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Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Ani się nie obejrzeliśmy a tu już kwiecień. Jak mówi przysłowie:
„W kwietniu jak w garncu”. Wszystko się miesza, przeplata. Warto
zauważyć, że kwiecień to jedyny miesiąc, który ma 8 liter. Nie licząc
czerwca, sierpnia, września, listopada i grudnia oczywiście.
Wiosna! Raduj się świecie! Raduj się Koszalinie! Łowcy.B wystąpią w Centrum Kultury 105! Jeżeli przyjąć, że dobra zabawa jest na 102,
to do naszego dobrego występu dodajemy jeszcze 3! Biorąc pod uwagę, że występujemy w czteroosobowym składzie, wszystko układa się
w logiczną całość!
Czego i Państwu na ten miesiąc szczerze życzymy.
Łowcy.B!
Slava!

Polecamy wydarzenie

fot. Materiały promocyjne
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Najlepsi
dla kultury
Kolejny raz przyznano nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Nagrody przyznano 31 kandydatom, którzy uzyskali pozytywną opinię 10 osobowej kapituły powołanej przez Prezydenta Miasta. Prezentujemy
wybrane z nich.
Nagrody za całokształt wieloletniej pracy artystycznej trafiły
do rąk: Zofii Rudeckiej, malarki,
Marii Ulickiej, pedagożki, animatorki kultury i dziennikarki, Zygmunta Wujka, rzeźbiarza i Czesława Kuriaty, poety, prozaika,
publicysty.
Nagrody za osiągnięcia
w dziedzinie kultury (dorośli)
otrzymali/ły:
Magdalena Omilianowicz, dziennikarka i pisarka, autorka nagradzanej wielokrotnie „Bestii”,
Piotr Grelowski, pianista i nauczyciel ZPSM i Akademi Sztuki
w Szczecinie,

Kamil Piotrowicz, pianista jazzowy, lider septetu, autor jazzowej Płyty
Roku i laureat drugiego miejsca w ankiecie Muzyk Roku,
Grupa Top-Toys, wielokrotnie nagradzana w Polsce i na świecie grupa
zawodowych tancerzy,
Zespół Pampeluna + 4P – Projekt Patryoci, formacja muzyków, których
połączyła idea muzycznych lekcji historii.
Laureaci nagrody I stopnia w dziedzinie kultury (dzieci i młodzież):
Konstancja Śmietańska – „Młoda Artystka Roku”, wiolonczelistka, nagrodzona na międzynarodowym konkursie w Londynie. Reprezentantka
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych,
Wiktor Dziedzic, kolejny przedstawiciel Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych. Skrzypek, w ubiegłym roku zdobył Grand Prix w X Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym,
Aleksandra Nawrocka, także uczennica ZPSM w klasie perkusji. W XIV
Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym – w ramach „Włoskich dni
Perkusji”, wywalczyła I nagrodę w grze na kotłach i II nagrodę w grze na
wibrafonie,
Krzysztof Wikowicz, tancerz Szkoły Tańca Top-Toys. Zdobywca I miejsca w kategorii Electric Boogie solo podczas największych i najbardziej
prestiżowych zawodów organizowanych przez Polską Federację Tańca.
Wydarzenie Kulturalne Roku 2016:
W tej kategorii konkurowało 11 wydarzeń zorganizowanych w 2016 r.
Tytuł Wydarzenie Kulturalne Roku 2016 otrzymał Koncert „Świętujmy
Razem 750-lecie Koszalina”. Nagrodzone wydarzenie zorganizowane zostało przez Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Koncert odbył się
w maju w ramach Dni Koszalina, na terenach podożynkowych. Uczestniczyło w nim ok. 7000 osób. ■ (KG)

