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Festiwal Hanza Jazz Festiwal ma już wieloletnią tradycję, a dzięki
prężnej działalności Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Jazzowego
co roku możemy oglądać i słuchać w Koszalinie wspaniałych artystów.
Jak byłem nastolatkiem, w moim rodzinnym Trójmieście odbywał się festiwal, którego już od wielu lat nie ma – Gdynia Summer Jazz Festiwal.
Były to niezapomniane dni i koncerty. To tam mogłem zobaczyć m.in.
Chick Corea Electric Band, zespół Joe Zawinula, Yellowjackets... Niełatwo jest być muzykiem jazzowym, ale równie wielkim wyzwaniem jest
organizowanie przedsięwzięć kulturalnych. Tego typu spotkania muzyczne to przede wszystkim koncerty, ale często też jam sessions oraz
warsztaty edukacyjne. Miałem przyjemność poprowadzić rok temu moje
warsztaty perkusyjne w ramach festiwalu. Uważam, że jest to bardzo dobra formuła, bo oprócz zaprezentowania się na scenie jest okazja by podzielić się wiedzą dotycząca zawodu muzyka i rozwoju pracy ze swoim instrumentem. Zauważyłem, że na warsztatach było sporo młodych
ludzi, którzy byli złaknieni wiedzy, jest więc zapotrzebowanie na takie
spotkania. Po warsztatach zaprezentowałem swój recital w klubie festiwalowym. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony frekwencją (cały klub
pełen był ludzi). W tym roku zaprezentujemy się z zespołem Orange Trane, który wystąpi w rozszerzonym składzie. Oprócz Piotra Lemańczyka, Dominika Bukowskiego, Szymona Łukowskiego i mojej osoby usłyszymy Michała Ciesielskiego i gościa specjalnego – rapera Bartłomieja
Skubisza „Eskaubeia”. Zagramy najnowszy materiał z płyty wydanej we
wrześniu b.r. przez firmę MTJ pt. „Wolność”. Cieszymy się z naszej obecności na tegorocznym festiwalu i trzymamy kciuki za powodzenie całej
imprezy. Do zobaczenia :)
Tomek Łosowski dr
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XV Hanza
Jazz Festiwal
Koszalińskie, festiwalowe spotkania z muzyką jazzową obchodzą 15. urodziny. Ideą pierwszej edycji HJF (16-19 listopada 2005 roku) było skonfrontowanie początkujących muzyków z mistrzami w czasie warsztatów instrumentalnych i wokalnych. Współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego miał połączyć w jednym projekcie młodzież sąsiadujących regionów Polski i Niemiec. Stąd w nazwie festiwalu słowo hanza, nawiązujące do
średniowiecznego związku hanzeatyckiego. XV Hanza Jazz Festiwal nawiązuje do tej pierwszej edycji. Realizowany jest w ramach projektu pt.: „Event-und
Kulturpark Neubrandenburg und Koszalin – Park rekreacyjno-kulturowy
w Neubrandenburgu i Koszalinie”, w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w partnerstwie polsko-niemieckim. Z tego też powodu w warsztatach instrumentalnych i wokalnych udział weźmie prawie 50 adeptów sztuki jazzowej z Polski i Niemiec. Kadrę szkoleniową stanowić będą również wykładowcy krajowi
i zza zachodniej granicy. Podczas wieczornych koncertów na scenie sali widowiskowej wystąpią zespoły z USA, Polski i australijsko-kubańsko-brazylijsko-szwajcarski skład. Nie zabraknie jam sessions. Pierwszy w pobliżu Restauracji „Rezerwat” w CK105, a drugi w Centrali Artystycznej. Aby zaostrzyć smak,
przed festiwalem filmowy aperitif. W kinie Kryterium można będzie obejrzeć
dwa filmy z jazzem silnie związane: „Miles Davis: Ikona jazzu” i „Ella Fitzgerald: Just One of Those Things” (20.10 i 21.10).

Tegoroczną, międzynarodową imprezę otworzy trio Alexa Goodmana (USA). Lider to
wiodący międzynarodowy muzyk jazzowy, który nagrywał lub występował z takimi muzykami
jak John Patitucci, Charles Lloyd czy Rich Perry. Zdobył pierwszą nagrodę i nagrodę Audience
Choice Award na Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Montreux. Był wielokrotnie nominowanym do JUNO (kanadyjskiej nagrody Grammy).
W czwartek na scenie festiwalowej pojawią się wykładowcy XV HJF 2019 oraz zespół Florian Arbenz & Vistel Brothers „Convergence” (Australia, Kuba, Brazylia, Szwajcaria). Uznany szwajcarski perkusista Florian Arbenz (z trio Vein) oraz rewelacyjni kubańscy bracia Vistel
(trębacz Jorge i saksofonista Maikel) rozpoczęli współpracę przy nowym cyklu Convergence,
zbliżając gwiazdy u szczytu kariery z pretendentami młodszego pokolenia. Wymieniamy się pomysłami, odkrywamy kompozycje z tego repertuaru i gramy.
W kolejnym dniu będziemy mogli oklaskiwać uczestników warsztatów XV HJF 2019 oraz
rodzimą formację Orange Trane (Polska). Zespół powstał w 1994 roku w Kartuzach i w swoim
pierwszym swoim składzie nagrał dwie płyty: bardzo dobrze przyjęty debiutancki album zatytułowany „Obertas”, a następnie „My personal Friend”, na którym gościnnie zaśpiewał Mieczysław Szcześniak, a na saksofonie zagrał Maciej Sikała. W 2011 roku Piotr Lemańczyk wraz z Tomaszem Łosowskim reaktywowali zespół. Zaprosili do współpracy znakomitego wibrafonistę
Dominika Bukowskiego. W 2012 roku ukazała się pierwsza płyta nowego składu – „Orange Trane Acoustic Trio”. Obecnie zespół ukończył nagranie nowej płyty, która ukaże się jesienią 2019.
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W Koszalinie zobaczymy ich w składzie: Piotr Lemańczyk – kontrabas, gitara basowa, Tomasz
Łosowski – perkusja, Dominik Bukowski – wibrafon, Szymon Łukowski – saksofony, Michał
Ciesielski – saksofon tenorowy oraz gościnnie: Bartłomiej „ESKAUBEI” Skubisz – rap.
Dzień zakończy jam session z udziałem uczestników festiwalu, godz. ok. 22:00, restauracja
Rezerwat, CK105, wstęp wolny.

