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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Tak się złożyło, że jestem z kolegami legendą polskiego rocka :) Petardą sceniczną, która bierze na swój satyryczny celownik wszystko i wszystkich. Istniejemy od ponad trzydziestu lat, bawiąc i wkurzając, szargając
i rozśmieszając. Jednych doprowadzając do ataków śmiechu, innych do
ataków furii.
Już nasz pierwszy koncert był prowokacją. U schyłku PRL-u w małym, studenckim klubie Balbina w Łodzi ogłoszono organizację Turnieju
Biustów. Jak na tamte czasy była to niesłychanie odważna impreza. Uroczystość miała się odbyć z okazji 75 rocznicy wynalezienia biustonosza.
Na imprezie zjawiło się wielu dziennikarzy i reporterów telewizyjnych.
Tymczasem na scenie zamiast modelek pojawili się cudacznie przebrani
muzycy, którzy ogłosili, że nazywają się Big Cyc i poza nazwą żadnych
biustów nie będzie. Wybuchł skandal i zamieszanie. Wkrótce nagrania
Big Cyca trafiły do radia i stały się bardzo popularne. Takie piosenki jak
„Berlin Zachodni”, „Kapitan Żbik”czy „Piosenka góralska” podbiły ówczesne listy przebojów radiowej.
Podczas koncertu w Koszalinie nie zabraknie starych hitów i piosenek z nowych płyt. Gościem specjalnym koncertu będzie Petko Petkov
znany bułgarski klaun i akrobata, laureat konkursu „Ludzie bez mózgu”,
który potrafi zamienić się w rurę wydechową Ferrari Enzo.
Krzysztof Skiba
Big Cyc

Polecamy kultura

Przemoc,
Równość,
Różnorodność
Pod takim hasłem odbędzie się siódmy już Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie. Organizuje go –
jak co roku – Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Era Kobiet”.
Gospodarzami spotkania będą Magdalena Chałat i Marcin Napierała. Zgodnie z kongresową tradycją, debaty poprzedzi ogłoszenie wyników w konkursie Kobieta Roku Regionu Koszalińskiego 2019. Nagrody w postaci statuetek otrzymają najaktywniejsze
koszalinianki w trzech kategoriach (media, działalność społeczna, działalność publiczna) oraz koszalinianin wyróżniający się we wprowadzaniu standardów równości i różnorodności w pracy.
W części merytorycznej kongresowe uczestniczki
czekają trzy bloki debat.
Pierwszy dotyczyć będzie Europejskiej Karty
Równości i Karty Różnorodności, a udział w nim wezmą: dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, europosłanka, była pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania, dr Marta Mazurek, główna specjalistka ds. polityki równości i różnorodności gabinetu marszałka
województwa wielkopolskiego, oraz poseł Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia.
W bloku drugim, w całości poświęconym tematyce przemocy, w roli prelegentów wystąpią dr Anna
Nowak, dyrektorka Wydziału Współpracy Społecznej
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, i Grzegorz Hamera, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
Część bloku debat zamknie otwarta dyskusja ph.
Siłaczki XXI wieku, którą moderować będzie Irmina
Olejnik-Czerwonka.

Jak co roku, organizatorki Kongresu przygotowały jego uczestniczkom kilka niespodzianek.
W holu kina zostanie zaprezentowana wystawa
pn. Kobiety w walce o niepodległość, którą Liga Kobiet Polskich wraz z Archiwum Państwowym w Koszalinie zorganizowały z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Miłą niespodzianką będzie też zapewne pierwsza prezentacja w naszym mieście fabularyzowanego dokumentu pt. „Siłaczki” autorstwa Marty Dzido
i Piotra Śliwowskiego, opowiadający o polskich sufrażystkach z przełomu XIX i XX wieku, które z uporem i poświęceniem walczyły o zrównanie praw kobiet i mężczyzn.
Kongres zamknie minikoncert Żeńskiego Chóru
Kameralnego Kanon z Cewlina. ■ (DCh)
13 kwietnia, godz. 9:00-16:00, VII Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie. Centrum Kultury 105,
ul. Zwycięstwa.
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Koszaliński
Marsz Równości
6 kwietnia w Koszalinie po raz pierwszy odbędzie się Marsz Równości. Tę wyjątkową tęczową imprezę organizujemy, by promować równość, tolerancję i celebrować miłość. Marsz Równości to radosna
manifestacja różnorodności i otwartości względem
osób ze społeczności LGBTQIA. Chcemy, by lesbijki,
geje, osoby biseksualne, transpłciowe, queer i aseksualne czuły się w naszym mieście dobrze i miały pewność, że mogą być sobą. Marsz ma na celu promowanie praw człowieka wobec wszystkich osób, niezależnie od orientacji psychoseksualnej czy tożsamości
płciowej.
Co roku wiele miast włącza się do radosnego maszerowania na rzecz równego traktowania. Od kilkunastu lat odbywa się Parada Równości w Warszawie
i pozostałe marsze, m.in. w Poznaniu, Krakowie, Toruniu czy Szczecinie. Nasz marsz ma nade wszystko
zwrócić uwagę na to, że każda i każdy jest równy. Niestety nie wszyscy mamy takie same prawa wynikające z regulacji konkretnej władzy państwowej. Dlatego przeciwstawiamy się dyskryminacji i domagamy
respektowania naszego prawa do szczęścia i wolności. Hasło Marszu Równości jest proste i dla każdego
zrozumiałe: „łączy nas miłość”. Wierzymy, że każdego dnia może łączyć nas szacunek, serdeczność i życzliwość. Spotkajmy się 6.04 o 14:00 na pl. Polonii, by
solidarnie przejść ulicami miasta i pokazać, że w Koszalinie mieszkają otwarci i radośni ludzie. Ludzie bez
uprzedzeń.
Jacek Wezgraj
Komitet organizacyjny marszu

Koszalińska Biblioteka Publiczna słuchając swoich czytelników, cały czas zmienia się i rozwija. Mediateka jest tego najlepszym przykładem.
Po dawnym Informatorium w budynku przy
placu Polonii 1 zostało już tylko wspomnienie. Teraz
miejsce to wygląda zupełnie inaczej. Odważne kolory,
nowoczesny wystrój i mural (projektu Jakuba Strupczewskiego, wykonany przez Maćka Mazurkiewicza),
to tylko część zmian. Największą zaletą nowej Mediateki jest wolny dostęp do zbiorów, które są wyeksponowane na półkach. Wystarczy przyjść, zapisać się
i korzystać. A jest w czym wybierać – 6 tysięcy płyt
muzycznych (m.in. rock, muzyka alternatywna, jazz,
klasyka czy muzyka popularna), niezwykle bogata
kolekcja płyt analogowych, trzy tysiące audiobooków,
a także filmy na DVD i VHS. Zbiory są podzielone
według gatunków, co znacznie upraszcza wyszukiwanie ulubionych płyt czy wykonawców. Zachęcamy
także rodziców do przyjścia ze swoimi pociechami.
Czekają na Was bajki, słuchowiska, piosenki czy lektury. Ponadto w Mediatece znajduje się mała scena
i dwa miejsca do odsłuchu, z których można skorzystać siedząc na kultowych fotelach projektu Romana
Modzelewskiego.
Serdecznie zapraszamy!
4 kwietnia, godz. 17:00, uroczyste otwarcie Mediateki. Wrażenia muzyczne: DJ Zaju. KBP, pl. Polonii 1.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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Wielkie Otwarcie
Mediateki!
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▴ Wystawa prac pt. „Ilustrujemy książki
Wandy Chotomskiej” w KBP

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ Minione edycje OFPA „Reflektor” w fotografii

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.04 do 19.04
Wystawa prac nagrodzonych
w powiatowym konkursie
plastycznym pt. „Ilustrujemy
książki Wandy Chotomskiej”.

