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6.01 „Mayday”, premiera BTD
7.01

Lucy & Tom „Niedziela
w Paryżu”, Club105

13.01 Raz Dwa Trzy Młynarski,
CK105
14.01 Koncert dla Mieszkańców
Miasta – Kombi,
Rynek Staromiejski
17.01 Anita Lipicka & The Hats,
Filharmonia
23.01 Anna Maria Jopek & Kroke,
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Latem 2003 roku koszalinianie po raz pierwszy usłyszeli hasło
„Bezpieczne Wakacje”, a wkrótce na miejskim horyzoncie pojawiły się
również „Bezpieczne Ferie”. Akcja skierowana jest do najmłodszych
mieszkańców miasta, którzy w czasie przerwy w nauce nie wyjeżdżają poza jego granice. Dlatego z pieniędzy pochodzących z tzw. kapslowego organizujemy całą gamę atrakcji. Tak jest i tym razem: młodzi
koszalinianie mogą spędzić czas w sposób aktywny i ciekawy. Do dyspozycji mają chociażby możliwość skorzystania z basenu, zajęć sportowych, mogą obejrzeć ciekawy film, czy wziąć udział w różnego rodzaju konkursach. Jestem niezwykle dumny i wdzięczny, że koszalińskie
firmy i instytucje tak licznie angażują się w wypełnienie czasu naszym
milusińskim.
Życzę zatem najmłodszym koszalinianom udanych ferii!

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

Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina

Polecamy WOŚP

Orkiestra
z Kombi

fot.: Jacek Kołakowski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra
w tym roku 14 stycznia. To już dwudziesta szósta edycja tej imprezy, a jej celem jest pozyskanie środków
„dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
Program koncertu jest podobny do tych z lat minionych. Od godz. 14:00 na scenie na Rynku Staromiejskim występować będą soliści, zespoły, grupy
związane z amatorskim ruchem artystycznym, skupiającym wykonawców z Koszalina i okolic. Występy przeplatane będą licytacjami, do których zachęcać
będą prowadzący wydarzenie. O godz. 20:00 na niebie rozbłysną fajerwerki w ramach tradycyjnej akcji
„Światełko do nieba”, które są symbolem jedności Polaków kwestujących i przekazujących datki na rzecz
Orkiestry. Kilka minut po 20:00, na scenie pojawi się
zespół Kombi, pod wodzą Sławomira Łosowskiego.

fot.: Materiały promocyjne WOŚP
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Przypomnijmy kilka faktów z historii grupy.
Kombi to zespół, założony w 1969 r. właśnie przez Łosowskiego, występujący początkowo pod nazwą Akcenty, a po jej zmianie od 1976 r. jako Kombi. W początkowym okresie działalności grupa wykonywała
muzykę z pogranicza stylów jazz-rock, fusion, rock.
W końcu lat 70. kojarzony był jako sztandarowy zespół Muzyki Młodej Generacji. Od początku lat 80.
ukształtował się znany do dzisiaj styl Kombi, charakteryzujący się wiodącą rolą instrumentów klawiszowych. Muzyka Kombi bliska jest stylom elektro-pop
i synth pop. Grupa była jednym z najpopularniejszych
polskich zespołów dekady lat 80. Charakterystyczne
dla niej jest to, że poza piosenkami wykonuje także
wiele utworów instrumentalnych.
Do najpopularniejszych piosenek grupy zalicza
się m.in. „Przytul mnie”, „Królowie życia”, „Słodkiego miłego życia”, „Kochać cię – za późno”, „Nie ma
zysku”, „Black and White”, „Za ciosem cios”. Najpopularniejsze utwory instrumentalne zespołu to
„Wspomnienia z pleneru”, „Taniec w słońcu”, „Komputerowe serce”, „Cyfrowa gra”, czy „Zaczarowane
miasto”. ■ (RC)
14 stycznia, godz. 14:00-21:00, Koncert Dla Mieszkańców Miasta, wystąpią lokalne zespoły i soliści,
po 20:00 Kombi Sławomira Łosowskiego, wstęp
wolny, Rynek Staromiejski.

Polecamy kultura

▴ Jakub Chrenowicz

fot.: Materiały promocyjne

fot.: J. Andrzejewska

Karnawał
z Filharmonią
Koszalińską

Koncerty karnawałowe organizowane w Filharmonii Koszalińskiej cieszą się co roku ogromnym zainteresowaniem. Dają możliwość poznania gwiazd
polskiej oraz światowej estrady. W 2018 roku filharmonicy zaprezentują się melomanom w 5 odsłonach.
Koncert inauguracyjny powtórzony będzie aż
trzykrotnie (11, 12 i 13 stycznia). Orkiestrę poprowadzi
I Dyrygent Jakub Chrenowicz. Program został poświęcony rodzinie Straussów. W sali koncertowej zabrzmią najpopularniejsze walce, marsze i polki tych
kompozytorów. W świat wiedeńskiej muzyki wprowadzi nas Andrzej Zborowski, zapewniając słowo
wiążące.
Artysta niebywały to tytuł koncertu odnoszący
się do działalności Artura Banaszkiewicza – skrzypka, kompozytora i aranżera występującego od piątego
roku życia. Oprócz klasycznego repertuaru skrzypcowego solista prezentuje publiczności często własne,
wirtuozowskie fantazje i parafrazy znanych, chętnie słuchanych utworów z różnych obszarów muzyki. Tym razem będzie podobnie i podczas koncertów
w dniach 19 i 20 stycznia usłyszymy między innymi 4
autorskie kompozycje artysty.

▴ Artur Banaszkiewicz

Na pierwszy weekend lutego zaplanowane jest
wydarzenie poświęcone przebojom operowym i operetkowym w wykonaniu duetu wysokiej klasy wokalistów. Iwona Socha (sopran) jest finalistką i laureatką
krajowych oraz międzynarodowych konkursów wokalnych. W swoim repertuarze posiada liczne pieśni, arie oratoryjne i operowe oraz partie sceniczne. Współpracuje z wiodącymi ośrodkami operowymi i operetkowymi w kraju. Drugim z solistów będzie
Tomasz Kuk, tenor mający na swym koncie wiele
prestiżowych koncertów oratoryjnych i estradowych.
Często występuje gościnnie na zagranicznych scenach operowych, m.in w Japonii, Anglii, Niemczech,
Szwajcarii, Austrii i Czechach. Duet zaprezentuje
znane i uwielbiane arie operowe i operetkowe.