26.10

g.19:00

Na zakończenie imprezy wystąpią uczestnicy warsztatów XV HJF 2019 oraz Black Art
Jazz Collective (USA). BAJC to zespół złożony z najwyższej klasy instrumentalistów. Każdy
z nich jest liderem własnych formacji, a także integralną częścią grup prowadzonych przez pionierów jazzu, w tym Wayne'a Shortera, Rona Cartera, Freddiego Hubbarda i wielu innych. BAJC
wykonuje ogniste post-bopowe oryginalne utwory i dedykuje je afroamerykańskim ikonom jazzu. Po koncercie jam session z udziałem uczestników festiwalu, godz. ok. 22:00, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej 31, Koszalin, wstęp wolny.
Bilety na koncerty: 39 zł, karnet dostępne w CK105 w Koszalinie, www.ck105.koszalin.pl,
www.kupbilecik.pl, na 4 koncerty: 99 zł (dostępny tylko w kasach CK105). ■ (RC)

fot.: Mat. prom.
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Florian Arbenz & Vistel Brothers

Alex Goodman

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

Orange Trane

Black Art Jazz Collective

Projekt „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie“ jest dofinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

▴ Zabytek Miesiąca w Muzeum

▴ Muzealne Spotkania z Fotografią w Muzeum:
Aleksandra Kugler, Interpretacja sztuki

fot.: E. Gordon

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum
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▴ Wystawa Ewy i Jana Gordonów w Muzeum

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski – Osieki 1963-1981
– wystawa sztuki współczesnej
– Sztuka dawna i rzemiosło od
baroku do secesji – Pradzieje
Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.10
Zabytek Miesiąca. Kościana

pokrywka od skarbonki z koszalińskiego rynku. Została
znaleziona w 2008 roku w czasie wykopalisk na koszalińskim
rynku w obrębie dawnego ratusza. Nie wiemy kiedy mogła powstać, ale zapewne datować można ją na średniowiecze
lub początek czasów nowożytnych. Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39;
— Do 17.10
Muzealne Spotkania z Fotografią. XIX Muzealne Spotka-

nia z Fotografią, których finał
odbędzie się we wrześniu 2019

roku, to międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży organizowany przez Muzeum
w Koszalinie pod patronatem
ministra kultury i dziedzictwa
narodowego Piotra Glińskiego oraz ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego. Jego uczestnikami są
uczniowie, którzy podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie przedstawiające muzealne wystawy, pojedyncze eksponaty oraz ich zestawy, zaplecze
muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie itp.), a także budynki muzeów, fragmenty
ich architektury;

artefakty wykonane pod czujnym okiem nauczycieli z pasją.
Warto przyjść i je zobaczyć.
Galeria czynna w godzinach
dopołudniowych;

Gordonów – artystów z Bydgoszczy prezentuje 36 prac graficznych. Ekspozycja jest niezwykle ciekawa z powodu zróżnicowania zarówno jeśli chodzi
o tematykę prac, jak i o techniki graficzne stosowane przez
artystów. Muzeum w Koszalinie, Galeria Antresola;

Wystawa poplenerowa Ogólnopolskich Młodzieżowych
Spotkań z Fotografią „ Sarbinowo 2019”. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— Do 17.10
Gordon. Wystawa Ewy i Jana

— Od 25.10
Galeria 113. W naszych pra-

cowniach powstają wspaniałe

— Od 28.10
Galeria Hol. Wystawa wycho-

wanków Izabeli Ryfun, pracowni Grafiki Warsztatowej oraz
Rysunku i Malarstwa;
— Od 28.10
Galeria Malucha „W jesiennym

laboratorium barw” to tytuł
wystawy na którą zapraszają
najmłodsi wychowankowie
Pałacu Młodzieży pracujący
pod czujnym okiem
Jolanty Lange;

— Do 31.10
Galeria Fotografii Młodych.

— Od 4.10 do 1.11
Wystawa fotografii Tatiana
+ Karol „Uncommon”
Tatiany Pancewicz-Wysmyk
i Karola Wysmyka.

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

▴ Wystawa wychowanków pracowni

Grafiki Warsztatowej w Pałacu Młodzieży

CENY BILETÓW:
— Muzeum
oraz Zagroda Jamneńska:

Normalny – 10 zł, ulgowy
– 8 zł, rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła i dziecko) – 5 zł
(1 os.), grupowy (powyżej
14 os.) – 5 zł (1 os.), jedna wystawa – 5 zł (1 os.). Bilety łączone do Muzeum oraz Zagrody
Jamneńskiej: normalny – 14 zł,
ulgowy – 10 zł, rodzinny (min.
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 7 zł (1 os.), grupowy (powyżej 14 os.) – 7 zł (1 os.). Sobota
jest dniem wolnym od opłat
za wstęp na ekspozycje. Wstęp
na wernisaże jest bezpłatny.
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

Duża Scena: I-VII rząd: normalny – 50 zł, ulgowy – 45 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
– 30 zł. VIII-XII rząd i balkon: normalny – 40 zł, ulgowy
– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała
Scena: normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny
– 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł. Premiery – 60 zł.
Premiery (bajki) – 20 zł.
Szkolne – 15 zł. Familijne

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska
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▴ Wystawa fotografii Tatiany Pancewicz-Wysmyk
i Karola Wysmyka.

– 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. DKF: 12 zł – jednorazowy, 9,50 zł – bilet w karnecie
ulgowym, 11 zł – bilet w karnecie normalnym. KMW:
12 zł. DKF Kids: 15 zł. Szminka Movie: 12 zł. Kino Przyjazne Sensorycznie: 12 zł;

▴ „Calineczka” w BTD

1 Wtorek
— 18:00
DKF: „Kobieta idzie na wojnę”.

Reż.: B. Erlingsson. 101 min.
Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

2 Środa
—9:00
„Calineczka”, reż. M. Wier-

cioch, Duża Scena. Maleńka
bohaterka wyrusza w świat, by
odkrywać jego piękno, ale także
kryjące się w nim zagrożenia.
Wędrując przez rozmaite krainy napotyka na miejsca przytulne i słoneczne, jak i te mroczne i niesympatyczne. Spotyka istoty przyjazne jak i te jej
nieprzychylne. Losy Calineczki układają się w opowieść o poszukiwaniu przyjaźni i miłości.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 10:00
XVIII edycja Powiatowego
konkursu „Wybieramy
Mistrza Pięknego Czytania”
– finał konkursu. Wstęp wolny.

KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;
— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

▴ Koncert zespołu VOO VOO w Filharmonii

Tkanie na bardkach – krajka.
Zagroda Jamneńska,
Jamno, ul. Jamneńska 24;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Dyskusja nad

książką „Podboje Boya. Tadeusz Żeleński kobieciarz czy feminista?” J. Molendy.
Wstęp wolny. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4-6;
— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki. Dyskusja nad książką

„Ja, Zeus, i ekipa z Olimpu”
F. Schwiegera. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

— 19:00
Teatroteka „Człowiek
bez twarzy”. Tekst i reż.: An-

drzej Bartnikowski. W rolach
głównych: Sambor Czarnota,
Marzena Bergmann, Zbigniew
Zamachowski. Domek Kata,
ul. Grodzka 3;
— 20:00
Koncert zespołu VOO VOO.

W ramach trasy, promującej
album „Za niebawem”.
Bilety: 90-120 zł. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.
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▴ Wystawa Elżbiety Gajewskiej w KBP

▴ Wernisaż prac Ernesta Zawady „Obrazy”

3 Czwartek

4 Piątek

— 9:00
„Calineczka”, reż. M. Wier-

— 17:00
Wernisaż wystawy fotografii
Tatiana + Karol „Uncommon”
Tatiany Pancewicz-Wysmyk
i Karola Wysmyka
(więcej str. 21). Wstęp wolny.

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

— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Dyskusja

nad książką „Prawiek i inne
czasy” O. Tokarczuk. Wstęp
wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;
— 14:00
Wystawa laureatów
XIV Ogólnopolskiego
Biennale Rysunku
i Malarstwa uczniów Klas

Młodszych Szkół Plastycznych,
którego organizatorem jest
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Czynna do 10.11. Bałtycka
Galeria Sztuki CK105,
ul. Zwycięstwa;

— 16:30
Wernisaż wystawy
Elżbiety Gajewskiej,
członkini Zespołu Pracy
Twórczej Plastyki w Koszalinie, pt. „Anioły są wśród nas”.