Pod koniec kwietnia organizatorki zapraszają na
V już Regionalny Kongres Kobiet. Tym razem poświęcony będzie ruchom obywatelskim z udziałem kobiet,
roli polityki społecznej w aktywizacji kobiet, a także
równouprawnieniu i dyskryminacji. Organizatorzy
chcą zwrócić uwagę na siłę kobiecej solidarności. Nie
zabraknie ciekawych gości. Zaproszenie przyjęły między innymi: posłanki na Sejm RP- Magdalena Kochan i Katarzyna Lubnauer, dr Marta Mazurek – Pełnomocniczka Prezydenta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, Anna Karaszewska-w-ce prezeska
Stowarzyszenia Kongres Kobiet w Warszawie, Krystyna Kacpura – Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, dr Iwona Chmura-Rutkowska – psycholożka i pedagożka, Alicja Molenda – aktywistka
Czarnego Protestu z Berlina oraz Robert Biedroń –
Prezydent Słupska. Całość poprowadzi dziennikarka
Newsweeka – Renata Kim. Podczas kongresu, w Parku Kobiet, będzie można zapoznać się z lokalnym rękodziełem, spotkać się z lokalnymi pisarkami – Magdaleną Omilianowicz, Joanną Wyrzykowską, Stanisławą Schreuder i ich pracami. Dzięki Księgarni
Kropeczka będzie można zakupić książkę Roberta
Biedronia. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa
plakatów z czarnego protestu – jej aranżacją zajmie
się partner Kongresu, Fundacja #KULTURA. Wystawa prezentuje m.in. solidarność kobiet i manifestację
prawa do wyboru osobistego. W Parku Kobiet znajdzie swoje miejsce również Kuchnia Społeczna - promująca wegetarianizm, weganizm i zdrowy tryb życia, którą wspiera Restauracja Fregata.

Kobiety
obradują
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Podczas Kongresu zostaną ogłoszone wyniki konkursu „Kobieta Regionu Koszalińskiego 2017”
w trzech kategoriach: Biznes, Aktywność społeczna,
Działalność w administracji i sferze publicznej oraz
nagroda specjalna dla mężczyzny wspierającego kobiety i działającego w myśl zasady równouprawnienia
w swojej działalności – równość i różnorodność.
Pomysłodawczynią i główną organizatorką kongresu jest Dorota Róża Chałat, pełnomocniczka regionalna Kongresu Kobiet w Koszalinie i regionie koszalińskim, prezeska Koszalińskiego Stowarzyszenia
Aktywności Lokalnej Era Kobiet oraz Fundacji Era
Dialogu. To ona pięć lat temu przeniosła ideę Kongresu Kobiet z Warszawy na grunt lokalny.
Dzięki dotacjom z Gminy Miasto Koszalin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz wsparciu powiatu koszalińskiego
i wielu firmom Koszaliński Kongres Kobiet jest organizowany po raz piąty z sukcesem, przybliżając tematykę równościową mieszkankom i mieszkańcom Koszalina. ■ (KG)
22 kwietnia, 8:00-16:00, V Regionalny Kongres
w Koszalinie. Wstęp wolny. Centrum Kultury 105,
ul. Zwycięstwa.
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Rockowe
urodziny
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Zespół Bacteryazz swoje czwarte urodziny i fakt
wydania drugiej płyty, swiętować będzie wydarzeniem Bacterya Fest. Do wspólnego grania koszalinianie zaprosili zespoły: Linch (Koszalin), Heavyweight
(Poznań), Męczenie Owiec (Gostyń). Wybór zespołów zaproszonych na Bacterya Fest jest nieprzypadkowy, ponieważ członkowie obchodzącego urodziny
bandu chcieli – w przypadku zespołu Linch – zwrócić uwagę na nową, lokalną kapelę. Z Heavyweight
grupę łączy wokalistka, która pojawiła się na ich nowej płycie. Z Męczeniem Owiec koszalinianie często
koncertują.
Bacteryazz powstał w Koszalinie pod koniec
stycznia 2013. Jak sami podkreślają ich muzyka to
mieszanka: grunge, punk & metal z polskojęzycznymi tekstami. W ciągu zaledwie 4 lat działalności koncertowej zagrali 4 trasy koncertowe, w czasie których
odwiedzili ponad 100 miast w Polsce. Pojawiali się ze
swoją muzyką w tak odległych rejonach jak Zamość
i Tomaszów Lubelski. W pierwszym roku działalności zespół wydał EP „Coś o czymś”. W 2015 otrzymał
Nagrodę Specjalną w Konkursie Twórczości Grzego-