Polecamy kultura

fot.: Beata Fischer

fot.: Materiały promocyjne
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▴ Iwona Socha

Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

fot.: Materiały promocyjne

▴ Tomasz Kuk

▴ Izabela Połońska

fot.: Materiały promocyjne

W piątek oraz w sobotę (9 i 10 lutego) na estradzie wystąpi
Izabela Połońska. Wokalistka, kameralistka śpiewająca w różnych stylach od klasyki po piosenkę aktorską i jazz. Na swym
koncie ma występy m.in. w legendarnej Piwnicy Artystycznej
Kurylewiczów w Warszawie. Program pt.: „Niech żyje bal” (wykonany premierowo w 2016 roku w Filharmonii Łódzkiej) wypełniony będzie piosenkami do tekstów Agnieszki Osieckiej –
m. in. „Zielono mi”, „Niech żyje bal”, „Na całych jeziorach Ty”,
„Wyrzeźbiłam Twoją twarz w powietrzu”, „Byle nie o miłości”,
„Ja nie chcę spać”. Orkiestra wystąpi pod batutą młodego, zdolnego dyrygenta Rafała Kłoczko. Ostatni karnawałowy koncert
od momentu rozpoczęcia sprzedaży biletów cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tytuł „Gwiazdy polskiej estrady” obiecuje dużo, a gdy do tego dodać jeszcze nazwiska Adama Sztaby i Kasi Wilk wiadomo, że będzie to niezwykłe widowisko. Ten
znany dyrygent i kompozytor zarazem, jest mocno związany
z koszalińskim środowiskiem muzycznym. Swoją edukację muzyczną rozpoczął w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych
im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie w klasie fortepianu. Obecnie
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych dyrygentów w Polsce. Partie wokalne wykona uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek Kasia Wilk. Brzmienie orkiestry ubarwi dodatkowo kwartet należący do grona najlepszych
wykonawców jazzowych w Polsce Atom String Quartet. Na to
wydarzenie będące podsumowaniem karnawału zapraszamy
w dwóch terminach 16 i 17 lutego 2018r, tradycyjnie o godz. 18:30.

▴ Adam Sztaba

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

• Zabytek Miesiąca

fot.: Materiały promocyjne PM

Kalendarium kulturalne

• „Formy puste” Anny Szklińskiej
w Muzeum

• „Na gałązce choinkowej” Galeria Malucha
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 w Koszalinie,
ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 3 stycznia
Zabytek Miesiąca. Cztery po-

morskie monety, wybite w koszalińskiej mennicy za czasów
Bogusława XIV. Zbiór tworzą
trzy srebrne talary i jeden złoty dukat pochodzące z lat 16291635. Wystawa Pradzieje
Pomorza, Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;
— Do 10 stycznia
„Formy puste”. Obiekty prze-

strzenne/tkaniny eksperymentalne, wykonane ręcznie autorską techniką. Projekt zrealizo-

wany w latach 2014-16, jako
zwieńczenie pracy doktorskiej
o tytule „O kompletowaniu
i kontemplowaniu wobec form
pustych”. Przenikanie. Współistnienie. Transgranicznosć.
Płynność. Rozliczne wzajemne wpływy skłaniają do refleksji nad obszarem pojęć/działań,
w którym osadzone są realizacje. Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;
— 5.01-2.02
Wystawa pt.: „Bajki Pana
Perraulta i nie tylko w 390.
rocznicę jego urodzin”.

Wstęp wolny. Galeria Region,
KBP, pl. Polonii 1;
— Do 15.01
„Na gałązce choinkowej”.

Piękne dzieła, stworzone
przez najmłodszych artystów
– wycinanki, obrazki, wyklejanki. Galeria Malucha
Pałacu Młodzieży;

— Do 31.01
„Doroczna Wystawa Fotografii”. Młodzi fotograficy pod kie-

runkiem M. Kalkowskiej, pokazuje otaczającą ich rzeczywistość, naturę i zmieniający się
świat. Galeria Fotografii
Młodych Pałacu Młodzieży;

CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Niedziela jest dniem wolnym
od opłat za wstęp na ekspozycje. W poniedziałki muzeum
nieczynne. Muzeum jest nieczynne 1 i 6 stycznia. Normal-

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

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

• „Doroczna Wystawa Fotografii”
w Pałacu Młodzieży

Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł.
Na spektakle agencyjne nie
obowiązują ceny biletów BTD;
— Filharmonia Koszalińska:

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa, ul. Piastowska 2, pn.-pt. w godz.
11-15, tel. 94 342 62 20 oraz na
godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe (emeryci, renciści,
dzieci i młodzież do 26 lat). Bilety grupowe powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy
– 12 zł. Tanie poniedziałki
– 12 zł (wybrane filmy).
KMW – 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł, karnet – 34 zł.
Szminka Movie – 10 zł,
Kino z Rodziną – 10 zł,
Kryterium Movie – 10 zł;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne BTD

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne PM
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• Koncert Sylwestrowo – Noworoczny „Woytek

• „Mayday” w BTD

1 Poniedziałek

5 Piątek

— 18:00
Koncert Sylwestrowo – Noworoczny „Woytek Mrozek
– Tańce Świata”. Jeśli współ-

— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

Mrozek – Tańce Świata” w CK105

czesna muzyka zwana poważną musi wychodzić do słuchaczy z nowymi, nieortodoksyjnymi propozycjami, to wydaje
się, że wirtuoz klarnetu/kompozytor i dyrygent Woytek Mrozek, znalazł ku temu godną naśladownictwa drogę. Tańce to
zbiór kilkudziesięciu tańców
tradycyjnych/etnicznych, opracowanych na orkiestrę kameralna lub symfoniczną z udziałem
tradycyjnych instrumentów.
Wystąpią: W. Mrozek – klarnet,
I. Lomaha – cymbały, Orkiestra
Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu. Dyrygują:
W. Mrozek, T. Wicherek. Bilety:
65 zł, dostępne: kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.
ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

2 Wtorek
— 18:00
DKF: „Na karuzeli życia”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

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

6 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza: „Zimowe
przygody Jill i Joy”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Mayday” – premiera. Duża

Scena, reż. Zdzisław Derebecki. „Mayday”, to jedna
z najlepszych komedii autorstwa Ray’a Cooney’a – brytyjskiego komediopisarza,
określanego jako mistrza
farsy. Sztuka opowiada historię taksówkarza-bigamisty, który przez wiele lat wiedzie szczęśliwe życie u boku
dwóch kobiet. Na skutek wypadku, jego tajemnica wychodzi jednak na jaw, co wywołuje lawinę komplikacji.
Bohater miota się, usiłując
ukryć podwójne życie przed
małżonkami, mediami i policją. „Mayday” rozśmiesza
publiczność na całym świecie. BTD, pl. Teatralny 1;