Wstęp wolny;

— Od 22.04 do 15.05
Wystawa towarzysząca
Włoskiej Nocy w bibliotece.

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

— Do 25.04
Minione edycje Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Aktorskiej „Reflektor”

w fotografii. Galeria Hol

i Galeria 113. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— Od 1.04
Zabytek Miesiąca. Oprawka

noża ze Starego Drawska z figuralnym przedstawieniem psa.
Muzeum w latach 60. XX wieku prowadziło szeroko zakrojone badania wykopaliskowe na
terenie zamku w Starym Drawsku (Drahimiu). W trakcie wykopalisk odkryto setki unikatowych zabytków związanych
głównie z militarną rolą Drahimia – były to elementy broni
i uzbrojenia. Natrafiono również na przedmioty świadczące
również o dniu codziennym załogi twierdzy. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39;
— Od 1 do 7.04
Wystawa najlepszych prac
dyplomowych z 2018 roku
PLSP w Koszalinie. Wernisaż
wystawy: 3.04, godz. 17:00.

Wstęp wolny. Bałtycka Galeria
Sztuki CK105, uk. Zwycięstwa;
— Od 8.04 do 26.04
Wystawa zdjęć Soni Reiske.

Urodzona w Koszalinie

fotografka. Obecnie związana
z Trójmiastem, prezentuje cykl
prac opiewających tematykę
wodną. Bałtycki Terminal
Kontenerowy oraz zdjęcia
modelki wykonane pod wodą.
CK105, hol kina Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
CENY BILETÓW:
— Muzeum:

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

▴ Wystawa zdjęć Soni Reiske w CK105

– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne
– 17 zł. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

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

Bilety 2D (pon.-czw.): 17 zł –
normalny, 15 zł – ulgowy, 11 zł
– KKDR, 12 zł – grupowy.
Bilety 2D (pt.-niedz.): 19 zł
– normalny, 17 zł – ulgowy,
13 zł – KKDR, 14 zł – grupowy. Tani poniedziałek: 12 zł.
KMW: 10 zł. DKF: jednorazowy – 10 zł, karnet – 34 zł.
DKF Kids: 15 zł. Szminka
Movie: 10 zł. Kryterium
Movie: 10 zł;
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▴ DKF: „Faworyta” w kinie Kryterium

▴ Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w KBP

2 Wtorek

3 Środa

— 10:00
Powiatowa dziecięca
sesja naukowa na temat
Wandy Chotomskiej.

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja
nad książką M.L. Stedmana
„Światło między oceanami”.

KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 16:30
Wernisaż wystawy zbiorowej „Tajemnica obrazu a natura morza” autorstwa uczestników IV Letniej Szkoły Seniora
w Dziwnówku. Wystawa

wędrująca po województwie
zachodniopomorskim prezentująca prace uczestników
Letniej Szkoły Seniora.
W spotkaniu, które odbyło się
na przełomie sierpnia i września 2018 r. udział wzięło 34
seniorów z 14 Uniwersytetów
Trzeciego Wieku z regionu.
Galeria Ratusz, I piętro,
Rynek Staromiejski;

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

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 18:00
DKF: „Faworyta”. Reż.: J. Lan-

timos, 119 min. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4-6;
— 17:00
Spotkanie z Piotrem
Słomskim, autorem książki
„Do zobaczenia, kasztanku”
opowiadającej o losach
Sybiraków. Wstęp wolny.

KBP, pl. Polonii 1;

4 Czwartek
— 17:00
Otwarcie Mediateki,
zagra DJ Zaju (więcej str. 4).

KBP, pl. Polonii 1;

— 18:00
Koncert rozrywkowy Grupy
MoCarta z okazji 100. Wydania Magazynu Koszalińskiego
„Prestiż”. Filharmonia;
— 19:00
Premiera. Scena Teatralna
– na podstawie powieści „Papierowe zamki” Pauli Jacobs.

Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza”. Teatr Propozycji
„Dialog”, ul. Grodzka 3;

▴ XVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki

Aktorskiej „Reflektor” w Pałacu Młodzieży

fot.: Mat. prom. PM

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.
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▴ Koncert kameralny w Filharmonii

▴ Koncert laureatów XVI OFPA „Reflektor”

— 19:00
Musical „Grease”, który prze-

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;

5 Piątek

— XVI Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Aktorskiej
„Reflektor” (więcej str. 26).

Przesłuchania uczestników.
Wstęp wolny. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 17:00
„Spotkanie w Realu 5” (więcej
str. 20). Już po raz piąty kosza-

liński malarz Wal Jarosz zaprosił do Koszalina artystów, których spotyka w sieci. Internet
sprawił, że wernisaż odbędzie
się 5 kwietnia o godzinie 17:00
w Galerii Antresola, a wystawę
będzie można oglądać do 2.06.
Wstęp wolny. Galeria Antresola. Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39;

niesie nas w lata 60-te i będziemy mogli posłuchać takich hitów jak „Your The One That
I Want” czy „Summer Nights”.
Niesamowite światłą, kultowe
choreografie, efektowna scenografia, a wszystko siłami koszalińskimi. Całością zawiaduje
Kacper Wojcieszek jako reżyser i choreograf. Bilety: 40 zł,
dostępne: www.kupbilecik.pl,
w Teatrze Variete – Muza. Teatr Variete – Muza, ul. Morska;

6 Sobota

— 18:30
„Koncert Wiedeński”

— XVI Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej „Reflektor”. Przesłuchania uczestni-

— 18:30
Koncert kameralny
(więcej str. 16). Wykonawcy:

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Mia i biały lew”. Reż.:

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

M. Orłowski – skrzypce, A. Vogelsinger – altówka, K. Babij –
wiolonczela, J. P. Kujawski –
kontrabas, O. Kowalczuk – fortepian. Repertuar: F. Schubert,
J. P. Kujawski. Prowadzenie –
A. Zborowski. Filharmonia;

ków. Wstęp wolny. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

G. de Maistre, 98 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

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

Scena. „Gąska” Nikołaja Kolady to gorzka komedia, nad którą unosi się duch uniwersalnego

— 19:30
Koncert zespołów Łydka
Grubasa/Chorzy (więcej str. 5).