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

w Galerii na piętrze

KBP, pl. Polonii 1;

— 18:00
Wernisaż prac Ernesta
Zawady „Obrazy”. Wystawa

czynna do 8.11. Galeria
na piętrze, ul. Dworcowa;

— 18:00
Koszalińskie Ogólnopolskie
Dni Monodramu „Strzała
Północy 2019”. Prezentacja

8 wybranych monodramów
z całego kraju. Domek Kata;

— 18:30
Koncert symfoniczny
„Geniusze w różnych odsłonach”. Wykonawcy: J. Chreno-

wicz – dyrygent, I. Szeligowski
– waltornia, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Repertuar:
W. A. Mozart – II koncert waltorniowy Es-dur K. 417, Dymitr
Szostakowicz – V symfonia
d-moll op. 47. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Mayday”, reż. Z. Derebecki,

Duża Scena. BTD;

▴ Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu
„Strzała Północy 2019” w Domku Kata

fot.: Mat. prom.

▴ Koncert zespołu Dr. Misio w Clubie105

— 10:30-12:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

www.ck105.koszalin.pl,
www.kupbilecik.pl, Club105,
ul. Zwycięstwa;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Agent
Kot” (po seansie zapraszamy
na zajęcia plastyczne). Kino

– premiera, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, W. Rogowski,
Scena na Zapleczu. BTD,
pl. Teatralny 1;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

„Osnowa i wątek oto jest początek” – tkanie na małych ramkach tkackich. Zagroda
Jamneńska, Jamno,
ul. Jamneńska 24;
— 17:00
„Mayday”, reż. Z. Derebecki,

Duża Scena. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 18:00
Koszalińskie Ogólnopolskie
Dni Monodramu „Strzała
Północy 2019”. Prezentacja

8 wybranych monodramów
z całego kraju. Domek Kata,
ul. Grodzka 3;

— 20:00
Koncert zespołu Dr. Misio.

Bilety: 60 zł, dostępne: CK105,

▴ DKF: „Maiden” w kinie Kryterium

7 Poniedziałek

5 Sobota

Tkanie na bardkach – krajka.
Zagroda Jamneńska,
Jamno, ul. Jamneńska 24;

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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fot.: Mat. prom.
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— 20:30
„Przyszedł mężczyzna do
kobiety” (więcej str. 18-19)

6 Niedziela
— 18:00
Koszalińskie Ogólnopolskie
Dni Monodramu „Strzała
Północy 2019”. Gala wręczenia nagród i wyróżnień oraz
głównej nagrody za najlepszy monodram. Domek Kata,

ul. Grodzka 3;

— 19:00
VI Finał Mistrzostw Polski
One Man Show Ludzik 2019.

Wystąpi sześciu artystów:
D. Kubik – stand-up, D. Skóra
– stand-up, A. Pawłowski – full
service, K. Kamyszek – stand
up, Damian „Viking” Usewicz
– stand-up, M. Skubida – iluzja. Bilety: 20/30 zł, dostępne:
www.kupbilecik.pl. Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

— 16:00, 18:30
„Pikantni” – spektakl

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

8 Wtorek
— 9:00, 11:00
„Internetowy porywacz”

– CK Teatr w Grudziądzu,
Duża Scena. Pomimo zamkniętych na klucz drzwi ktoś bez
problemu wchodzi do naszego domu. Nie widać jego spoconych dłoni. Prawdę powiedziawszy do pewnego momentu
ów obcy bardziej przypomina
ducha, w którego trudno dostrzec, bo jest tylko? transmisją
danych. Sygnał z routera zmienia się w zdania wyświetlone
na ekranie komputera, smatfona, tabletu. Odpowiedź na niebudzące żadnych podejrzeń
Cześć wciąga niespodziewającą się niczego złego nastoletnią
ofiarę w wir wydarzeń, których
konsekwencje mogą być straszne. BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Maiden”. Reż.: A. Hol-

mes, 97 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

▴ Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

▴ Koncert kameralny. Izabella Berberian

9 Środa

11 Piątek

— 9:00, 11:00
„Internetowy porywacz” – CK

— 17:00
Wernisaż wystawy zdjęć
Cezarego Gronowskiego
i Kamila Olszowego pt. „Wojskowe skrzydła w obiektywie”

w Muzeum

Teatr w Grudziądzu, Duża Scena. BTD, pl. Teatralny 1;
— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Tkanie na bardkach
– krajka. Zagroda Jamneńska,
Jamno, ul. Jamneńska 24;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – dyskusja nad

książką „Czarne skrzydła”
S. M. Kidd. Wstęp wolny.
KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

10 Czwartek
— 9:00
„Calineczka”, reż. M. Wier-

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

— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki.

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

— 20:00
Koncert 40 lat „The Wall” Pink
Floyd. Wystąpi zespół „Another

Pink Floyd”. Bilety: 99-119 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska 2;

i Magdalena Bortnowska w Filharmonii

w ramach Konkursu Inicjatyw
Lokalnych „Start-Up Kultura”.
Wstęp wolny. Wypożyczalnia
Główna Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, pl. Polonii 1;
— 18:30
Koncert kameralny. Wyko-

nawcy: I. Berberian – skrzypce, M. Bortnowska – fortepian.
Repertuar: Ludwig van Beethoven – sonata A-dur op. 12 nr 2
na skrzypce i fortepian, G. Fauré – sonata A-dur op. 13 na
skrzypce i fortepian. Filharmonia;
— 17:30, 20:15
„Kochanie, wróciłem”, Duża

Scena. Severine jest właścicielką dobrze prosperującego paryskiego wydawnictwa i nieco słabiej prosperującego życia osobistego. Ma co prawda
atrakcyjnego adoratora, ma
wyluzowanego dorosłego syna
i nawet ponownie w jej życie
wkracza były mąż – skruszony i pełen dobrej woli do pojednania… za prawie każdą cenę.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum

Kalendarium kulturalne

▴ „Ukeje – Moje Boskie Buenos” i „Tymański

-Ciechowski” w ramach cyklu „105% Mocy”

Cóż, kiedy syn nie zna swojego
ojca, ojciec nie wie, że ma syna,
adorator nie wie nic o byłym
mężu, były mąż nie akceptuje adoratora, który adoruje nie
tylko żonę byłego męża, o czym,
oczywiście Severine nie wie…
Trochę skomplikowane? Dodam jeszcze tylko, że w wydawnictwie pojawia się druga była
żona byłego męża właścicielki.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
Koncert zespołu
Lion Sheppard. Bilety: 45/60 zł,

dostępne: www.ebilet.pl, Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

— 20:30
Koncerty „Ukeje-Moje Boskie Buenos” i „Tymański-Ciechowski” w ramach cyklu
„105% Mocy”. Muzyczny hołd

złożony osobowościom polskiej
sceny muzycznej: Korze i Grzegorzowi Ciechowskiemu. W ramach cyklu „105% Mocy” prowadzona będzie zbiórka datków na rzecz Hospicjum im. św.
Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Bilety: 50 zł, dostępne:
w CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl.
Sala widowiskowa CK105;

▴ KMW: „Sekretne życie zwierzaków
domowych 2” w kinie Kryterium

12 Sobota

— 10:30-12:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

Tkanie na bardkach – krajka.
Zagroda Jamneńska,
Jamno, ul. Jamneńska 24;
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Zgłaszania: tel. 94 343 20 11.
Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”. Kino Kryterium;
— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

„Osnowa i wątek oto jest
początek” – tkanie na małych
ramkach tkackich.
Zagroda Jamneńska,
Jamno, ul. Jamneńska 24;