rza Ciechowskiego w Tczewie. W 2016 r. Bacteryazz
przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Koszalina za
działalność w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Dzięki kampanii crowdfundingowej ukazał się debiutancki LP „Za drzwiami”, która
została umieszczona na 50 lat w kapsule czasu.
Linch to zespół rockowo – metalowy z Koszalina.
Grają i tworzą własną muzykę razem ponad rok. Każdy z członków grupy ma wcześniejsze doświadczenia
muzyczne z innych projektów.
Grający muzykę łączącą w sobie takie gatunki jak: rock, metal, crossover, czy pop Heavyweight
powstał w 1999 r., w Poznaniu. Muzycy dwóch kapel
Arathorn i Helter, które powoli kończyły działalność
postanowili połączyć siły, dając nowemu tworowi nazwę Heavyweight. Grupa to – jak można przeczytać
na facebookowym profilu grupy – spotkanie pięciu
odrębnych, bardzo różnych osobowości. To pięć różnych punktów widzenia, to pięć sposobów na życie.
Ale Heavyweight to jeden zespół, jedna muzyka, jedna energia.
Męczenie Owiec to grający rockowo – metalowe dźwięki, pochodzący z Gostynia zespół założony
w 2001 roku (i grający do 2005 r.) przez Piotra Dworaka i Wojciecha Dojcza. Reaktywowany po przerwie
w 2010 r. Grupa zagrała do tej pory ponad 60 koncertów. W 2015 roku zespół supportował Turbo na trasie
„35th Anniversary Tour”, a rok później na trasie „Back
To The Past”. ■ (RC)
7 kwietnia, koncert BACTERYA FEST, godz. 19:00.
Bilety: 10 zł/w dniu koncertu 15 zł. Club105, ul. Zwycięstwa.

• Zabytek Miesiąca

• Wystawa publikacji związanych

z OFPA REFLEKTOR w Pałacu Młodzieży

rys.: Milena Kuińska

fot.: Muzeum

fot.: Archiwum OFPA
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• Wystawa w Pałacu Młodzieży

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku do secesji – Pradzieje Pomorza – Koszalin 1945-2015.
Od dyktatury do demokracji.
Muzeum, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE
— Od 1.04
Zespół zabytków z miejscowości Dźwirzyno. Fragmenty

trójnożnych kociołków datowanych na okres pomiędzy
XVII a XIX w. Muzeum;

— Od 1.04 do 19.04
Wystawa prac nagrodzonych
w Powiatowym Konkursie
Plastycznym pt. „Ilustrujemy
książki Grzegorza Kasdepkego”. Wstęp wolny. Galeria

Region KBP;

— Od 20.04 do 16.05
Wystawa związana z Orientalną Nocą w bibliotece. Wstęp

wolny. Galeria Region KBP;

— Od 3.04 do 22.04
Wystawa publikacji związanych z OFPA REFLEKTOR

z minionych edycji: festiwalowi goście i laureaci w fotografii.
Pałac Młodzieży;

— Od 24.04 do 31.05
Wystawa prac wychowanków
pracowni grafiki komputerowej prowadzonej przez A. Ślu-

bowską-Szygendę. Prace wykonane w programie Corel Draw.
Galeria Hol, Pałac Młodzieży;

— Od 27.04 do 27.05
Wystawa uczniów Zespołu
Szkół Plastycznych im. W. Hasiora. Wystawa jest prezentacją

fragmentu działań młodzieży
z Koszalińskiego Plastyka.
Hol kina Kryterium;

—
„Kobieta w twórczości i twórczość kobiet” (ZPAP). Wysta-

wa zbiorowa, interdyscyplinarna, z okazji Dnia Kobiet,
Galeria Ratusz II p., Rynek
Staromiejski;
CENY BILETÓW
— Muzeum:
Godziny otwarcia muzeum
w Wielkanoc: 15.04 (sobo-

ta) oraz 16.04 (niedziela) – nieczynne, 17.04 (poniedziałek) –
czynne od 10:00 do 16:00;