• Lucy&Tom „Niedziela w Paryżu..” w CK105

• „Wirus Świrus..i cała reszta” w BTD

7 Niedziela
— 18:00
Lucy&Tom „Niedziela w Paryżu..” (opis str. 15). To wyjątko-

wy koncert poświęcony twórczości Edith Piaf i jej przyjaciół.
Club105, ul. Zwycięstwa 105;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

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

8 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla seniorów. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

9 Wtorek
— 9:00
„Wirus Świrus..i cała reszta”

– Duża Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska.
Bajka „Wirus Świrus i cała
reszta” jest zarówno klasyczną baśnią, której bohaterowie przeżywają rozliczne
i niezwykle wciągające młodego widza przygody.BTD;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

• Jakub Chrenowicz w Koncercie Karnawałowym
„W Wiedeńskim nastroju” w Filharmonii

11 Czwartek
— 17:00
„Hej kolęda,kolęda” – zespół

słowno-muzyczny Rady
Osiedla „Śródmieście” zaprasza
na koncert, z udziałem zaproszonych gości: Zespół Śpiewaczy „Zacisze” oraz Zespół Śpiewaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku przy Politechnice
Koszalińskiej. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Zabicie świętego
jelenia”. Kino Kryterium;

10 Środa
— 9:00, 11:00
„Wirus Świrus..i cała reszta”
– Duża Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska.

BTD, pl. Teatralny 1;

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – „Historia pszczół”

Mai Lunde. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;
— 16:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – „Portret mło-

dej wenecjanki” Jerzego Pilcha.
Wstęp wolny. KBP,
filia nr 9, ul. Struga 5;

— 18:30
Koncert Karnawałowy
„W Wiedeńskim nastroju”.

J. Chrenowicz – dyrygent,
Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej.
Program:
Johann Strauss II
– Uwertura do operetki
„Baron cygański”,
– Kadryl z operetki „Zemsta
nietoperza” op. 363,
– Marsz „Jeździecki” op. 428,
– Walc „Odgłosy wiosny”,
– Polka „Pizzicato”,
– Walc „Wiedeńska krew”,
– Polka „Grzmoty
i błyskawice” op. 324,
– Walc „Lagunowy” op. 411,
– Marsz „Egipski” op. 335,
– Walc „Życie artysty”
op. 316,
– Polka „Tritsch – Tratsch”,
– Galop „Bandycki” op. 578,
– Walc „Nad pięknym
modrym Dunajem”
Johann Strauss I,
– Galop „Karnawał
w Paryżu” op. 100,
– Marsz „Radetzky” op. 228.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

• Wystawa Anny Zaręby: „Anioły – rzeźba

• Noworoczne Popisy Gitarzystów

12 Piątek

13 Sobota

— 16:30
Otwarcie wystawy Anny
Zaręby: „Anioły – rzeźba
w tkaninie”. Galeria Ratusz

— 10:00
Rozkminianie Otwarte Mowy
Antycznej. Zapraszamy na

w tkaninie” w Galerii Ratusz

I piętro, Rynek Staromiejski;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki – „Król węży” Jeffa Zentnera.

Wstęp wolny. KBP,
filia nr 3, ul. Młyńska 12;

— 18:30
Koncert Karnawałowy
„W Wiedeńskim nastroju”.

J. Chrenowicz – dyrygent, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

reż. Zdzisław Derebecki. To jedna z najlepszych komedii autorstwa Ray’a Cooney’a – brytyjskiego komediopisarza, określanego jako mistrza farsy. Sztuka
opowiada historię taksówkarza-bigamisty, który przez wiele lat wiedzie szczęśliwe życie
u boku dwóch kobiet. Na skutek
wypadku, jego tajemnica wychodzi jednak na jaw, co wywołuje lawinę komplikacji.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne
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w Pałacu Młodzieży

pierwsze z co miesięcznych
warsztatów z „żywej łaciny”.
Roma to warsztaty mówionego
języka łacińskiego prowadzone
nowatorską metodą Hansa
Řrberga na podstawie jego
książki „Lingua Latina per se illustrata”. Roma będzie imprezą
cykliczną, odbywającą się raz
w miesiącu w sobotnie przedpołudnie od 10:00 do 12:15.
Zapisy: K. Barański,
tel. 698 900 903. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne. Pierwsze w Nowym Roku

spotkanie to zajęcia z grafiki warsztatowej – kalkografia,
które poprowadzi Izabela
Ryfun. Mile widziane dzieci od
5 roku życia z rodzicami. Zapisy w sekretariacie PM. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 11:00
Noworoczne Popisy Gitarzystów. Koncert gitarzystów, wy-

chowanków Pałacu Młodzieży, pracujących pod kierunkiem
Zbigniewa Dubielli i Marka

• KMW: „Coco” w kinie Kryterium

Dziedzica. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Impreza cykliczna skierowana do wszystkich zainteresowanych historią i „pamiątkami z przeszłości”. Zgłoszenia
udziału kolekcjonerów przyjmowane są nie później niż trzy
dni przed datą spotkania,
tel. 94 343 20 11. Wstęp wolny.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Coco”.

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Koncert Karnawałowy
„W Wiedeńskim nastroju”.

J. Chrenowicz – dyrygent,
Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

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

— 20:00
Raz DwaTrzy – Młynarski
(opis str. 15). Bilety: 75/95 zł.

Sala widowiskowa CK105;

• Koncert Dla Mieszkańców Miasta: Kombi

• DKF: „The Florida Project” w kinie Kryterium

14 Niedziela

16 Wtorek

— 14:00-21:00
Koncert Dla Mieszkańców
Miasta. Wystąpią
lokalne zespoły i soliści,
po 20:00 Kombi Sławomira Łosowskiego (opis str. 3).

— 17:00
Wernisaż. Między Dymem
a Rzeczywistością. Wystawa

Wstęp wolny.
Rynek Staromiejski;

— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

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

fotografii T. Juszkiewicza.
Do 18 marca. Muzeum
w Koszalinie, Galeria
Antresola, ul. Młyńska;

— 17:00
Koncert kolęd z cyklu Scena
Seniora w wykonaniu chóru
„Frontowe drogi”. Wstęp wol-

ny. Club105, ul. Zwycięstwa;

15 Poniedziałek

— 18:00
DKF: „The Florida Project”.