Bilety: 30/40 zł. W ramach cyklu „105% Mocy”, w holu kina
Kryterium przed i w trakcie
koncertu prowadzona będzie
zbiórka datków na rzecz Hospicjum im. św. Maksymiliana
Kolbego w Koszalinie. Club105;
— 20:00
Musical „Grease”.

Bilety: od 40 zł, dostępne:
www.kupbilecik.pl, w Teatrze
Variete – Muza. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska;

— 20:00
Koncert laureatów
XVI Ogólnopolskiego
Festiwalu Piosenki Aktorskiej
„Reflektor” w Studio Koncerto-

wo-Nagraniowym im. Czesława Niemena. Wstęp za zaproszeniami. Polskie Radio
Koszalin, Piłsudskiego 41;

Kalendarium kulturalne

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. Muzeum
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▴ Otwarcie Zagrody Jamneńskiej

▴ Pokaz „Reklamowy storytelling, czyli historie,

▴ „Carski syn” w BTD

7 Niedziela

8 Poniedziałek

9 Wtorek

— 11:00-17:00
Otwarcie Zagrody
Jamneńskiej i Jarmark
Jamneński. Wstęp wolny.

— 19:00
Koncert rozrywkowy
„Tre Voci with Love i Darek
Tarczewski Ensemble”.

— 9:00
„Carski syn” – reż. Ż. Grusz-

i Jarmark Jamneński w Muzeum

Zagroda Jamneńska, Dział
Etnografii Muzeum w Koszalinie, ul. Jamneńska 24;
— 12:00
Koncert familijny „Instrumentalne puzzle, czyli jak zbudować orkiestrę symfoniczną”.

Wykonawcy: K. Starybrat – dyrygent, W. Bałdys – konferansjer, I. Wyszyńska – choreograf,
animator, A. Załucka – multimedia, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia;
— 17:00
Gala finałowa XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Aktorskiej „Reflektor”. Sonia
Bohosiewicz – One Woman
Show (więcej str. 22), Duża

Scena. Domówka to zabawna, podróż naszej Soni Bohosiewicz do czasów minionej epoki
i największych przebojów w historii polskiej piosenki. W programie takie przeboje, jak: „Jesteś lekiem na całe zło”, „Józek,
nie daruję ci tej nocy”, „Małgośka” czy „W moim magicznym
domu”. Bilety 40/50 zł. BTD;

które sprzedają” w Clubie105

Wykonawcy: Voytek Soko-Sokolnicki – tenor, Mikołaj
Adamczak – tenor, Miłosz
Gałaj – tenor i zespół dziesięciu instrumentalistów. Repertuar: największe przeboje muzyki operowej, musicalowej i rozrywkowej, takie jak: „Nessun
Dorma”, „Granada”, „You
Raise Me Up”, „Show Must
Go On”, „Mambo Italiano”
i wiele innych. Bilety: 80-110 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Reklamowy storytelling,
czyli historie, które sprzedają”. Studenckie Koło Naukowe

„Badamy Reklamy” i Centrum
Kultury 105 zapraszają
na specjalny pokaz reklam.
W prowadzenie do zagadnienia
storytellingu w reklamie:
dr Piotr Szarszewski, Wydział
Humanistyczny Politechniki
Koszalińskiej. Wstęp wolny.
okaz dla osób od 16 lat.
Reklamy wyświetlane w oryginalnych wersjach językowych.
Club105, ul. Zwycięstwa;

czyńska-Ogonowska,
Duża Scena. Z carskiego ogrodu giną jabłka, które słyną
z urody i smaku na całym świecie. Zrozpaczony Car chce wysłać jednego ze swoich trzech
synów na poszukiwania Żar-Ptaka okradającego ogród.
W drogę postanawia wyruszyć
najmłodszy syn – Iwan.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 10:00
Spotkanie z autorką książek
dla dzieci Barbarą Gawryluk.

KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 18:00
DKF: „Anioł”. Reż.: L. Orte-

ga, 115 min. Wibrujące rock-n-rollem Buenos Aires, lata 70.
17-letni Carlito (Lorenzo Ferro) o twarzy anioła przemierza
ulice, jakby należały do niego.
Od najmłodszych lat wykorzystuje wszelkie okazje, by kraść.
To fascynacja, której nie chce
się oprzeć. Kiedy spotyka charyzmatycznego przestępcę Ramona, do głosu dochodzi ciemna
strona jego natury. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

▴ Spotkanie Dziecięcego Dyskusyjnego

▴ „Aktorzy koszalińscy, czyli komedia

10 Środa

11 Czwartek

— 9:00
„Carski syn” – reż. Ż. Grusz-

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja

Klubu Książki w KBP

czyńska-Ogonowska, Duża
Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką J.D. Vance’a „Elegia
dla bidoków”. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką
L. Bardijewskiej „Dom ośmiu
tajemnic”. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 12, ul. Spokojna 48;
— 16:30
Wernisaż wystawy
„Jestem fotografem VI”.

Na wystawie prezentowane
będą fotografie przygotowane
przez słuchaczy/absolwentów
Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie fotograf
w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie w ramach zajęć i plenerów. Wystawa ma promować
koszalinian, którzy rozwijają swoje pasje i dzielą się nimi.
Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;

prowincjonalna” w BTD

nad książką J. Molendy „Podboje Boya. Tadeusz Żeleński kobieciarz czy feminista?”.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

— 12:00
„Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna”, reż.

P. Ratajczak, Scena na zapleczu. To komedia, momentami
dość gorzka, zbiorowy portret
artystów, zmagających się z frustracją, bylejakością, obojętnością i całą machiną teatralnych
absurdów. Chałtury i życie prywatne. Ciągle nowi reżyserzy i nowe nadzieje. To spektakl o dobrych i złych doświadczeniach w pracy aktora z dala
od stolicy, ale przede wszystkim, o tym, co w tym zawodzie
najważniejsze, o pasji, marzeniach, sensie życia i miłości do
teatru. BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Śliżewskim promującym

swoją najnowszą książkę „Nad
krwawiącymi liśćmi klonu. Polscy piloci myśliwscy w operacji

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska
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▴ Koncert rozrywkowy „Beltaine i Glendalough”
w Filharmonii

„Jubilee” (Dieppe, 19 sierpnia
1942 roku)”. Wstęp wolny.
Sala konferencyjno-kinowa
Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej, pl. Polonii 1;

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką M. Killeena „Sierota, bestia, szpieg”.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 3,
ul. Młyńska 12;
— 19:00
Koncert rozrywkowy
„Beltaine i Glendalough”.