— 17:30
Spektakl teatralny „Zapiski
z wygnania” z udziałem

K. Jandy i J. Bogackiego z zespołem muzycznym w składzie: Tomasz Bogacki – gitara,
M. Dobosz/P. Pańta – kontrabas, B. Kulik – perkusja, M. Zebura – skrzypce. Spektakl oparty na osobistych wspomnie-

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot.: Mat. prom. dystrybutora
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▴ Spektakl teatralny „Zapiski z wygnania”
w Filharmonii

niach Sabiny Baral,
dwudziestoletniej emigrantki
roku 1968, w adaptacji Krystyny Jandy i Magdy Umer,
w reżyserii Magdy Umer.
Bilety: 160-200 zł. Filharmonia, ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Kolacja”, reż. Z. Derebecki,

Duża Scena. Pierre
Brochant, bogaty wydawca bestsellerów, wraz z przyjaciółmi
z paryskich wyższych sfer urządza raz w tygodniu swoisty,
a zarazem okrutny turniej
zwany „kolacją dla głupca”.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Rewia orientalna. Zaprasza-

my na niepowtarzalną podróż
muzyczną po krajach bliskiego
i dalekiego wschodu. Wieczór
zakończymy zabawą z DJ`em.
Bilety: 40-75 zł, dostępne: Teatr
Variete Muza, tel. 607 900 117;
— 20:00
Koncert zespołu Kwiat
Jabłoni (Koncert wyprzedany).

Club105, ul. Zwycięstwa;

— 21:30
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”, Scena na Zaple-

czu. BTD, pl. Teatralny 1;

▴ DKF Kids: „Kickbokserka” w kinie Kryterium

13 Niedziela
— 12:00
DKF Kids: „Kickbokserka”.

Reż.: J. Timmers, 84 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
Koncert familijny „Obrazki
orkiestrą malowane”.

Wykonawcy: K. Starybrat
– dyrygent, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, W. Bałdys
– konferansjer, I. Wyszyńska
– animatorka, A. Załucka
– multimedia. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
— 16:00
„Bo kobieta...” Andrzej
Poniedzielski, Duża Scena.

„Chcemy żeby jednocześnie
Były święta i czereśnie” – pisze jeden z niekwestionowanych mistrzów subtelnego dowcipu i poezji rodem z krainy łagodności. Poniedzielski mówi
o sobie, że nie jest ani poetą, ani
twórcą. Satyryk, a zwłaszcza
refleksyjny, ma prawo tak z siebie żartować. Teksty Andrzeja
Poniedzielskiego pozwalają na
zatrzymanie się w pędzie prozaicznej codzienności i przypomnienie sobie o całej poezji życia, o marzeniach, tęsknotach
i miłości. BTD, pl. Teatralny 1;

▴ Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

▴ Wojciech Zimiński w Domku Kata

15 Wtorek

17 Czwartek

— 10:00
Spotkanie autorskie
z Małgorzatą Strękowską-Zarembą, autorką m.in. opowieści

— 18:00
Szminka Movie: „W deszczowy dzień w Nowym Jorku”.

w Muzeum

o Filipku i Detektywie Kefirku.
KBP, pl. Polonii 1;
— 16:30
Koncert „Powitanie jesieni”.

Rada Osiedla „Śródmieście”
oraz Zespół Słowno-Muzyczny w Koszalinie, zapraszają na
koncert, na którym wystąpi Zespół Słowno-Muzyczny oraz
zaproszone zespoły wokalno-instrumentalne. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Ból i blask”.

Reż.: L. Dhont, 113 min. Salvador Mallo, kultowy hiszpański
reżyser, który stroni od mediów
i usilnie strzeże swojej prywatności, przeżywa na nowo najważniejsze momenty swojego
życia.. Kino Kryterium;

16 Środa
— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Ceramika. Zagroda Jamneńska, Jamno, ul. Jamneńska 24;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom. Muzeum
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Reż.: W. Allen, 92 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Spotkanie z Wojciechem
Zimińskim, satyrykiem, dzien-

nikarzem, współprowadzącym
program „Szkło kontaktowe”.
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

18 Piątek
— 16:00
„Dzień Seniora – Złota
Jesień”. Na koncert zapra-

sza Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście”. Wystąpią: Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście” i zespół „Drzewianin„ z Drzewian. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:30
Koncert kameralny. Wyko-

nawcy: „Baltic Neopolis Virtuosi” w składzie: M. Machowska – skrzypce I, E. Salvador –
skrzypce II, E. Guzowska
– altówka I, E. Goch-Salvador
– altówka II, P. Mazurek – wiolonczela I, R. Dacko – wiolonczela II. Repertuar:

▴ Koncert kameralny.

Maria Machowska w Filharmonii

P. Czajkowski – sekstet smyczkowy „Souvenir de Florence”
op. 70, A. Panufnik
– sekstet smyczkowy „Trains
of Thought”. Filharmonia,
ul. Piastowska 2;
— 19:00
„Pod dachami Paryża”,

Duża Scena. Od stu lat oczy
(i uszy) świata są zwrócone na
piosenkę francuską, która się
urodziła pod dachami Paryża,
na Polach Elizejskich,
pod Wieżą Eiffla, w Lasku Bulońskim i przy szklanej piramidzie przed Luwrem. To muzyka
znaczona takimi nazwiskami
jak Edith Piaf, Joe Dassin,
Dalida, Mireille Mathieu.
To kankan, kabarety
(na czele z „Moulin Rouge”!),
a nawet upiór, bo przecież
to właśnie w gmachu opery paryskiej straszył bohater powieści i musicalu. Co do musicali, wprawdzie niedawny pożar
uszkodził katedrę Notre Dame,
ale najsłynniejszy dzwonnik
w historii nadal pojawia się
na scenach muzycznych
całego świata. BTD,
pl. Teatralny 1;

▴ Sobotnie Poranki Rodzinne w Pałacu Młodzieży

▴ „Gąska” w BTD

▴ Koncert pamięci Mikołaja Borka

— 12:00
W Samo Południe
– Koszalińskie ślady lotników
Polskich Sił Powietrznych
na Zachodzie. W październiku

— 18:00
„Gąska”, reż. P. Szkotak, Duża

19 Sobota
— 10:00
Koszaliński Turniej
Recytatorski Twórczości
Religijnej. Club105, sala dydak-

tyczna Centrum Kultury 105,
ul. Zwycięstwa;
— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

Na zajęcia z programowania
z elementami robotyki zaprasza
D. Hełminiak-Surdyk. Podczas
zajęć będziemy konstruować
oraz programować roboty takie, jak Lego EV3, M-bot, a także przy użyciu tabletu – ozobot
evo. Zapisy w sekretariacie PM,
tel. 94 348 05 00. Liczba miejsc
ograniczona. Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 10:00
Śpiewaj z nami – to łatwe!

Otwarte zajęcia z chórem Pałacu Młodzieży w Koszalinie, zapraszamy młodych mieszkańców Koszalina do wspólnego
śpiewania. Zajęcia poprowadzi
Kamil Szafran. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 10:30-12:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

Ceramika. Zagroda Jamneńska, Jamno, ul. Jamneńska 24;

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska
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fot.: Mat. prom.
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zapraszamy na spotkanie z dr.
Grzegorzem Śliżewskim. Na co
dzień jest on specjalistą PR koszalińskiego Urzędu Miejskiego.
Z wykształcenia i zamiłowania
historyk lotnictwa. Autor wielu publikacji na ten temat. Organizator koszalińskiej konferencji „Historia skrzydłami malowana”. Tragiczne wydarzenia
związane z wybuchem II wojny
światowej i klęską wrześniową
spowodowały, że rzesze żołnierzy znalazły się na Zachodzie
Europy. Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Magiczny dywan”
(zestaw Małego Widza:
popcorn i pepsi 5 zł).