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

17 Środa

dla seniorów razem
z wnukami. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

— 11:00
„Teatr Malucha” – Mała Scena,

prow.: D. Mrozowska i M. Borchardt. Zajęcia teatralne dla
dzieci od lat 5. Nasi najmłodsi
widzowie, odwiedzają teatr po
to żeby obejrzeć bajkę.
Za pomocą wyobraźni przenosimy się do ich magicznego
świata. BTD, pl. Teatralny 1;

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 9:00, 11:30
Tygrys tańczy dla Szu-Hin –

Duża Scena, reż. K. Szachnowski, Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlk. Sztuka A. Świrszczyńskiej to typowy „teatr
drogi”, prosta w swej konstrukcji fabularnej historia, najeżonej trudnościami, wędrówki małej bohaterki po baśniowej krainie dla osiągnięcia
wytyczonego celu Jej przygody
przedstawione zostały w spektaklu w wyrazistej formie na-

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Jacek Kołakowski

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

• Anita Lipnicka & The Hats „Miód i dym”
w Filharmonii

wiązującej do współczesnego
komiksu, dla którego chińska
kultura i sztuka są jedynie inspiracją i pretekstem do scenicznej zabawy. Jest to więc teatr
całkowicie umowny, tworzony
na oczach widza, odgrywany
przez aktorów z żartobliwym
dystansem. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – „Najgorszy

człowiek na świecie” M. Halber.
Wstęp wolny. KBP,
filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 19:00
Anita Lipnicka & The Hats
„Miód i dym”. Po olbrzymim

sukcesie „Ptaśka”, który jesienią 2016 roku przez wiele tygodni nie schodził z czołówki Trójkowej Listy Przebojów, Anita Lipnicka powróciła
z drugim singlem zapowiadającym jej nowy album studyjny. Przyszła pora na kolor
zielony! – enigmatycznie wyjawia artystka. – Afirmację
życia, celebrację prostoty bycia tu i teraz. Bilety: 65-85 zł.
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

Kalendarium kulturalne

• Wernisaż wystawy zbiorowej „Ład i Ekspresja”
w Galerii na Piętrze

18 Czwartek
— 9:00, 11:30
Tygrys tańczy dla Szu-Hin,

Duża Scena. BTD;

— 12:00
Drogi do Niepodległości 2.0.
Czyn i Pamięć. Wernisaż.

Serdecznie zapraszamy na
drugą wystawę z cyklu Drogi do Niepodległości. Wystawa zorganizowana w oparciu o kolekcję niepodległościową dra Wojciecha Lizaka
oraz przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Koszalinie. Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska;

19 Piątek
— 9:00, 11:30
Tygrys tańczy dla Szu-Hin,

Duża Scena. BTD;

— 16:00
„Powitanie Nowego Roku” za-

prasza Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”, wystąpi
Zespół Śpiewaczy „Skarpianie”
z Koszalina. Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Wernisaż wystawy zbiorowej
„Ład i Ekspresja”. To już siód-

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

10-11

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

• W Samo Południe w Muzeum

ma edycja ogólnopolskiej wystawy, której pomysłodawcami
są prof. Andrzej Gieraga i prof.
Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder. W tegorocznej edycji wzięło
udział 31 artystów. Galeria
na Piętrze, ul. Dworcowa;

— 12:00
W Samo Południe.

w Muzeum

— 18:30
Koncert Karnawałowy
„Artysta niebywały”. M. Don-

dalski – dyrygent, A. Banaszkiewicz – skrzypce Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
W programie m.in: G.Bizet
– Marsz torreadorów z opery
„Carmen”, A. Banaszkiewicz
– „La Fiesta Mexicana”,
Georges Bizet/ Stefan Rachoń
– „Carmen Na Wesoło”.
Filharmonia Koszalińska;

20 Sobota
— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla dorosłych. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;
— 12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

rodzinne. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

Zapraszamy na pokaz filmu
„Pierwsza powojenna konspiracja niepodległościowa
w Koszalinie” Wstęp wolny.
Wystawa Pradzieje
Pomorza, Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;
—12:00
Kino Małego Widza:
„Emotki”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 16:00, 19:00
„Żona potrzebna od zaraz”

– Duża Scena, reż. Z. Derebecki Teatr im. J. Osterwy
w Gorzowie Wlk. BTD;
— 18:30
Koncert Karnawałowy
„Artysta niebywały”.

M. Dondalski – dyrygent,
A. Banaszkiewicz – skrzypce,
Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 20:00
Trzecie urodziny Jazzburgercafe: koncert zespołu Kirk,
afterparty; Maciek Sienkiewicz (Fasrat) i Radek (Cyman
Rekords). Bilety: 20 zł.

Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

• Kino z Rodziną: „Tarapaty” w kinie Kryterium

• Anna Maria Jopek & Kroke w Filharmonii

21 Niedziela

23 Wtorek

— 12:00
Kino z Rodziną: „Tarapaty”.

— 18:00
DKF: „Party”. Kino

Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 16:00
„Żona do adopcji” – Duża

Scena, reż. J. Ehrlich
– wynajem sali. W życiu
Adama wszystko miało swoje miejsce. Dom, praca, dom,
praca. Od czas do czasu jakaś kontrolowana rozrywka.
Ale w życiu każdego
człowieka przychodzi taka
chwila, że nawet dobrze naoliwiona maszyna przestaje
funkcjonować i niebo
zaczyna walić się głowę.
BTD, pl. Teatralny 1;

22 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

dla seniorów razem
z wnukami. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Jacek Dyląg

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
Anna Maria Jopek & Kroke.

Magia fuzji AMJ i Kroke polega na spotkaniu dwóch niezwykłych światów wrażliwości i brzmień. Autorska muzyka artystów przywołuje wpływy
wielu kultur, głosy przeszłości
– odwołując się do tradycyjnej
muzyki i przeszłości – posługując się nowatorskimi środkami
w kształtowaniu formy. Styl balansujący na granicy etno, jazzu, muzyki klasycznej, klezmerskiej, a nawet elektronicznej jest
trudny do jednoznacznej oceny stylistycznej. Projekt spotyka dwa niezwykłe głosy naszych
czasów – męski i żeński, co dodatkowo dopełnia uniwersalności muzycznego przesłania tej
sztuki. Bilety: 99, 129 zł.
Filharmonia Koszalińska.

25 Czwartek
— 18:00
Szminka Movie: „I tak cię
kocham”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

• Piątkowe Wieczory Kameralne w Filharmonii

— 19:00
Scena Poezji „Wielki
Testament” François Villon.