Wykonawcy: A. Romański –
skrzypce, G. Chudy – whistle,
wokal, akordeon, bombarda,
bansuri, J. Gałczewski – irish
bouzouki, irish banjo, bodhran, gitara elektryczna, dudy
gaita, J. Kubek – tabla, darabuka, djembe, cajon, instrumenty perkusyjne, Ł. Kulesza – gitara akustyczna, B. Dudek – gitara basowa, Pierre – perkusja.
Repertuar: Tzw. balet irlandzki oraz widowiskowy step irlandzki i fuzje tańca irlandzkiego z innymi stylami tanecznymi (tango argentyńskie, taniec
ludowy, flamenco, tribal, jazz).
Bilety: 40-50 zł. Filharmonia;

fot.: Mat. prom. PM

▴ Wystawy grafik prof. S. Witkowskiego

▴ Sobotnie Poranki Rodzinne w PM

12 Piątek

13 Sobota

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” – Kolory Wiosny – „Stokrotki”. Wstęp wol-

— 10:00-12:15
Sobotnie Poranki Rodzinne.

w Bałtyckiej Galerii Sztuki

ny. Club105, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
Wernisaż wystawy grafik prof.
Sławomira Witkowskiego zatytułowanej „Niekompletność”. Będzie można zobaczyć

prace z cykli: Całun, Przegapiona obecność, Secretum tenebris,
Voce memoriam, Hypnos i Tanatos. Termin: 12.04-5.05. Bałtycka Galeria Sztuki, CK105;
— 18:30
Koncert symfoniczny „Astor”.

Wykonawcy: K. Meisinger – gitara/dyrygent, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar:
G. Matos, C. Gardel, E. Morricone, C. Domeniconi, I. Albeniz, A. Piazzolla. Filharmonia;
— 19:00
„Trzy ćwierci do śmierci”
– Monodram Karoliny Martin
(więcej str. 22), Scena na za-

pleczu. Monodram lalkowy inspirowany opowieściami z Supraśla, opracowanymi przez
W. Załęskiego w zbiorze „Hecz
precz stała się rzecz” oraz książką „Po trochu” W. Gogoli. BTD;

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom.

10-11

Na „Pisankowy zawrót głowy” zaprasza p. Beata Piwar
-Borowska. Poczas warsztatów wykonamy pisanki w różnych technikach. Użyjemy do
tego celu wydmuszek, styropianowych jaj, które pomalujemy
farbami, wykleimy kolorowymi
wzorami z serwetek, ozdobimy
kwiatkami i spryskamy kolorowymi mgiełkami. Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży
94 348 05 00. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Na spotkaniu zobaczyć będzie
można między innymi zbiory
monet, zegarków, kopert okolicznościowych, etykiet zapałczanych oraz pamiątek związanych z Koszalinem. Kolejne
spotkanie – tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca – 11 maja.
Zgłoszenia udziału kolekcjonerów przyjmowane są nie później niż trzy dni przed datą spotkania, tel. 94 343 20 11.
Wstęp wolny. Salka edukacyjna. Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39;

▴ W Samo Południe w Muzeum

— 12:00
W Samo Południe. Znane

i nieznane – zamki regionu
koszalińskiego. Andrzej Kuczkowski, kierownik Działu Archeologii naszego muzeum,
opowie Państwu o średniowiecznych zamkach naszego regionu. Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39,
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Corgi, psiak Królowej”.

Reż.: B. Stassen, V. Kesteloot,
92 min. Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały corgi,
ulubiony piesek brytyjskiej królowej. Mieszka w Pałacu Buckingham pławiąc się w iście
królewskich luksusach i powszechnym uwielbieniu. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Kolacja dla głupca”,

reż. Z. Derebecki, Duża Scena.
Pierre Brochant, wraz z przyjaciółmi z paryskich wyższych
sfer urządza raz w tygodniu
swoisty, a zarazem okrutny turniej zwany „kolacją dla głupca”
– wygrywa ten, kto przyprowadzi ze sobą największego
głupca. BTD, pl. Teatralny 1;

▴ Rodzina Kaczmarek w Filharmonii

— 19:00
Koncert rozrywkowy
„Najpiękniejsze melodie świata”. Wykonawcy: I. Kaczmarek

– sopran liryczny, P. Kaczmarek
– tenor dramatyczny, A. Kaczmarek – tenor i W. Kaczmarek
– bas, czyli Śpiewająca Rodzina
Kaczmarków. Repertuar: arie
i duety z operetek i musicali,
znane i lubiane światowe kompozycje. Prowadzenie – A. Zborowski. Bilety: 40-50 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 20:00
Koncert zespołu Big Cyc,
z okazji 31. rocznicy powstania grupy (więcej str. 5).

Sala widowiskowa CK105;
— 21:00
„Związek otwarty”, reż.

Ż. Gruszczyńska-Ogonowska,
W. Rogowski, Mała Scena.
Kryzys w małżeństwie bywa
niekiedy zabawny. Kryzys we
włoskim małżeństwie jest po
prostu komedią. Zazdrość, miłość, przywiązanie – wszystkie
te uczucia zostaną wystawione
na ciężką próbę kiedy ON zaproponuje zmianę ich małżeństwa w związek otwarty.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom. dystrybutora

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ DKF Kids: „Z głową w chmurach”

▴ DKF: „Girl” w kinie Kryterium

14 Niedziela

16 Wtorek

— 12:00
DKF Kids: „Z głową w chmurach”. Reż.: M. Clinckspoor,

— 16:30
Wiosenne Marzenia.
Rada Osiedla „Śródmieście”.

w kinie Kryterium

78 min. 12-letni Niilas mieszka
z ojcem i prawie nie zna matki.
Tego lata chłopiec niechętnie jedzie do Laponii, gdzie jego matka i jej nowa rodzina mieszkają wśród Saamów, ludu hodowców reniferów. Pomimo
ciepłego przyjęcia Niilas zamyka się w sobie. Jedyną osobą,
która jest w stanie do niego dotrzeć, okazuje się jego przyrodnia siostra. Kino Kryterium;
— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

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

15 Poniedziałek
— 19:00
Koncert rozrywkowy
„Krzysztof Cugowski
z zespołem mistrzów”. Wyko-

nawcy: K. Cugowski – wokal,
J. Królik – gitary, R. Kubiszyn
– bas, T. Kałwak – klawisze,
C. Konrad – perkusja. Repertuar: przeboje K. Cugowskiego.
Bilety: 129-159 zł. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;

Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 18:00
DKF: „Girl”. Reż.: L. Dhont,

100 min. Lara marzy o staniu
się kobietą i karierze tanecznej.
Przed nią wyjątkowy, lecz niełatwy czas wchodzenia w dorosłość, doświadczania nowych
pragnień, tworzenia tożsamości. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

17 Środa
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt.: „Taniec kwietniowych liści”. Zaprasza Krajowe

Bractwo Literackie SPK w Koszalinie. W programie wiersze członków KBL w oprawie
muzycznej. Klub KSM „Nasz
Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

— 17:00
Spotkanie promujące książkę
autorstwa Zdzisława Pacholskiego i Zbigniewa Choińskiego pt. „Perła Bałtyku”. KBP,

pl. Polonii 1, sala kinowa;

Kalendarium kulturalne

fot.: K. Baalbaki

fot.: Mat. prom.