Reż.: K. Kiilerich, 81 min. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dzieci).

Ceramika. Zagroda Jamneńska, Jamno, ul. Jamneńska 24;

pt. „Małe śpiewam rzeczy” w CK105

Scena. „Gąska” Nikołaja Kolady to gorzka komedia, nad którą unosi się duch uniwersalnego
cytatu z „Rewizora” Nikołaja
Gogola: „Z czego się śmiejecie?
Z siebie samych się śmiejecie!”.
Za kulisami prowincjonalnego teatru rozgrywa się rozpisany na trzy kobiety i dwóch mężczyzn dramat miłosny. Główną
rolę odgrywa w nim młoda aktorka Nonna burząca swoimi
romansami zastany, nieco zatęchły porządek mieszczańskiej
egzystencji. BTD;
— 19:00
„Małe Śpiewam Rzeczy”
– koncert poświęcony
pamięci Mikołaja Borka.

Wstęp wolny. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Tribute to Mira Kubasińska.

Koncert utworów z repertuaru
Miry oraz zespołu Breakout.
Bilety: 15 zł, Domek Kata;
— 21:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”. Scena na Zaple-

czu. BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Mat. prom.

fot.: I. Rogowska

fot.: Mat. prom. dystrybutora

Kalendarium kulturalne

▴ „Ella Fitzgerald: Just One of Those Things”

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

▴ Otwarcie XV Hanza Jazz Festiwal.

20 Niedziela

22 Wtorek

23 Środa

— 10:00
Koszaliński Turniej Recytatorski Twórczości Religijnej.

— 10:00
„Like Fake. Historia, której nie
było”, reż. A. Buszko, Duża

— 10:00
„Like Fake. Historia, której
nie było”, reż. A. Buszko, Duża

w kinie Kryterium

Centrum Kultury 105;

— 13:00
Kino Przyjazne Sensorycznie „Król Lew”. Reż.: J. Favre-

au, 118 min. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 17:00
„Miles Davis: Ikona jazzu”.

Reż.: S. Nelson, 115 min.
Bilety: 12 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

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

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

Scena. Kluczem do zrozumienia sztuki T. Ogonowskiego
„Like Fake. Historia, której nie
było” w reżyserii Arkadiusza
Buszko jest zdanie wypowiadane przez jednego z bohaterów:
„Nic nie jest takie, jakim się wydaje”. Przewrotna i osadzona
w „sieciowej” współczesności
opowieść o ponadczasowej wartości ludzkich uczuć rozgrywa
się w świecie dzisiejszych nastolatków. Spektakl przeznaczony
dla widzów od lat 12. BTD;

21 Poniedziałek

— 18:00
DKF: „Parasite”. Kino

— 18:00
„Ella Fitzgerald: Just One
of Those Things”. Bilety: 12 zł.

— 18:00
Wieczory ze Sztuką – Widok
gwiazd sprawia, iż zaczynam
marzyć. Vincent van Gogh
– malarstwo emocji. Vin-

Kino Kryterium;

— 18:30
Spektakl teatralny „Scenariusz dla trzech aktorów”. Wy-

konawcy: Andrzej Grabowski,
Mikołaj Grabowski, Jan Peszek.
Niezapomniany spektakl zbudowany na doskonałym tekście
Bogusława Schaeffera. Bilety:
100-110 zł. Filharmonia;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

cent van Gogh jest uosobieniem artysty tragicznego. Przez
całe swoje życie malarz ten żył
w ubóstwie, coraz bardziej pogrążając się w chorobie psychicznej i rozpaczy ukojenie
znajdował w malowaniu.
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

Koncert Alex Goodman Trio w CK105

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 10:15-12:15, 13:00-15:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Ceramika. Zagroda Jamneńska, Jamno, ul. Jamneńska 24;
XV Hanza Jazz Festiwal
(więcej str. 4-5)
— 20:00
Otwarcie festiwalu. Koncert
Alex Goodman Trio (USA).

Bilety: 39 zł, karnet na 4 koncerty: 99 zł. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

24 Czwartek
— 10:00
„Like Fake. Historia, której nie
było”, reż. A. Buszko, Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 17:00
Spotkanie autorskie
z Robertem Makłowiczem

– dziennikarzem, podróżnikiem, krytykiem kulinarnym.
Wstęp wolny. KBP, sala konferencyjno-kinowa, pl. Polonii 1;

▴ XV Hanza Jazz Festiwal. Koncert Florian Arbenz
& Vistel Brothers „Convergence” w CK105

— 17:00
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu
Książki, dyskusja nad książką

„Słońce też jest gwiazdą”
N. Yoon. Wstęp wolny. KBP,
pl. Polonii 1;

— 17:00
Wieczór autorski Andrzeja
Michała Sielskiego, autora

książki pt.: „Sprawa Wallenberga”, opisującej losy szwedzkiego
dyplomaty ratującego
Żydów w Budapeszcie w czasie
II wojny światowej. Wstęp
wolny. Księgarnia „Między
kartkami”, ul. Zwycięstwa;
XV Hanza Jazz Festiwal
— 19:00
Koncert wykładowców
prowadzących warsztaty.
Koncert Florian Arbenz
& Vistel Brothers „Convergence” (Australia, Kuba, Brazylia,
Szwajcaria). Bilety: 39 zł,

karnet na 4 koncerty: 99 zł.
Sala widowiskowa CK105;

— 19:00
„Wyższa Półka”, spektakl

Teatru w kinie z Darłowa.
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.
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fot.: Mat. prom.
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▴ Koncert symfoniczny „Wspominając wielką

kompozytorkę”. Maciej Sionkowski w Filharmonii

25 Piątek

— 18:30
Koncert symfoniczny „Wspominając wielką kompozytorkę”. Wykonawcy: J. Chrenowicz

– dyrygent, M. Sionkowski
– altówka, orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Filharmonia;
— 19:00
„Przyszedł mężczyzna
do kobiety”. BTD;

XV Hanza Jazz Festiwal
— 19:00
Koncert zespołów złożonych
z uczestników warsztatów.
Koncert Orange Trane
(Polska).Bilety: 39 zł,

karnet na 4 koncerty: 99 zł.
Sala widowiskowa CK105;

— ok. 22:00
Jam session. Restauracja

„Rezerwat”, ul. Zwycięstwa;

26 Sobota
— 10:00
XXX Turniej Recytatorski
im. C. K. Norwida z udziałem

Krzysztofa Wojciechowskiego.
Domek Kata, ul. Grodzka 3;

— 10:30-12:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

▴ Zakończenie XV Hanza Jazz Festiwal.

Koncert Black Art Jazz Collective w CK105

Ceramika. Zagroda Jamneńska, Jamno, ul. Jamneńska 24;

— 12.10
Kino Małego Widza: „Wyprawa Magellana” (popcorn 2 zł).

Kino Kryterium;

— 12:45-14:15
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dzieci).

Ceramika. Zagroda Jamneńska, Jamno, ul. Jamneńska 24;
— 18:00
XXX Turniej Recytatorski im.
C. K. Norwida. Wieczór wręczenia nagród. Domek Kata;
— 19:00
Koncert rozrywkowy
„Maleńczuk + rhythm
section”. Bilety: 105-125 zł.