Scenariusz, reżyseria i głos
z offu: Maria Ulicka Wykonanie: Jerzy Litwin przedstawienie własne STP „Dialog”.
Inscenizacja jednego
z najwspanialszych dzieł
poetyckich średniowiecza
– Wielkiego Testamentu autorstwa Françoisa Villona.
Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza” (do odbioru
w Biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;

26 Piątek
— 18:30
Piątkowe Wieczory Kameralne. Wykonawcy: A. Zborowski

– słowo wiążące, P. Jakubowski – skrzypce, M. Orłowski –
skrzypce, A. Vogelsinger
– altówka, J. Jakubowska – wiolonczela, J. Kujawski – kontrabas. Program: W. A. Mozart
– Kwartet smyczkowy d-moll
KV 421, Antonín Dvořák
– Kwintet smyczkowy G-dur
op. 77. Bilety: 10/15 zł.
Filharmonia Koszalińska;

• „Księżyc nad Buffalo” w BTD

— 19:00
„Księżyc na Buffalo” – Duża

Scena, reż. J. Tomaszewicz.
Jest to komedia o ludziach sceny i nie tylko. George i Charlotte to małżeństwo aktorów,
którzy od lat występują razem
na scenie. Ich córka Roz zrezygnowała z kariery aktorskiej,
wychodzi za mąż za Howarda,
którego pragnie im przedstawić. Przyjazd znanego reżysera
komplikuje trochę sytuację i zaprowadzi do naprawdę zaskakującego finału. BTD;

27 Sobota
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Magiczna zima Muminków”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Księżyc na Buffalo” – Duża

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

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Izabela Rogowska

12-13

• Kryterium Movie: „Wojna Płci” w kinie Kryterium

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

28 Niedziela

29 Poniedziłek

— 16:00
Kryterium Movie:
„Wojna Płci”. Kino

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Warsztaty

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

reż. R. Matusz. Filip od sześciu miesięcy każdą przerwę na
lunch spędza z Alice w hotelowym pokoju. Tej jednak przestaje to wystarczać i próbuje
namówić kochanka, by wyjechali razem na weekend. Filip
również chciałby spędzić więcej
czasu z kochanką, ale obawia
się, że o romansie dowie się jego
żona Laura. Pojawia się więc
problem jak ukryć ich związek
przed Laurą i najlepszym przyjacielem Filipa Paulem, który nota bene jest mężem Alice. Zrezygnować? Powiedzieć
prawdę? Przecież jak mówi jeden z bohaterów sztuki „gdyby
z dnia na dzień ludzie przestali się okłamywać, nie zostałaby
na ziemi ani jedna para”. BTD;

w Muzeum

dla seniorów. Muzeum,
ul. Młyńska;

— 19:00
Kłamstwo – Duża Scena,

reż. W. Malajkat, Agencja
Artystyczna Monolit. Niesamowite i przenikliwe, a przy tym,
o zgrozo, zabawne studium,
właśnie... Kłamstwa. BTD;

30 Wtorek
— 18:00
DKF: „Serce miłości”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

31 Środa
— 19:00
Aktorzy po godzinach czytają.

„Słabi” Magdalena Drab,
ilustrowany banał teatralny.
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;

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

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00-16:00.
W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:0017:00. W poniedziałki Muzeum
jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi okres
wakacyjny (lipiec i sierpień)
– w tym okresie Muzeum jest
czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00-17:00.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.
KONTAKTY I REZERWACJE
– SPORT I REKREACJA
Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343 82 48, 502 590 458
pn.-pt.: 16:00-17:00 – basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00-21:30 – basen
sportowy, basen rekreacyjny,
jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00-20:00
Hala widowiskowo-sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00-16:00

Kompleks sportowo
– rekreacyjny
ul. Jedności – Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00-15:00
Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00
Hala Sportowa
ul. Orla 14
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00
Korty tenisowe „Kortex”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96,
P. Krajewski 601 853 605
pn.-pt.: 7:00-15:00
Park Wodny Koszalin
ul. Rolna 14
Biuro Obsługi Klienta
i kasy, tel. 94 721 60 06
pn.-niedz.: 7:00-22:00

14-15

Polecamy kultura

„Niedziela w Paryżu..” czyli wyjątkowy koncert poświęcony twórczości Édith Piaf i jej śpiewających przyjaciół, związany z premierą płyty „Édith
Piaf Et Ses Amis” duetu Lucy & Tom. Podczas tego
spotkania usłyszymy niezapomniane szlagiery sprzed
lat w języku francuskim, a po koncercie, w holu kina
Kryterium, zobaczymy wystawę fotografii Paryża autorstwa Lucy. Artyści gorąco namawiają do przybycia w stroju nawiązującym do Paryża lat 40-50 XX w.
i obiecują, że za ten wyjątkowy styl się odwdzięczą.
Koncert promuje płytę duetu, która powstawała w Radiu Koszalin. „Édith Piaf Et Ses Amis” zawiera 13 utworów pierwotnie wykonywanych przez Édith
Piaf i jej przyjaciół oraz dwa utwory improwizowane,
inspirowane twórczością artystów sprzed lat. Na płycie, wydanej w 102 rocznicę urodzin Piaf, słychać tylko głos żeński i gitarę elektryczną. Do nagrań zostały
użyte oryginalne mikrofony z epoki, m. in. Melodium
Melodynamic 75A, model francuski, taki sam, jakiego
używała kiedyś Édith. ■ (KG)
7 styczeń, godz. 18:00, „Niedziela w Paryżu”,
Lucy & Tom: pioseki Edith Piaf i jej przyjaciół,
bilety: 20 zł, dostępne: kasa kina Kryterium,
www.kupbilecik.pl. Club105, ul. Zwycięstwa.

fot.: Materiały promocyjne

Paryż nad
Dzierżęcinką

Raz, dwa, trzy
- Młynarski
W tym roku, w czerwcu minęło 10 lat od nagrania przez zespół „Raz, dwa, trzy” płyty z piosenkami
Wojciecha Młynarskiego, która przez ten czas uzyskała status wydawnictwa kultowego. Album, który
powstał we współpracy z legendarnym autorem tekstów, zyskał ogromne uznanie wśród publiczności,
miano podwójnej platyny oraz otrzymał nagrodę Fryderyka 2008 w kategorii Album Roku Pop. Zespół od
2007 do 2010 roku zagrał z tym materiałem kilkaset
świetnie przyjętych koncertów w Polsce i poza granicami kraju. Dla upamiętnienia Mistrza Wojciecha jak
i z okazji jubileuszu nagrania płyty, zespół przypomina publiczności jego piosenki w trakcie wyjątkowego
cyklu koncertów. ■ (KG)

fot.: Marcin & Tomasz Photography

13 stycznia, godz. 20:00, Raz Dwa Trzy – Młynarski,
bilety: 75/95 zł. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