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

▴ Spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego

▴ Wiktor Dziedzic w Filharmonii

20 Sobota

24 Środa

26 Piątek

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Chłopiec z burzy”. Reż.:

— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki

—17:00, 20:00
„Chcesz się bawić? Zadzwoń!”,

S. Seet, 99 min. Kilkuletni Michael mieszka z tatą w małej
chatce nad brzegiem oceanu.
Pewnego dnia podczas zabawy
na plaży znajduje trzy osierocone malutkie pelikany. Tak zaczyna się niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód
opowieść o przyjaźni chłopca
z jednym z pelikanów, zwanym
Panem Percivalem. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

23 Wtorek
— 18:00
DKF: „Złodziejaszki”.

Reż.: H. Koreeda, 121 min.
To historia trzypokoleniowej ubogiej rodziny żyjącej na
przedmieściach Tokio. Utrzymują się z najróżniejszych dorywczych zajęć oraz drobnych
kradzieży. I choć ledwo wiążą
koniec z końcem, to gdy pewnego dnia w ich życiu pojawia
się bezdomna dziewczynka, bez
wahania decydują się zapewnić
jej dach nad głową. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Klubu Książki w KBP

– dyskusja nad książką
M. Wojciechowskiej „Dzieciaki
świata”. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 4, ul. Ruszczyca 14;
— 17:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki

– dyskusja nad książką L. Bardugo „Szóstka wron”. Wstęp
wolny. KBP, salka edukacyjna
za czytelnią, pl. Polonii 1;

25 Czwartek
— 18:00
Szminka Movie: „Kiedy się pojawiłaś”. Reż.: Peter Hutchings,

97 min. Calvin zmaga się z hipochondrią. Będzie jednak musiał przezwyciężyć swoje lęki,
gdy spotka nieuleczalnie chorą
Skye. Kino Kryterium;

— 19:00
Spotkanie autorskie
„Z księżycem pod ramię”,
poezja J. Kuriaty. Spektakl

własny Teatru „Dialog”.
Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza”. Teatr Propozycji „Dialog”, ul. Grodzka 3;

Duża Scena. Dwudziesta rocznica ślubu w Paryżu? Ach jak
cudownie – Charlotte już dopina walizkę! Zapowiada się
wspaniale... gdyby nie kilka nagłych niespodzianek i „małych”
sekretów, które tworzą pajęczą
sieć, wplątując zarówno bohaterów jak i widzów. Henry traci pracę i wszystkie środki przeznaczone na podróż. Spełnienie
paryskiego marzenia staje pod
panicznym znakiem zapytania!
BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00-23:00
Włoska Noc w bibliotece.
W ramach Międzynarodowego Dnia Książki i Praw autorskich (więcej str. 18). Wstęp

wolny. KBP, pl. Polonii 1;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Mistrz i uczeń” (więcej
str. 16). Wykonawcy: J. Chre-

nowicz – dyrygent, N. Dondalski – skrzypce, W. Dziedzic
– skrzypce, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar: P. Sarasate, H. Wieniawski, J. Brahms. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;

▴ Dzień Wolnej Sztuki w Muzeum

▴ Kryterium Movie: „Przemytnik” w kinie Kryterium

minacjach zapraszamy amatorskie zespoły teatralne ze
szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich Koszalina
i powiatu koszalińskiego.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„O psie, który wrócił do
domu”. Reż.: C. Martin Smith,

96 min. „O psie, który wrócił
do domu” to ciepła, pełna przygód opowieść o Belli, psie, który przebył 400 mil, by odnaleźć
Lucasa, obiecującego studenta
medycyny, człowieka, którego
kocha. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 12:00
Dzień Wolnej Sztuki.

Już po raz siódmy Muzeum
w Koszalinie włączy się w ogól-

▴ „Kolacja dla głupca” w BTD

28 Niedziela

27 Sobota
— 10:00
Wojewódzkie Prezentacje
Amatorskich Zespołów
Teatralnych – eliminacje
powiatowe. Do udziału w eli-

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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nopolską akcję Dzień Wolnej
Sztuki. W sobotę 27 kwietnia
będziemy próbowali Was przekonać, iż przy zwiedzaniu liczy
się jakość, a nie ilość. Tego dnia
będziemy oglądać pięć wybranych obiektów z naszej kolekcji.
Przy każdym obiekcie będzie
stała osoba zadająca uczestnikom pytania, motywując ich do
podjęcia refleksji i nabrania odwagi do samodzielnego szukania odpowiedzi. Chcemy pokazać, że sztukę można oglądać świadomie, z rozmysłem
i bez kompleksów, że nie ma się
odpowiedniej wiedzy czy wykształcenia. Wstęp wolny.
Muzeum, ul. Młyńska 37-39;
— 18:00
Kryterium Movie:
„Przemytnik”. Reż.: C. Eastwo-

od, 116 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

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

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
„Kolacja dla głupca”,

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

30 Wtorek
— 9:00
„Kraina śpiochów”,

reż. W. Rogowski, Duża Scena.
Czy sen, jego brak lub nadmiar,
może być przyczyną zmartwienia dworu królewskiego? Może,
o ile to dwór Króla Śpiocha, którego poddani wzorem jego wysokości sypiają długo i smacznie. BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Free Solo: ekstremalna wspinaczka”. Reż.: J. Chin,

E. Chai Vasarhelyi, 100 min.
Zapierająca dech w piersiach
przyroda i przerażający plan
– wspinaczka na wysokość
2300 m po pionowej skale,
i to bez zabezpieczenia. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 5. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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Kontakty
i rezerwacje
KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.