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, bilet rodzinny (minimum
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 5 zł (1 osoba), zbiorowy – 5 zł
(1 osoba), jedna wystawa
– 5 zł (1 osoba), oprowadzanie
– 50 zł (po uprzednim zgłoszeniu), lekcja muzealna – 50 zł,
lekcja muzealna poza siedzibą
muzeum – 50 zł (plus koszty
dojazdu i delegowania pracownika). W środy wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny (na
ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp). Wstęp
na wernisaże – bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół godziny
przed zamknięciem Muzeum;
— 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 „Kobieta w twórczości

i twórczość kobiet” w Galerii Ratusz

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

I strefa: normalny – 35 zł,
ulgowy – 30 zł, zbiorowy –
20 zł. II strefa: normalny –
30 zł, ulgowy – 25 zł, zbiorowy
– 15 zł, kasa biletowa Filharmonii, ul. Piastowska 2, pn.-pt.
w godz. 11-15, tel. 94 342 62 20
oraz na godzinę przed koncertem. Bilety ulgowe przysługują emerytom i rencistom, dzieciom i młodzieży uczącej się
do 26 lat. Bilety grupowe
powyżej 20 osób;
— Kino Kryterium:

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy – 12 zł.
Tanie poniedziałki – 12 zł
(wybrane filmy). DKF: jednorazowy – 9 zł, karnet – 30 zł.
Kino Małego Widza – 10 zł.
Szminka Movie – 10 zł.
Kryterium Movie – 10 zl;

fot.: BTD
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• „Księżyc na Buffalo” w BTD

• LemON w Teatrze Variete Muza

1 Sobota

2 Niedziela

— 10:00
Sobotnie Poranki Rodzinne.

— 11:00 i 13:00
Teatr Malucha, Mała Scena.

Pracownia stolarska. Zajęcia –
Z. Orłowski. Zapisy: 94 348 05
00. Liczba miejsc ograniczona.
Pałac Młodzieży;
— 10:00
Oddech a sztuka przekazu.

Cykl pn.: „Rola oddechu w interpretacji polskiej piosenki”
skierowanych do młodzieży. Zajęcia – K. Szafran. Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży
tel. 94 348 05 00. Liczba miejsc
ograniczona. Pałac Młodzieży;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Sing”.

Kino Kryterium;

— 18:00
Spektakl muzyczny „Planety
Szaleją” w wykonaniu Studia
Artystycznego im. Ziembińskich. Wstęp wolny. Club105;
— 19:00
„Księżyc na Buffalo”, Duża Sce-

na, premiera - Międzynarodowy
Dzień Teatru, reż. J. Tomaszewicz. Zaskakująca farsa z doborową obsada. Komedia o ludziach sceny i nie tylko. BTD;
— 20:00
Koncert Pull The Wire + 747.

Bilety: 10 zł. Kawałek Podłogi;

Zajęcia teatralne dla dzieci
od lat 5. Nasi najmłodsi widzowie, odwiedzają teatr po to,
aby obejrzeć bajkę. Bajki takie
przeżywamy, wierzymy w nie.
Za pomocą wyobraźni przenosimy się do ich magicznego
świata. A co jeśli staniemy się
jej częścią? Jeśli bajka nie będzie
mogła się dokonać bez naszego
udziału? Może właśnie udział
Waszych maluchów jest niezbędny, by szczęśliwe zakończenie spotkało także i naszą bajkę? BTD, plac Teatralny 1;
— 19:00
LemON. Zespół powstał zaraz

po telefonie informującym o zakwalifikowaniu się do Must Be
The Music. Pomysł na wspólne
granie powstał w głowie Igora,
który wychował się w łemkowskiej rodzinie, śpiewał od zawsze, a obecnie studiuje wokalistykę jazzową. Bilety: 59/69 zł.
Teatr Variete Muza,
ul. Morska;
— 19:00
„Księżyc na Buffalo”,

Duża Scena, reż. J. Tomaszewicz. BTD, plac Teatralny 1;

fot.: PM

fot.: Izabela Rogowska
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• DKF: „Chata” w kinie Kryterium

• „Dachowanie” w BTD

• REFLEKTOR w Pałacu Młodzieży

3 Poniedziałek

5 Środa

7 Piątek

— 19:00
„Nareszcie w Budapeszcie” –

— 9:00 i 11:00
„Dachowanie”, Duża Scena,

XIV Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej
REFLEKTOR – przesłuchania

koncert Krzysztofa Daukszewicza, wynajem sali.
Najnowszy, autorski program Krzysztofa Daukszewicza, w którym satyryk wyśmiewa absurdy dzisiejszego
społeczeństwa i nawiązuje do bieżących wydarzeń
społecznych i politycznych.
Wszystko co śmieszne znajdziecie w tym programie.
Bilety: 60/70 zł. BTD,
plac Teatralny 1;

4 Wtorek
— 9:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu”, Duża Scena,

reż. M.Borchardt. BTD,
plac Teatralny 1;

— 16:30
Wystawa prac uczniów
Zespołu Szkół Plastycznych
im. Wł. Hasiora w Koszalinie.