Polecamy kultura

fot.: Muzeum

16-17

Muzeum w Koszalinie już od ponad roku realizuje projekt „W samo południe”. W jedną, wybraną sobotę spotykamy się z wyjątkowym gościem. Naszym
zamierzeniem jest organizacja spotkań dla mieszkańców miasta, dla których zapraszamy pasjonatów historii głównie z Koszalina i Pomorza, ale nie brakuje
również przybyszy z dalszych rejonów kraju, jak chociażby archeologa Marcina Krzepkowskiego z Poznania, który opowiadał o odkryciu przez siebie zaginionego miasta czy też historyka sztuki Marty Kłak-Ambrożkiewicz, kierującej krakowskim Domem Jana
Matejki, która z kolei opowiadała o życiu i dziełach
Mistrza.
Skupiamy się na historiach mniej znanych, na
wydarzeniach z przeszłości bliższej i dalszej, na opowieściach o ludziach związanych z Koszalinem i Pomorzem. Do tej pory gościliśmy historyków, historyków sztuki, archeologów, miłośników dziejów swoich „małych ojczyzn”, którzy opowiadali o szczególnie
im bliskich tematach. Każde spotkanie gromadzi stałe grono słuchaczy, za każdym razem też możemy cieszyć się z wizyty nowych sympatyków naszych spotkań.
Tegoroczny cykl wykładów zaczniemy od spotkania 20 stycznia o 12:00. Będzie ono dość nietypowe, gdyż w czasie jego trwania zobaczymy film dokumentalny zrealizowany, dzięki wsparciu finansowemu z programu Społecznik, przez koszalińską Grupę
Rekonstrukcji Historycznej „Gryf” oraz Studio Filmowe JART. Film poświęcono niełatwemu tematowi
antykomunistycznego zbrojnego podziemia, działającego w Koszalinie i okolicach od 1945 roku.

Koszalińskie
rekonstrukcje
Nasze zaproszenie przyjęły na przyszłe miesiące także niezwykłe osoby. Będziemy mieli okazję wysłuchać oraz podyskutować między innymi z Joanną
Iwaszkiewicz, która przygotowuje rozprawę doktorską na temat losów muzeów i ich zbiorów na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Z kolei Paweł Urbaniak przedstawi zagadnienie obozu jenieckiego przeznaczonego
dla alianckich lotników, a zlokalizowanego w Modrolesie koło Białogardu. Wstrząsającą opowieść o losie
jeńców i tragicznym „marszu śmierci” uświetni pokaz oryginalnych pamiątek po więźniach. Spotkamy
się również z Janem Orlińskim, szefem kołobrzeskiej
Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta”, który opowie o blaskach i cieniach bycia poszukiwaczem,
o współpracy ze środowiskiem archeologów oraz
o obowiązującym prawie konserwatorskim widzianym oczami archeologa – amatora.
Jeżeli ktoś z Państwa jest pasjonatem historii czy
archeologii i chciałby zaprezentować w szerszym gronie temat szczególnie bliski jego sercu zachęcamy do
kontaktu z organizatorem cyklu, kierownikiem Działu Archeologii Andrzejem Kuczkowskim (kuczkowski@muzeum.koszalin.pl).
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

Ferie w Koszalinie

Ferie 2018
Kultura
Zajęcia w Klubach Osiedlowych:
15-26 stycznia (pon.-pt.), godz. 7:00-16:00
Klub Kanion: animacje Koszalińskiej Kompanii Rycerskiej, teatr, kino, zabawy w centrum rozrywki Madagaskar, squash (Adria), kręgielnia „Kosmos”, „Piracka Przygoda” w Kołobrzegu, obrazki z piasku
w Galerii Emka.
ul. Krzyżanowskiego 26, Koszalin.
15-26 stycznia (pon.-pt.), godz. 7:00-16:00
Klub „Przylesie” i Centrum Rozrywki „Na Pięterku”: wyjścia do kina, teatru, na kręgielnię, na squasha, na basen, do salonu zabaw „Madagaskar”, wycieczki autokarowe, zajęcia: plastyczne, rekreacyjne,
integracyjne i inne.
ul. Kornela Makuszyńskiego 2, Koszalin.
ul. Jana Pawła II 15a, Koszalin.
15-26 stycznia (pon.-pt.), godz. 11:00-16:00
Klub „Na Skarpie”: Zielona Farma – warsztaty artystyczne, nauka małego rękodzieła, pokazy rycerskie,
warsztaty garncarskie, nauka wypiekania pierników,
zabawa z klaunami, warsztaty plastyczne, warsztaty
teatralne.
ul. Na Skarpie 17, Koszalin.
15-26 stycznia (pon.-pt.), godz. 11:00-16:00
Klub „Bałtyk”: Zielona Farma – warsztaty artystyczne, nauka małego rękodzieła, pokazy rycerskie,
warsztaty garncarskie, nauka wypiekania pierników,
zabawa z klaunami.
ul. Spokojna 48, Koszalin.

Bałtycki Teatr Dramatyczny
Przedstawienia teatralne dla dzieci:
17-19 stycznia, godz. 9:30 oraz 11:30
– spektakl „Tygrys tańczy dla Szu-Hin”.
Bilety: 4 zł.
pl. Teatralny 1.
Muzeum w Koszalinie
16-26 stycznia.
„Ważne wydarzenia w dziejach Koszalina”, „Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji”, „Jak żyli
dawni Jamneńczycy”, „Moja przygoda w Muzeum”,
„Piernikowe tradycje”.
Wstęp wolny.
Sale wystawowe muzeum oraz pracownia edukacyjna muzeum.
Koszalińska Biblioteka Publiczna
Konkursy, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, wyjścia
poza bibliotekę wg indywidualnych planów poszczególnych filii bibliotecznych.
Wstęp wolny.
15-19 stycznia (pon.-pt.):
Filia nr 3, ul. Młyńska 12, godz. 11:00-15:00
Filia nr 4, ul. Ruszczyca 14, godz. 11:00-15:00
Filia nr 11, ul. Wańkowicza 82, godz. 10:00-14:00
Filia nr 12, ul. Spokojna 48 B, godz. 11:00-15:00.
22-26 stycznia (pon.-pt.):
Filia nr 1, ul. Wenedów 24 B/8, godz. 11:00-15:00
Filia nr 6, ul. Lelewela 7, godz. 10:00-14:00
Filia nr 9, ul. Struga 5, godz. 12:00-16:00
Filia nr 15, ul. Sucharskiego 5 E/21, godz. 10:00-14:00.
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Ferie w Koszalinie