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

SPORT I REKREACJA
Basen
ul. Głowackiego
tel. 94 343 82 48, 502 590 458
pn.-pt.: 16:00-17:00 – basen
rekreacyjny, jacuzzi, minibasen, 17:00-21:30 – basen
sportowy, basen rekreacyjny,
jacuzzi, minibasen,
sob.-niedz.: 7:00-20:00
Hala widowiskowo-sportowa
przy ul. Śniadeckich 4
w Koszalinie
tel. 94 343 61 43
Kasy biletowe:
tel. 94 343 61 43
godz. 8:00-16:00
Kompleks sportowo
– rekreacyjny
ul. Jedności – Głowackiego
tel. 94 343 82 48
pn.-pt.: 7:00-15:00

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

Polecamy kultura

Melomani zagustowali w koncertach muzyki kameralnej, jakie już drugi sezon Filharmonia Koszalińska proponuje im w te piątki, w które nie odbywa
się w niej koncert symfoniczny. Sukcesywnie przybywa na nich widzów. Okazuje się bowiem, że na wielkiej estradzie dobrze brzmią również niewielkie składy instrumentalne. Wielki aplauz ze strony koszalińskiej publiczności spotkał „Cztery pory roku”
Antonia Vivaldiego w wykonaniu skrzypka Adama Vogelsingera, wiolonczelistki Katarzyny Trepiak
i pianisty Tomasza Szymczewskiego. Równie gorącym przyjęciem cieszyły się duety skrzypcowo-fortepianowe Katarzyny Baj-Gustaw z Pawłem Bortnowskim i Izabelli Berberian z Magdaleną Bortnowską,
które przygotowały szeroko pojęty repertuar sonatowy. Natomiast w pierwszy piątek kwietnia w ramach
Piątkowych Wieczorów Kameralnych zagrają wspólnie pianistka Olga Kowalczuk, skrzypek Marcin Orłowski, Adam Vogelsinger (tym razem jako altowiolista), wiolonczelistka Kinga Babij i kontrabasista
Jacek Piotr Kujawski, będący zarazem autorem połowy repertuaru. Muzykę kameralną na instrumenty smyczkowe i fortepian Jacka Piotra Kujawskiego
uzupełni popularny, bardzo lubiany i jakże pogodny
w charakterze „Pstrąg”, czyli Kwintet fortepianowy
A-dur op. 114 Franciszka Schuberta.

W ostatni piątek kwietnia estradę zaanektują Natan Dondalski i Wiktor Dziedzic. Pierwszy z nich
to koncertmistrz orkiestry symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej i nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Mistrz. Drugi należy do
najbardziej pracowitych, utalentowanych i… utytułowanych podopiecznych tego zespołu. Jego najnowszy a ogromny sukces to I miejsce w kategorii skrzypiec w 53. Międzynarodowym Konkursie Radiowym
„Concertino Praga” 2019 dla młodych muzyków.
Wiktor otrzymał tam także dwie nagrody specjalne:
nagrodę Fundacji Viktora Kalabisa i Zuzany Ruzickovej oraz nagrodę Europejskiej Unii Konkursów Muzycznych dla Młodych Muzyków. (Warto nadmienić, że w tym samym konkursie Gabriela Bortnowska ucząca się pod kierunkiem Pawła Bortnowskiego
otrzymała wyróżnienie w kategorii fortepianu). Przy
wszystkich swych splendorach Wiktor Dziedzic pozostaje uczniem, któremu jeszcze ponad trzy lata pozostały do matury. A więc uczeń. Taki właśnie tytuł,
„Mistrz i uczeń”, będzie nosił wspólny koncert Natana Dondalskiego i Wiktora Dziedzica. Z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej pod batutą Jakuba Chrenowicza Wiktor zagra Fantazję na tematy z opery
„Faust” Henryka Wieniawskiego, a jego nauczyciel –
Fantazję na tematy z opery „Carmen”, której autorem
jest Pablo Sarasate. On również skomponował Navarre na dwoje skrzypiec, które – jak tytuł wskazuje –
mistrz i uczeń wykonają w duecie.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej

fot.: Mat. prom.

Filharmonia
także kameralnie
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Tym razem zapraszamy wszystkich, aby przenieśli się z nami do gorącej Italii. W programie, jak co
roku, wiele atrakcji!
O godz. 17:00, w sali kinowej, uhonorowani zostaną najaktywniejsi dorośli czytelnicy. Nagrody wręczać będzie Krakowski Makaroniarz – Bartek Kieżun, bloger kulinarny magazynu KUKBUK. Pisarz
zabierze nas w podróż po włoskich trattoriach podczas spotkania autorskiego. O godzinie 19:00 rozpocznie się Święto Czytelnika Dziecięcego, w teatralnej
oprawie przygotowanej przez Studio Artystyczne im.
Ziembińskich. Dla wszystkich miłośników festiwalu
w San Remo, prawdziwa gratka, o godz. 21:00 koncert
rodowitego Włocha Thomasa Grotto, znanego m.in.
z X Factora. Galeria REGION zamieni się we włoską
kawiarenkę, gdzie można będzie napić się kawy od
Szprycha Cafe i skosztować słodkości ze Starej Pączkarni. Wszyscy, którzy kochają przygody Pinokia, na
pewno ucieszą się z wystawy poświęconej tej literackiej postaci. Selfie z pajacykiem obowiązkowe!
Jeżeli lubicie rzymskie klimaty, będziecie mogli
zagrać w grę gladiatorów, wynik obstawiając własnoręcznie zrobionym denarem. Będziecie mogli dowiedzieć się także, kto ma rację przeciągając sznur przez
usta prawdy. Wszystkich zakochanych zapraszamy pod balkon Giulietty, gdzie każdy może zostawić
swoje miłosne wyznanie, a pozostając w romantycznym nastroju wykonać wenecką maskę. Gdy atmosfera zrobi się gorąca zapraszamy do włoskiej Galaterii
na pyszne lody. W Czytelni mnóstwo atrakcji, wystawa prac Wala Jarosza pt. „Pastele z Sycylii”, drewutnia Geppetta, atelier Leonarda da Vinci, skryptorium
mnichów, mega pizza, salon mody. W salce za czytelnią odbędzie się wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Viva Italia!”.

18-19

Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak wykonać starożytny dzban, rzemieślnicy z Warsztatu Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie wprowadzą Was w tajniki
garncarstwa.
W podróż po Półwyspie Apenińskim zabierze
nas naukowy duet prof. Ettore Deodato i dr Iwona
Deodato opowiadając o sztuce, architekturze, kulturze, sporcie i co znaczy prawdziwa dolce vita.
Aby zabawa podczas nocy była jeszcze lepsza, kolorytu imprezie nadadzą wolontariusze i wolontariuszki z koszalińskiego „Plastyka”.
Zachęcamy do przebierania się. Poszukiwani:
gladiatorzy, włoscy gangsterzy, uczestnicy weneckich
bali maskowych! Zachęcamy do przyłączenia się do
akcji charytatywnej organizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – w tym roku zbieramy
książki dla dzieci ze środowiskowych ognisk wychowawczych TPD w Koszalinie.
26 kwietnia, godz. 17:00-22:00, Włoska Noc w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, pl. Polonii 1.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
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Spotkanie
w Realu 5
Już po raz piąty koszaliński malarz Wal Jarosz zaprosił do Koszalina artystów, których spotyka w sieci. Internet sprawił, że możemy oglądać niemal każde dzieło
sztuki, poznać dokonania każdego artysty. Twórcy nie
poznają się już na wystawach prezentujących ich bieżący dorobek, jak to kiedyś bywało. Teraz pokazują to, co
stworzyli najpierw w internecie – na swoich profilach i na
portalach sztuce poświęconych.
Jednak nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu
z pracą, nie odda jej prawdziwych kolorów, faktury, a nawet zapachu farby. Ponadto na wystawę trzeba ze swojego dorobku coś wybrać, coś co dla artysty jest ważne – bo
najnowsze, bo ciekawe, bo chce tym, a nie innym obrazem pokazać siebie.
I to się właśnie dzieje podczas dorocznych wystaw
pod wspólnym tytułem „Poznajmy się w realu”. Zaproszeni artyści chętnie przyjeżdżają na wernisaże i zawiązują się tu przyjaźnie skutkujące potem spotkaniami
podczas plenerów czy innych wystaw.

