godz. 17:00
MKKS Żak Koszalin
– Enea UTP
Astoria Bydgoszcz,

wstęp wolny.
Hala ZOS, ul. Głowackiego 9;
— 23.11
SMS PZKosz Władysławowo
– MKKS Żak Koszalin;
— 30.11, godz. 17:00
MKKS Żak Koszalin
– Biofarm Basket II Poznań,

wstęp wolny.
Hala ZOS, ul. Głowackiego 9;

Gwardia Koszalin
– piłka nożna III liga
— 3.11, godz. 13:00
Gwardia Koszalin
– Sokół Kleczew,

bilety: 5/10 zł,
Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;
— 10.11, godz. 13:00

Radunia Stężyca
– Gwardia Koszalin;
— 16.11, godz. 13:00
Gwardia Koszalin
– Polonia Środa Wlkp.,

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

Bałtyk Koszalin
– piłka nożna III liga
— 3.11, godz. 11:00
Bałtyk Koszalin
– Świt Szczecin,

bilety: 5/10 zł.
Stadion Bałtyk
przy ul. Andersa 16;

— 9.11, godz. 13:00
Unia Janikowo
– Bałtyk Koszalin;
— 16.11, godz. 11:00
Bałtyk Koszalin
– Chemik Police,

bilety: 5/10 zł.
Stadion Bałtyk
przy ul. Andersa 16;

* Z uwagi na długi czas dzielący datę wydarzenia od wydania niniejszego informatora godziny rozpoczęcia imprez
sportowych nie są jeszcze znane i mogą ulec zmianie z powodów niezależnych od wydawcy.

\

fot.: Mat. prom.
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