Sport
Centrum Kultury 105 w Koszalinie
Przedpołudniowe seanse filmowe w kinie Kryterium:
15-18 stycznia, godz. 10:00 – „Mały Książę”;
22-25 stycznia, godz. 10:00 – „Gang Wiewióra 2”.
Bilety: 1 zł – dzieci z Koszalina, 7 zł – pozostali.
ul. Zwycięstwa 105.
15-19 stycznia:
godz.: 9:00-12:00 – zajęcia z tworzenia biżuterii
godz.: 12:00-14:00 – zajęcia wokalne
godz.: 14:00-16:00 – zajęcia taneczne
22-26 stycznia:
godz.: 9:00-12:00 – zajęcia plastyczne
godz.: 12:00-14:00 – zajęcia instrumentalne
(korpus perkusyjny)
godz.: 14:00-16:00 – zajęcia taneczne
Koszt zajęć: 50 zł za 5 dni.
Zapisy: Dział Rozwoju i Upowszechniania Kultury.
Tel. 94 347 57 30 lub 94 347 57 32.
Pałac Młodzieży w Koszalinie
15-20 stycznia, godz. 10:00-15:00.
Zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczno-teatralne, gry logiczne, zręcznościowe, zabawy po angielsku.
Wstęp wolny.
Sale warsztatowe Pałacu Młodzieży, ul. Bogusława II.

Kręgielnia w Galerii Kosmos, ul. Okrzei 3
15-26 stycznia (pon.-pt.), godz. 12:00-16:00.
Bilety: 2 zł za wypożyczenie butów.
ul. Okrzei 3.
Strzelnica pneumatyczna w Koszalinie.
15-27 stycznia (pon.-pt.), godz. 12:00-18:00.
Bilety: 1 zł.
ul. Szczecińska 25 a.
Lodowisko Alaska
15-28 stycznia (pon.-pt.), godz. 10:00-12:00.
Bilety oraz wypożyczenie łyżew: 2 zł.
ul. Fałata 34.
ZOS
15-28 stycznia, godz. 7:00-21:30.
Zajęcia na basenie.
Bilety: 1 zł.
ul. Głowackiego.
Okręgowy Związek Piłki Nożnej i ZOS.
15-28 stycznia.
58 Halowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci
im. Stanisława Figasa.
Wstęp wolny.
Hala ZOS „Gwardia”, ul. Fałata.

Wstęp na wszystkie imprezy dla dzieci
i młodzieży za okazaniem legitymacji
potwierdzającej uczęszczanie do placówki edukacyjnej na terenie Miasta
Koszalina.

Polecamy kultura

Pałac Młodzieży w Koszalinie posiada bardzo bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych.
Dziś chciałabym przybliżyć Państwu trzy wyjątkowe, magiczne, prowadzone przeze
mnie pracownie.
Pierwszą z nich jest pracownia Witrażu. W jej czterech ścianach młodzi ludzie,
twórcy pod moim okiem zamieniają kawałki kolorowego szkła, w cudne szklane obrazy.
Witraże wykonywane są metodą Tiffany’ego. Jest to jedna z niewielu pracowni w Polsce,
która pozwala młodym ludziom poznać techniki tego trudnego rzemiosła. W pracowni
znajduje się również piec do fusingu, w którym topimy szkło służące nam potem do wyrobu nietuzinkowej, jedynej w swoim rodzaju biżuterii.
Kolejnym magicznym miejscem jest pracownia artystycznego projektowania mody
Szpulka. Młodzi, być może przyszli projektanci, starają się zrywać ze stereotypami
związanymi ze strojem i modą. Wykonują, przerabiają i projektują kreacje wykorzystując do tego nietypowe materiały.
Ostatnią, prowadzoną przeze mnie pracownią, jest pracownia Rysunek i Malarstwo. Pod strzechami Pałacu Młodzieży starsi i młodsi zgłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa. Poznają różnorodne techniki, ćwiczą perspektywę
i skróty jakie są z nią związane. Często pod moim okiem przygotowują się do egzaminów do Liceum Plastycznego, bądź Akademii Sztuk Pięknych.
Moi wychowankowie, przyszli artyści, zdobywają również liczne laury w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Małgorzata Piłaszewicz

fot.: Materiały promocyjne PM
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Polecamy sport

Zima już.
Rusz się!
Kiedy nadchodzi zima wiele osób pół żartem,
pół serio zazdrości niedźwiedziom. Nie dość, że mają
grube, ciepłe futro to jeszcze mogą przespać najmroźniejsze i najciemniejsze miesiące w roku.
W kwestii naśladowania niedźwiedzi warto skupić się na innych zdolnościach. Są one doskonałymi
sportowcami – specjalizują się zwłaszcza w biegach rozwijają prędkość do 50 km/h – i wspinaczce – potrafią wspinać się po górach nie gorzej niż taternicy
z profesjonalnym sprzętem.
Jeśli chodzi o bieganie to koszalińskie kluby skupiające fanów tej formy aktywności wcale nie zasypują gruszek w popiele. Tylko w styczniu odbędą się
przynajmniej dwa duże biegi – 6 stycznia w ramach
Jamneńskiego Tour Biegowego – Bieg Trzech Króli, a trochę ponad tydzień później wystartuje Leśna
Piątka WOŚP (po szczegóły zapraszamy do naszego
kalendarza sportowego). Zatem pora roku nie powinna być wymówką do rezygnacji z aktywności fizycznej. Wręcz przeciwnie – nic tak nie poprawia humoru, jak trochę ruchu! Oczywiście aktywność w minusowej lub około minusowej temperaturze wiąże się
z koniecznym przygotowaniem. Mowa tu o odzieży termoaktywnej, która nie tylko chroni organizm
przed wychłodzeniem, ale jest też bardzo wygodna
i uniwersalna. Cienka „termiczna” koszulka z golfem
włożona pod sweter i legginsy pod spodniami uratują od wyziębienia nawet największego zmarzlucha,
a przy tym nie ujmą nic stylowi, bo będą po prostu
niewidoczne.