Filharmonia, ul. Piastowska 2;

XV Hanza Jazz Festiwal
— 19:00
Zakończenie festiwalu.
Koncert zespołów złożonych
z uczestników warsztatów.
Koncert Black Art Jazz Collective. Bilety: 39 zł, karnet na

4 koncerty: 99 zł. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— ok. 22:00
Jam session. Centrala Arty-

styczna, ul. Modrzejewskiej;

▴ „Kiedy kota nie ma” w BTD

▴ Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki: „Super Hero,

27 Niedziela

29 Wtorek

— 16:00, 19:00
„Kiedy kota nie ma” – spektakl

— 9:00, 11:00
„Jaś i Małgosia” – CT Teatr

— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt. „Jesień, jesień już...”.

— 18:00
DKF: „Dzięki Bogu”. Kino

agencyjny, Duża Scena. BTD;

Zaprasza Krajowe Bractwo
Literackie SPK w Koszalinie.
Klub KSM „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

28 Poniedziałek
— 9:00, 11:00
„Jaś i Małgosia” – CT Teatr

w Grudziądzu. BTD;

czyli latający pies” M. Regnera w KBP

w Grudziądzu, BTD;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

30 Środa
— 16:00
Spotkanie Dziecięcego
Dyskusyjnego Klubu Książki, dyskusja nad książką „Super

Hero, czyli latający pies” M. Regnera. Wstęp wolny. KBP,
filia nr 4, ul. Ruszczyca 14;

fot.: Mat. prom.

fot.: Mat. prom.

16-17

fot.: Mat. prom.

Kalendarium kulturalne

▴ Wykład profesora Wojciecha Nowiaka

pt. „Pracowity jak Polak w Norwegii” w KBP

— 17:00
Wykład profesora
Wojciecha Nowiaka
pt. „Pracowity jak Polak
w Norwegii”. Wstęp

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

31 Czwartek
— 19:00
Wieczór wspomnień
o Henryce Rodkiewicz,
założycielce Teatru Dialog.

Domek Kata, ul. Grodzka 3;

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

Kontakty i rezerwacje
Centrum Kultury 105
w Koszalinie

Koszalińska Biblioteka
Publiczna

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

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

tel. 94 347 57 01

tel. 94 348 15 40

tel. 94 342 22 67

Muzeum w Koszalinie

tel. 94 343 20 11

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

Polecamy kultura

18-19

Zapraszamy
do BTD

fot.: Mat. prom. BTD

„Przyszedł mężczyzna do kobiety” Siemiona Złotnikowa to doskonała
komedia, ale napisana w wyjątkowym,
unikalnym rosyjskim stylu: śmiejemy
się do rozpuku z jej bohaterów, ale jednocześnie jesteśmy głęboko wzruszeni
ich losami.
Para doświadczonych przez życie
ludzi: Dina (Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska) i Wiktor (Wojciech Rogowski) spotyka się na zaaranżowanej pierwszej randce. Już jej początek
jest zgoła niefortunny. On przychodzi
za szybko, ona go strofuje i wyprasza
z domu... Tak zaczyna się ten subtelny
„taniec godowy”, w którym pierwsze
skrzypce grają: wzajemne przyciąganie się i odpychanie, skrępowanie i tęsknota za bliskością drugiej osoby, nieporadność i gotowość do przełamania
własnego wstydu.
Czy Dina i Wiktor przetrwają tę
próbę? Czy zwycięży rodzące się uczucie, czy też ich związek nie przetrwa?

Terminy spektakli:
5 października – godz. 20:30 (PREMIERA)
12 października – godz. 21:30
19 października – godz. 21:00
25 października – godz. 19:00
2 listopada – godz. 18:00
11 listopada – godz. 19:00

Materiał przygotowany
przez Dział Promocji BTD
w Koszalinie

Polecamy kultura

fot.: P. Brzeskot

Wymyśl amfiteatr

▴ Jeden z planów zdjęciowych do filmu

Kręcą film
Projekt Filmowy 16 to debiut grupy zrzeszającej
kreatywnych ludzi z naszego regionu, którzy podjęli się realizacji krótkometrażowego filmu fabularnego
opartego na faktach historycznych.
„Wybaczam” będzie filmem, którego akcja toczy
się pod koniec lat 40-tych XX wieku. Autorzy chcą
pokazać realia tamtych czasów, a także skomplikowane relacje międzyludzkie tj. przyjaźń, zdradę, wybaczenie. Film stawia wiele otwartych pytań, które powinny pobudzić do dyskusji oraz głębszej refleksji.
Począwszy od scenariusza, na realizacji skończywszy,
wszystkie etapy realizowane będą przez osoby z Koszalina i okolic. Aktorów występujących w filmie na
co dzień można oglądać w spektaklach Bałtyckiego
Teatru Dramatycznego. Produkcji przyświecają dwa
cele. Jednym z nich jest integracja lokalnej sceny filmowej. Drugim jest pokazanie dużym ośrodkom, że
Pomorze Środkowe nie jest filmową pustynią.
Ekipa tworząca film „Wybaczam” to osoby doświadczone w pracy przed i za kamerą. Projekt otrzymał finansowe wsparcie od Zachodniopomorskiego
Funduszu Filmowego „Pomerania” w wysokości 60
tysięcy złotych.
Zdjęcia rozpoczynają się 14-go października. Lokalizacje planu filmowego znajdują się na terenie Koszalina i okolic. Premiera przewidziana jest na rok
2020. ■ (KG)

„Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie” to projekt, którego wynikiem
będzie m.in. modernizacja amfiteatru po stronie
polskiej i parku po stronie niemieckiej.
W ramach projektu zaplanowano również
w partnerstwie polsko-niemieckim jedenaście działań edukacyjno-kulturalnych. Pierwszym z nich
jest konkurs pisarski dla uczniów szkół podstawowych, który zachęca do stworzenia pracy pisarskiej
pn. „Gdyby Amfiteatr należał do mnie...”. Stwórz pracę pisarską! Możesz załączyć do niej grafikę, wizualizację, fotografię – aż do 5 załączników. Możesz złożyć
nawet dwie prace! Nagrodami w konkursie będą karty podarunkowe na wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Wejdź na stronę internetową CK105, zapoznaj
się z regulaminem, wypełnij kartę zgłoszeniową i pokaż nam, co by działo się w Amfiteatrze, gdyby był on
Twój! Czekamy na zgłoszenia do 31.10.2019 r. ■ (MG)

Projekt „Park rekreacyjno-kulturowy w Neubrandenburgu i Koszalinie“ jest dofinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Polecamy kultura

Wystawa Tatiana
+ Karol „Uncommon”

fot.: Mat. prom.