Te wystawy są od początku związane z galerią Antresola w Muzeum w Koszalinie. W niedużej
przestrzeni „rozmawiają” ze sobą nie tylko artyści,
ale także ich prace. To także doskonała okazja dla
widzów, aby poznali i nawiązali dialog z artystami.
To bezcenne doświadczenie móc porozmawiać,
zapytać artystę o sposób jego postrzegania świata i skonfrontować swoje odczucia z samym twórcą sztuki, często nie do końca zrozumiałej i pełnej
znaków zapytania.
Twórcy biorący udział w „Spotkaniach w Realu” powracają potem do Koszalina na inne wystawy indywidualne lub zbiorowe.
W tym roku w wystawie „Spotkanie w Realu 5” udział wezmą: Jacek Malinowski, Renata Kowalczyk, Ludmiła Sabadini, Grzegorz Leon Piotrowski, Maria Bereźnicka-Przyłęcka, Grzegorz
Skrzypek, Arkadiusz Kulpa, Bartosz Jarmoliński, Maciej Jeliński, Łukasz Prządka, Małgorzata
Bankowska, Marek Leszczyński, Adrian Mechocki, Bogusław Doba, Maciej Osmycki i Wal Jarosz.
Wernisaż uświetni recital pani Donaty Kuprel-Świeżej. Wstęp bezpłatny.

fot.: G. Skrzypek

5 kwietnia, godz. 17:00, „Spotkanie w Realu 5”.
Muzeum w Koszalinie, Galeria Antresola,
ul. Młyńska 37-39.
Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Muzeum w Koszalinie

▴ Grzegorz Skrzypek, Gravitostworki z San Saby, olej płótno
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fot.: HaWa

Teatralny
kwiecień

Na deskach BTD w tym miesiącu zobaczymy dwie wyraziste
aktorki: Karolinę Martin i Sonie Bohosiewicz.
Pierwsza z nich zaprezentuje monodram „Trzy ćwierci do śmierci”, nagrodzony na 6. Koszalińskich Ogólnopolskich
Dniach Monodramu – Debiuty „Strzała Północy”. Spektakl jest
monodramem lalkowym, inspirowanym opowieściami z Supraśla, zebranymi i opracowanymi przez Wojciecha Załęskiego
w zbiorze „Hecz precz, stała się rzecz” oraz książką „Po trochu”
Weroniki Gogoli.
Wszystko zaczęło się od prababki Weroniki, która przeniosła Śmierć przez rzekę i w ten sposób zapewniła kobietom w swojej rodzinie długowieczność. Jest to jednak dar problematyczny. Bohaterka pragnie zakończyć swój zbyt długi żywot. Wcześniej jednak musi dokonać rachunku sumienia. Czy ciąży na niej
przekleństwo złych ludzi? A może sama odpowiada za swoje nieszczęście? Czy ktoś przyjdzie jej z pomocą? Spektakl zrealizowano dzięki stypendium artystycznemu Młodzi Twórcy prezydenta
miasta Białegostoku.
Lalka została wykonana podczas warsztatów Laboratory of
creation body-puppets z Natachą Belovą.
Spektakl został nagrodzony: Złotą Podkową Pegaza, w kategorii aktorzy zawodowi na XV Międzynarodowych Spotkaniach z monodramem w Suwałkach. Nagrodą Jury za: szczerość,
plastyczne piękno i szlachetną obecność na scenie na 6. Ogólnopolskim Festiwalu Monodramów MONOfest w Łodzi. Nagrodą
Rady Artystycznej – statuetka Strzała Północy 2018 za aktorski
debiut w monodramie. Główną Nagrodą publiczności dla twórców spektaklu „Trzy ćwierci do śmierci”.
12 kwietnia, godz. 19:00, „Trzy ćwierci do śmierci”, monodram
Karoliny Martin. Bilety: od 20 zł.

fot.: Mat. prom.

▴ Karolina Martin

▴ Sonia Bohosiewicz
W ramach kolejnej edycji festiwalu
„Reflektor” w Koszalinie pojawi się Sonia
Bohosiewicz i pokaże chyba jako pierwsza
One Woman Show „Domówka”.
To zabawna, pełna anegdot osobista
podróż naszej Soni Bohosiewicz do czasów
minionej epoki i największych przebojów
w historii polskiej piosenki. Show Soni Bohosiewicz to połączenie spektaklu komediowego, koncertu i improwizacji z aktywnym udziałem publiczności.
W programie usłyszymy takie przeboje, jak: „Jesteś lekiem na całe zło”, „Józek, nie daruję ci tej nocy”, „Małgośka” czy
„W moim magicznym domu”.
7 kwiecień, godz. 17:00, One Woman
Show Soni Bohosiewicz „Domówka”
w ramach XVI OFPA „Reflektor”. Bilety 40/50 zł.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego

Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka nożna III liga
— 6.04
Gwardia Koszalin
– KP Starogard Gdański,

bilety: 5/10 zł. Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;
— 13.04
Sokół Kleczew
– Gwardia Koszalin;
— 20.04
Gwardia Koszalin
– KKS Włókniarz 1925
Kalisz, bilety: 5/10 zł.

Stadion Gwardia przy
ul. Fałata 34;
— 28.04
Lech II Poznań
–Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna III liga
— 6.04
Chemik Bydgoszcz
– Bałtyk Koszalin;
— 13.04
Bałtyk Koszalin
– Górnik Konin,

bilety: 5/10 zł. Stadion
Bałtyk przy ul. Andersa 16;
— 20.04
Wierzyca Pelplin
– Bałtyk Koszalin;
— 27.04
Bałtyk Koszalin
– Świt Szczecin,

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

AZS Koszalin
— koszykówka
— 5.04
AZS Koszalin
– Asseco Arka Gdynia,

bilety: normalne: 15/20/30 zł
i ulgowe: 10/15/20 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 12.04
Miasto Szkła Krosno
– AZS Koszalin;
— 16.04
AZS Koszalin – King
Wilki Morskie Szczecin,

bilety: normalne: 15/20/30
zł i ulgowe: 10/15/20 zł.
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 20.04
MKS Dąbrowa Górnicza
– AZS Koszalin;
— 27.04
AZS Koszalin
– Trefl Sopot,

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

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna I liga
— 6.04
Gwardia Koszalin
– Sambor Tczew, bilety: 5 zł.