Taka odzież szyta jest ze specjalnie zaprojektowanych syntetycznych materiałów, które odprowadzają
pot z powierzchni skóry. Tego typu tkaniny szybciej
schną, niż wchłaniają wilgoć, dlatego, w przeciwieństwie do bawełnianych ubrań, pozostają suche nawet
przy intensywnym wysiłku. A to oznacza nie tylko
komfort, ale również brak ryzyka zachorowania spowodowanego uprawianiem sportów zimowych.
Na początek najlepsza będzie bielizna – koniecznie z długimi rękawami i nogawkami. Kiedy
już „wkręcimy” się w sport, warto zainwestować też
w ocieplaną czapkę i rękawiczki oraz termiczne skarpety. Do tego wystarczy cienka, ale ciepła niekrępująca ruchów sportowa kurtka i żadne warunki nie będą
nam straszne.
No dobrze, ale co robić w zimową pogodę jeśli
nie jesteśmy zwolennikami biegowego ekstremum?
Wszystko! Nie trzeba umieć jeździć na nartach czy
łyżwach, żeby świetnie się bawić na zewnątrz w czasie
zimy. Bitwa na śnieżki doskonale rozrusza – zwłaszcza obolałe od pracy przy komputerze plecy i ramiona. Zabawa w chowanego w parku z dziećmi, psem
albo znajomymi również. Do zjeżdżania z górki na
sankach wcale nie potrzeba specjalnych umiejętności, a sprint z powrotem na szczyt doskonale wyrobi
naszą kondycję! ■ (RB)
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Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 13.01
KPR Gwardia Koszalin
– AZS UW Warszawa,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;
—20.01
KPR Gwardia Koszalin
– AZS UZ Zielona Góra,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;
— 27.01
Real Astromal Leszno
– KPR Gwardia Koszalin;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna kobiet
— 6.01
Energa AZS Koszalin
– SPR Pogoń Szczecin,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 13.01
Zagłębie Lubin
– Energa AZS Koszalin;
— 20.01
Energa AZS Koszalin
– Korona Handball Kielce,

bilety: 10 zł, 5 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 27.01
KPR Kobierzyce
– Energa AZS Koszalin;

Imprezy biegowe
— 6.01, godz. 12:00
Bieg Trzech Króli
– Jamneński Tour Biegowy.

Rejestracja do: 3.01.2018 r.
Dystans: 5 km.
Miejscowość: Koszalin
(Osiedle Jamno-Łabusz);
— 10.01, godz. 19:00
Zimowa Mila Górska 2/6.

Rejestracja do: 10.01.2018 r.
Dystans: 1609 m.
Miejscowość: Koszalin;
— 14.01
Leśna Piątka WOŚP 2018
Koszalin. Dystans 5 km.

Start z parkingu leśnego
na Górze Chełmskiej.
Opłaty: zbiórka do puszki
WOŚP;
— 24.01, godz. 19:00
Zimowa Mila Górska 2/6.

Rejestracja do: 24.01.2018 r.
Dystans: 1609 m.
Miejscowość: Koszalin;

AZS Koszalin
— koszykówka
— 3.01
AZS Koszalin
– Start Lublin, bilety:

normalne: 30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł. 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 6.01
Stal Ostrów Wlkp.
– AZS Koszalin;
— 11.01
AZS Koszalin
– Anwil Włocławek,

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

— 16.01
Polski Cukier Toruń
– AZS Koszalin;
— 27.01
AZS Koszalin
– King Wilki Morskie
Szczecin, bilety: normalne:

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

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach.

Postać
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fot.: Izabela Rogowska

Dominika
po godzinach

Zwykle, gdy spotykamy aktorów, myślimy sobie:
oni na pewno byli bardzo zdolni już w przedszkolu
i wiedzieli kim zostaną jak dorosną. Być może nie zawsze, jednak historia Dominiki Mrozowskiej, sandomierzanki z urodzenia, koszalinianki z wyboru,
jest z grubsza typowa. Będąc w przedszkolu wystawiała przedstawienia z sąsiadami. Bo wolny czas lubiła spędzać z chłopakami. Starała się startować we
wszystkich konkursach, a jak z okazji komunii świętej można było powiedzieć wierszyk, to nie marnowała okazji. I można wierzyć lub nie, ale te wszystkie okołoteatralne działania odbywały się bez udziału rodziców, którzy uważali zawód aktora za mało
poważny. Dominika jakiś czas zastanawiała się czy
zostać przedszkolanką, sklepową czy aktorką. Dzisiaj już wiemy jaką decyzję podjęła, a potem zdążała do tego celu przez podstawówkę i liceum. Sama
przygotowywała się do egzaminu do szkoły teatralnej
i mimo że oczekiwano od niej znajomości 9 tekstów,
nie mogła się zdecydować i przygotowała 36! Ponieważ nie dostała się za pierwszym podejściem, miała
czas, żeby korzystając z pomocy specjalnych szkół dowiedzieć się jaką literaturę może recytować tak młoda dziewczyna, która w dodatku wyglądała jak dziecko. W końcu została studentką Akademii Teatralnej
w Białymstoku. Po pięciu latach pracy w teatrze w Lublinie, przeniosła się do Koszalina, gdzie możemy ją
oglądać już szósty sezon.

– Nasza praca polega na używaniu emocji,
wrażliwości, myśleniu o przeżyciach naszych partnerów scenicznych – mówi Dominika. – Dużo trzeba
czerpać ze swoich przeżyć, czasem ciągnie nas w kierunku uzewnętrzniania tego co mamy w sobie. Dzięki temu lepiej rozumiemy świat i uruchamiamy proces lepszego rozumienia siebie. To ciężka ale zarazem cudowna praca.
Wielu aktorów często zmienia miejsce pracy, ale
Dominika i jej życiowy partner, Marcin Borchardt,
także aktor BTD, już wiedzą, że Koszalin to miejsce gdzie chcą żyć. Odnaleźli się wśród ludzi i murów
miasta i czują się koszalinianami. I do tego mają blisko do morza.
Naszą bohaterkę można było zobaczyć w bardzo wielu spektaklach – jej ukochany to „Love forever” a inne to m.in.: „Dachowanie”, „Księżyc nad Buffalo”, „Calineczka”, „Strażniczka Magicznego Lasu”,
„Czekamy na sygnał”. Od dwóch lat dzięki jej zaangażowaniu, możemy oglądać naszych aktorów po godzinach, którzy czytają dramaty sceniczne w Centrali Artystycznej. Dzięki temu była nominowana do nagrody Róży 2016.
Kolejne spotkanie z czytaniem Dominika zaplanowała na 31 stycznia, o godzinie 19:00 w Centrali Artystycznej przy ul. Modrzejewskiej. Usłyszymy i zobaczymy utwór „Słabi” Magdaleny Drab, ilustrowany
banał teatralny... ■ (KG)

fot.: Mat. prom. Filharmonii
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