Makłowicz
w Koszalinie

Robert Makłowicz, urodzony w 1963 roku
w Krakowie, dziennikarz, autor książek i programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej, kulturowej i historycznej. Nauki pobierał na wydziałach prawa i historii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
w sposób wysoce niesystematyczny oraz wybiórczy, gdyż żadnego z tych kierunków nie ukończył.
Historią pasjonuje się od zawsze, zwłaszcza dziejami Europy Środkowej w dobie panowania Habsburgów.
Dziennikarz nieprzerwanie podąża nowymi szlakami, odwiedza miejsca, w których jeszcze
nie był, zachwyca się kulturą i kulinariami, korzysta z dobrodziejstw natury i wszelakich rozrywek.
W swoich książkach i programach telewizyjnych
ukazuje związki kuchni z kulturą i historią odwiedzanych regionów, odkrywa lokalne tradycje oraz
miejscowe specjały, a także osadza je w kontekście
historii małych ojczyzn. Robert Makłowicz jako
pierwszy w dziejach telewizji polskiej dwadzieścia
lat temu zaproponował widzom zwiedzanie świata od kuchni.
24 października, o godz. 17:00 mieszkańcy Koszalina i okolic będą mieli okazję spotkać się
z krakowskim smakoszem, który jako gospodarz
m.in. cyklu reportaży „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza” przez wiele lat przemierzał Polskę
i Świat w poszukiwaniu kulinarnych smaczków.
Zapraszamy do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

Zdjęcia, polaroidy i projekcje video duetu kreatywnego Tatiana + Karol czekać będą na początku października na
wszystkich miłośników unikalnego stylu w fotografii. T+K łamią konwencje, konsekwentnie rozwijając swój styl. Ich prace
publikowane, m.in. w Vogue, Wallpaper, i-D, Contributor, SEZON, Revs, Newonce, K-Mag oraz w Zwykłym Życiu.
Tatiana – absolwentka multimediów na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej prace już podczas studiów były pokazywane na międzynarodowych festiwalach i wystawach w Polsce i na świecie.
Karol – ukończył kulturoznawstwo na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fotografował dla festiwali
i wydarzeń kulturalnych takich jak Berlinale czy Transatlantyk. Jego prace pokazywane były m.in. w C/O Berlin.
Poznali się podczas pracy nad projektem modowym i tak
już zostało. Tworzą wielkoformatowe fotografie i Instaksy, filmy, których estetyka opiera się na zestawieniu obrazu lo-fi
z obrazem cyfrowym, a także teledyski. Bliska jest im estetyka
obrazu vhs czy filmu 8 mm w zestawieniu z ostrym obrazem
cyfrowym. W swoją prace wplatają nieoczywiste dla mody
wrażenia i emocje.
Wernisaż prac 4.10, godz. 17:00 towarzyszyć będzie oficjalnemu otwarciu kawiarni Pokój. Prace T+K będzie można
oglądać w Galerii REGION Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przez cały miesiąc. Propozycja nie do odrzucenia dla miłośników nieoczywistej sztuki i świetnej kawy.
Materiał
przygotowany
przez
Dział Promocji
Koszalińskiej
Biblioteki
Publicznej

fot.: Tatiana + Karol

20-21
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XIX Muzealne Spotkania z Fotografią, których finał odbył się we wrześniu 2019 roku, to
międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży organizowany przez Muzeum w Koszalinie
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Jego uczestnikami są uczniowie, którzy
podczas wizyty w muzeum wykonali fotografie
przedstawiające muzealne wystawy, pojedyncze eksponaty oraz ich zestawy, zaplecze muzeum (pracownie naukowe, konserwatorskie
itp.), a także budynki muzeów, fragmenty ich
architektury, otoczenia lub zabytki zgromadzone w muzeach na wolnym powietrzu.
Do XIX Muzealnych Spotkań z Fotografią przystąpiło 161 młodych fotografów z Litwy,
Polski i Ukrainy, którzy zgłosili 550 zdjęć. Najmłodszy z uczestników miał sześć lat, najstarszy dziewiętnaście. Najliczniejszą grupę stanowili siedemnastolatkowie. Jury w składzie:
Krzysztof Dąbrowski – Fotografia; Krzysztof
Dąbrowski; Dionizy Rypniewski – Muzeum
w Koszalinie; Bogusław Siwko – Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców – przewodniczący; Wojciech Szwej – Związek Polskich Artystów Fotografików, wyłoniło 3
lipca 2019 roku grono laureatów liczące czterna-

Materiał przygotowany przez Dział Promocji
Muzeum w Koszalinie

fot.: Paweł Gołaszewski

Muzealne
Spotkania
z Fotografią

stu uczniów. Tegorocznymi zwycięzcami są: Julia Czech, Paweł Gołaszewski, Maja Kotarska, Paulina Krupka, Aleksandra Kugler, Oliwia Kwiatkowska, Oliwia Łatecka, Wiktoria
Marszałek, Benedykt Rogala, Nina Słoniewicz, Ida Starek,
Joanna Szymanek, Patrycja Tomczyk, Justyna Wiśniewska.
Aktualna ekspozycja jest osiemdziesiątą siódmą z kolei. Przedstawione są na niej 92 fotografie wykonane przez 59
autorów. Prawie wszystkie to zdjęcia cyfrowe, ale są też nieliczne, wykonane technikami klasycznymi (w tym również
cyjanotypie). Dominują prace barwne, sporo jest również
czarno-białych. Większość zdjęć dokumentuje muzealną
rzeczywistość, choć niemało jest udanych, twórczych interpretacji tematu. Ekspozycję można będzie oglądać w Muzeum w Koszalinie do 17 listopada.

22-23
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Gdybym miał porównać koszaliński
Pałac Młodzieży do jakiegoś innego budynku, to byłaby to niewielka szklarnia pośród
rozległego sadu, którego dojrzałe grusze i jabłonie jeszcze w niedawno minionym lecie
raczyły strudzonego ogrodnika chłodem
swego cienia. Przyszła jednak jesień, a z nią
powrót do pracy, tej mało zauważalnej,
zwykłej i codziennej, której trud nie jest tak
widoczny, ale bez niego nie można kosztować późniejszych owoców. Ogrodnik udaje się więc do szklarni i dzień po dniu zasiewa, sadzi, podlewa i pielęgnuje niewielkie
jeszcze rośliny, z których z czasem wyrosną potężne drzewa, cieszące swymi owocami wielu...
Tak właśnie widzę – po pięciu cudownych latach pracy w Pałacu Młodzieży – naszą placówkę, a także jej misję i rolę w lokalnej społeczności. Gdy przy okazji października dorocznie zastanawiam się, co to
znaczy być nauczycielem dziś, niezmiennie staje mi przed oczyma przywołany we
wstępie obraz. Niczym ogrodnik bowiem,
nauczyciel ujmuje swymi doświadczonymi dłońmi nieznaczne, acz jakże drogocenne nasionko i – dostrzegając w nim przyszły
potencjał – zasiewa w żyznej glebie uprawianej przez siebie dyscypliny. Codziennym staraniem i ćwiczeniami podlewa
wzrastającą po cichu nową roślinę. Każdego
dnia ogrzewa ją promieniami swej pasji niczym słonecznymi muśnięciami wzywającymi do kwitnięcia na wiosnę. A gdy przychodzi lato zbiera owoce, których kosztować
mogą także inni. Niezwykła symbioza mentora i ucznia to pełna zaufania i oddania codzienna praca z delikatnym, szukającym –
jak każda roślina – drogi ku słońcu, talen-

fot.: Mat. prom. PM

Ogrodnikiem
być

tem. Stąd też, z pełnym przekonaniem uważam, że pałacowi
nauczyciele, czynią ze swej pracy sztukę, której doświadczają kolejne pokolenia Koszalinian. I choć pokolenia przemijają,
to – zgodnie z hipokratejską inskrypcją na koszalińskim Muzeum Ars longa, vita brevis – sztuka jest wieczna i trwa w naszych dzieciach i wnukach, na co dzień rozwijających swe zainteresowania w pałacowych sekcjach.
Październikowy Dzień Edukacji Narodowej (14 października) oraz Światowy Dzień Nauczyciela (5 października) sprzyjają powyższej refleksji, ale drogi Czytelniku, zapraszam Cię do
Pałacu Młodzieży, byś mógł się sam o tym przekonać, wszak
verba docent, exempla trahunt. I choć w życiu każdego ogrodnika przychodzi taki dzień, kiedy musi przesadzić roślinę na
inny, odległy grunt, by ta mogła się dalej i jeszcze piękniej rozwijać, to jej wzrost i smak owoców wieloletniej pracy jest dla
niego największą nagrodą i radością. I właśnie dlatego przed
Waszą pracą i pasją, drodzy pałacowi nauczyciele, współtowarzysze nauczycielskiej drogi, chylę nisko czoła i życzę dalszych
sukcesów, bo choć nasiona edukacji bywają gorzkie, to jej owoce zawsze są słodkie!
Materiał przygotowany
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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fot.: Mat. prom.