Hala Gwardia, ul. Fałata 34;
— 27.04
MKS Mazur Sierpc
– Gwardia Koszalin;

Imprezy biegowe
— 25.04
Leśna Piątka 2019 #2.

Dystans: 5 km. Wstęp
wolny. Start z parkingu leśnego na Górze Chełmskiej;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
Przerwa w rozgrywkach;

* 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.

24-25

Polecamy sport

Przygotujmy
rower na wiosnę

Choć wszyscy całoroczni rowerzyści oburzą się
słysząc o przygotowaniu roweru do sezonu i powiedzą, że przecież sezon rowerowy trwa cały rok, nie ma
się co oszukiwać, większość z nas zimą trzyma rower
w domu i nigdzie nim nie jeździ.
Kalendarzowa wiosna trwa już kilka dni, warto
zatem zainteresować się naszym sprzętem, by móc bez
problemu wyjechać nim z garażu, piwnicy czy pokoju. Jeżeli jesienią rower był w dobrym stanie technicznym, to tak naprawdę teraz wystarczy wykonać tylko
kilka prostych czynności, by go odświeżyć. Jednak jeżeli zostawiłeś rower na kilka miesięcy „pod chmurką” może się okazać, że doprowadzenie go do stanu
używalności zajmie o wiele więcej czasu. Na początek warto go umyć, albo przynajmniej solidnie wytrzeć z kurzu.
Bardzo ważne jest oczyszczenie i nasmarowanie
łańcucha. Najlepszą metodą jest zamontowanie spinki, która pozwala na jego szybkie zdejmowanie i zakładanie. Wtedy wystarczy wrzucić go do plastikowej
butelki, z wlaną niedużą ilością benzyny ekstrakcyjnej
(lub ekologicznego, cytrusowego odtłuszczacza) i solidnie wymieszać. Jeżeli nie masz na łańcuchu spinki,
możesz użyć szmatki nasączonej benzyną ekstrakcyjną. Złap łańcuch przez szmatkę i kręć pedałami „do
tyłu”.

Przy okazji smarowania warto wpuścić 1-2 krople
oleju w mechanizmy przerzutek, hamulców (szczękowych, bo w przypadku tarczowych lepiej uważać
z olejem w okolicach tarcz i klocków), manetek. Jeżeli podczas pedałowania słyszysz dziwne piszczenie,
a nasmarowałeś już wszystko co się dało, przyczyną
mogą być suche gwinty od pedałów.
Kolejną bardzo istotna sprawa jest ciśnienie
w oponach. Nie można tego zaniedbywać, ponieważ
jazda na zbyt niskim ciśnieniu nie dość, że jest męcząca to jeszcze narażamy oponę na szybsze zużycie,
a dętkę na przebicie. Na boku każdej opony znajduje się zalecane przez producenta ciśnienie. Niższe ciśnienie w oponie da lepszą przyczepność oraz większy komfort podczas jazdy po nierównościach. Natomiast wyższe ciśnienie zmniejszy opory toczenia oraz
niestety sprawi, że dziury w jezdni będą bardziej odczuwalne.
Istotną sprawą jest również sprawdzenie dokręcenia wszystkich śrub oraz to czy nigdzie nie ma luzów.
Dobrze przygotowany rower da Ci dużo radości podczas jazdy. Nie będziesz się zastanawiać czy coś odpadnie lub przestanie działać. Sprawny rower to przyjemność z jazdy. ■ (RB)
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fot.: Mat. prom. PM
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▴ Karina Giemza

Zapraszamy na
„Domówkę”...
W tym roku zaczynamy pisać kolejną kartę historii Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej „Reflektor” w Koszalinie. Przed
nami XVI spotkanie z piękną muzyką i słowem, a także młodymi
aktorami, którzy jak zawsze przyjadą z całej Polski by zmierzyć się
z trudną interpretacją piosenki aktorskiej.
Tegoroczny „REFLEKTOR” będzie trochę nostalgiczny, bowiem
zabraknie wśród nas Przyjaciela Festiwalu, Romana Kołakowskiego, który uczestniczył w naszym konkursie kilka razy: jako juror,
twórca, bard, mistrz słowa. Przedwczesna, zupełnie nieoczekiwana
śmierć artysty, zakończyła tę współpracę i pozostawiła nas w wielkim żalu.
Tematem przewodnim „Reflektora” jest w tym roku polska piosenka z czasów PRL, od 1945 do 1989 r. Temat wdzięczny, a rozmaitość piosenek ogromna, bo to przecież twórczość np. Jeremiego
Przybory ale i Grzegorza Ciechowskiego, Wojciecha Młynarskiego
i Kory, polskich znakomitych twórców, po których warto sięgnąć.
Uczestnicy festiwalu będą mogli w tym roku skorzystać z mistrzowskich rad Soni Bohosiewicz, aktorki teatralnej i filmowej, przewodniczącej jury, która również przedstawi swój program zatytułowany „Domówka”. To zabawna, pełna anegdot osobista podróż aktorki do czasów minionej epoki i największych przebojów w historii
polskiej piosenki, to połączenie spektaklu komediowego, koncertu
i improwizacji z aktywnym udziałem publiczności.

Festiwal „Reflektor”, jak zawsze
rozgrywać się będzie w trzech miejskich przestrzeniach. Na przesłuchania konkursowe zapraszamy do Pałacu Młodzieży, koncert laureatów po
raz kolejny odbędzie się w studiu im.
Cz. Niemena w Polskim Radiu Koszalin, a na galę festiwalową, wręczenie
nagród – statuetek Reflektora i występ
Soni Bohosiewicz zapraszamy do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego.
Uczestników festiwalu oceniać będzie profesjonalne jury: Sonia Bohosiewicz, aktorka młodego pokolenia,
Zdzisław Derebecki, dyrektor BTD
im. J. Słowackiego w Koszalinie, Tomasz Bartos, właściciel Faktorii Lektorskiej Mikrofonika oraz Sylwester Podgórski, dziennikarz muzyczny PRK i Maciej Osada-Sobczyński,
dyrektor artystyczny festiwalu, pianista i kompozytor, który wraz z Żanetą Gruszczyńską-Ogonowską aktorką
(śpiewającą) BTD, zaprezentuje krótki program na zakończenie spotkania
z laureatami w PRK.
Bądźcie z nami, rezerwujecie pierwszy kwietniowy weekend
5-7.04.2019 r. i cieszmy się razem ze
spotkania z cudowną muzyką i tekstami w interpretacji młodych artystów.
Beata Górecka-Młyńczak

fot.: Mat. prom. PM
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