Waltornia solo,
współczesna muzyka
polska i dużo więcej

▴ Igor Szeligowski

Waltornia niezbyt często brzmi jako
instrument solowy na tle orkiestry Filharmonii Koszalińskiej. Tym bardziej warto
spędzić pierwszy piątkowy wieczór października z II Koncertem waltorniowym
Es-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Z koszalińską orkiestrą zagra go Igor Szeligowski – od piętnastu lat nieprzerwanie pierwszy waltornista Orkiestry Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, ponadto dwadzieścia lat temu został
pierwszym waltornistą założonej przez
Krystiana Zimermana Polish Festival Orchestra. Był nim również w Teatro Municipal de Chile. Współpracuje m.in. z London Symphony Orchestra czy Malaysian
Philharmonic Orchestra. Szeligowski stale gra w klasycznym kwintecie dętym Varsovia Nova i kwartecie waltorniowym
Mazo Horn Quartet.

Tegoroczny Dzień Kobiet wielu melomanów spędziło w towarzystwie koszalińskiej pianistki Magdaleny Bortnowskiej
i skrzypaczki tutejszej orkiestry symfonicznej Izabelli Berberian.
Panie grają w duecie od dawna i z przyjemnością. 11 października
zaproponują Państwu dwie sonaty: A-dur op.12 nr 2 Ludwiga van
Beethovena i również A-dur Gabriela Fauré. A już tydzień później
kolejny, trzeci w tym sezonie artystycznym Piątkowy Wieczór
Kameralny, w którym wyjątkowo nie zagrają koszalińscy muzycy, lecz Baltic Neopolis Virtuosi z obejmującym pięć polskich
miast projektem „Na okrągło Orkiestra!” z udziałem najlepszych
instrumentalistów, koncertmistrzów i liderów prestiżowych orkiestr w Europie. W Koszalinie w tej roli wystąpi skrzypaczka Maria Machowska, koncertmistrz Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Towarzyszyć jej będą skrzypek Emanuel Salvador,
altowiolistki Ewa Guzowska i Emilia Goch-Salvador oraz wiolonczeliści Robert Dacko i Piotr Mazurek. Taki właśnie sekstet
smyczkowy zagra „Souvenir de Florence” op. 70 Piotra Czajkowskiego i „Trains of Thought” Andrzeja Panufnika.
Ostatni piątek października będzie należał do altowiolisty
Macieja Sionkowskiego – pierwszego głosu w orkiestrze Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, laureata licznych ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów,
mającego bogate doświadczenie w wykonawstwie utworów polskich współczesnych kompozytorów z Krzysztofem Pendereckim
na czele. W koncercie symfonicznym, zatytułowanym „Wspominając wielką kompozytorkę”, Maciej Sionkowski z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej wykona Koncert na altówkę i orkiestrę
Grażyny Bacewicz, a następnie Koncert altówkowy G-dur Georga
Philippa Telemanna. I ponownie w tym miesiącu zabrzmi muzyka Ludwiga van Beethovena. Tym razem będzie to mocny akcent
orkiestrowy w postaci VIII Symfonii G-dur op. 93.
Materiał przygotowany
przez Dział Promocji
Filharmonii Koszalińskiej
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fot.: Mat. prom.

Aktywny Koszalin

Uber
z Koszalina
▴ Arek Borysiewicz (czwarty od lewej) w towarzystwie unijnych urzędników

Jedną z wiodących koszalińskich organizacji pozarządowych jest, mająca już 16-letni staż, Fundacja
„Nauka dla Środowiska” (NDŚ). Od samego początku stawiająca na doskonalenie się, profesjonalizm i co
najważniejsze pomysły, które wniosą coś wartościowego do życia mieszkańców regionu, z czasem także
Polski.
Arek Borysiewicz i Piotr Jaśkiewicz stworzyli
przyjazną i mądrą firmę, a wszyscy w niej pracujący,
chyba najwięcej czasu poświęcają uśmiechaniu się :)
Ostatnio, za sprawą udziału w unijnym konkursie RegioStars Awards o Fundacji zrobiło się głośno
niemal w całej Europie. Koszaliński projekt znalazł
się w pierwszej trójce najlepiej ocenianych. Rozstrzygnięcie nastąpi 9 października i także Wasze głosy liczą się w ostatecznym werdykcie. Na końcu znajdziecie link, pod którym będziecie mogli zagłosować na
pomysł Fundacji.
Ten dobrze przyjęty w Brukseli projekt nazywa
się „Dobre wsparcie” i jest realizowany przez NDŚ
od dwóch lat. W konkursie znalazł się na zaproszenie
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Wszystko zaczęło się od rozważań na temat sąsiadów
– czy ich znamy i czy możemy na nich liczyć. Oczywiście najczęściej niestety nie znamy ich, a przecież to
właśnie oni często są jedynymi osobami, które mogą
nam pomóc w trudnych chwilach, na przykład w czasie choroby lub w opiece nad dzieckiem, czy zwierzątkiem. Nie jest przesadą stwierdzenie, że dobry sąsiad
jest wartościowszy od złota.

– W naszym projekcie stawiamy na sąsiedzką pomoc, ale na pomoc profesjonalną – usługi opiekuńcze
dla osób samotnych czy małych dzieci są w ofercie specjalistycznych firm, jednak są one dość drogie – mówi
Arek Borysiewicz – Nasz pomysł jest działaniem partnerskim, razem z Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej, Caritas Koszalińsko-Kołobrzeski i Szczecińsko-Kamieński. ROPS organizuje cykliczne szkolenia, podnoszące profesjonalizm świadczonej pomocy.
Caritas z kolei ma wiedzę o osobach potrzebujących,
wypożycza sprzęt rehabilitacyjny oraz dysponuje parafialnymi grupami wsparcia. W ramach naszych działań powstały także tzw. „mieszkania wytchnieniowe”,
z odpowiednim zapleczem, które pozwalają opiekunom na pozostawienie w nich podopiecznego, a samemu, czasem pierwszy raz od wielu lat, wyjechać gdzieś
i nabrać sił.
Wszystko o czym mówię jest nieodpłatne, ponieważ przez całe dwa lata, do końca 2019 roku mamy na
nasze działania środki. Co ważne, „Dobre wsparcie”
pozwala osobom, kształcącym się i studiującym dorabiać sobie bez kosztownych certyfikatów i kursów. Dla
naszych rozmówców z Brukseli, dla lepszego rozumienia, nazwaliśmy pomysł sąsiedzkim Uberem – uśmiecha się Arek – i to działa. Poza tym bardzo dobre wrażenie zrobiła na nich mobilna aplikacja, która w połączeniu z trybem lokalizacji, łączy osoby potrzebujące
z pomagającymi.
Do 9 października prosimy o głosy tu: http://
bit.ly/ndsfund. ■ (KG)
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