Tytuł wystawy: „Księga baśni”. Galeria Ratusz, I piętro, Rynek Staromiejski;
— 18:00
DKF: „Chata”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i M. Borchardt. BTD,
plac Teatralny 1;
— 10:00
W ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci –
XIV Powiatowa, Dziecięca
Sesja Naukowa – „Niegrzeczniaki, Kacperiada i Detektyw
Pozytywka na tropie Grzegorza Kasdepkego” – finał Po-

wiatowego Konkursu Plastycznego pt.: „Ilustrujemy
książki Grzegorza Kasdepkego”. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii;

6 Czwartek
— 9:00 i 18:00
„Świętoszek”, Duża Sce-

na, reż. P. Szkotak. Klasyczna komedia Moliera. Sztuka
o krytyce i hipokryzji religii.
Dążeniu do celów i osiągania własnych korzyści za
wszelką cenę wykorzystując
ludzi i sprzyjające okoliczności. BTD, plac Teatralny 1;

uczestników festiwalu. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

— 17:00
Wystawa prac dyplomantów
Zespołu Szkół Plastycznych
w Koszalinie, spotkanie z autorami. K. Górecki i J. Wianecki na wystawie prezentują swo-

je prace dyplomowe powstałe
w pracowni Reklamy Wizualnej. Czynna do 9.04. Bałtycka
Galeria Sztuki CK105;
— 18:30
Koncert symfoniczny: arcydzieła wszech czasów.

P. Przytocki – dyrygent,
M. Dondalski – skrzypce,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: J. Sibelius
– Koncert skrzypcowy d-moll
op.47, P. Czajkowski – VI
Symfonia h-moll „Patetyczna”. Filharmonia;
— 19:00
„Księżyc na Buffalo”, Duża

Scena, reż. J. Tomaszewicz.
BTD, plac Teatralny 1;
— 19:00
Koncert Bacterya Fest
(opis na str. 5). Club105;

fot. Materiały promocyjne

• Wolna Grupa Bukowina w CK105

• Julia Pietrucha w Filharmonii

8 Sobota

9 Niedziela

— 10:00
Eliminacje Powiatowe
62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Młodzież

— 12:00
Familijny Park Sztuki. W. Bał-

szkół ponadgimnazjalnych,
studenci i dorośli. Informacje:
www.ck105.koszalin.pl.
Zgłoszenia do 4.04. Club105;
— 11:00-14:00
Giełda kolekcjonerska.

Zgłoszenia: tel. 94 343 20 11.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Ozzy”.

Kino Kryterium;

— 20:00
Koncert w ramach trasy „Brudne podeszFy Tour
2017”. Zespoły: Brudne
Dzieci Sida, Podeszfa. Bilety:

12 zł. Kawałek Podłogi;

— 20:00
XIV Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej
REFLEKTOR.
Koncert laureatów w Polskim
Radiu Koszalin, studio

im. Cz. Niemena, ul. Piłsudskiego 41. Wstęp wolny.

— 20:00
Koncert zespołu Wolna
Grupa Bukowina (opis na str.
17). Bilety: 30/35 zł. CK105;

fot. Materiały promocyjne dystrybutora

Kalendarium kulturalne

fot. Materiały promocyjne

8-9

dys – konferansjer, I. Wyszyńska – choreograf, animator
koncertów, A. Załucka – multimedia, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. „Apetyt na muzykę, czyli przepis na muzyczną
sałatkę”. Rzecz dotyczyć będzie
budowy utworu muzycznego w żartobliwym ujęciu przepisu kulinarnego. W tym miejscu nie sposób nie skorzystać
z dorobku wielkiego smakosza
i kucharza, a zarazem wielkiego kompozytora – Gioacchino
Rossiniego. Na estradzie pojawi się ogromny kocioł, do którego będą wrzucane poszczególne „składniki” sałatki, czyli elementy dzieła muzycznego.
Przy przyrządzaniu „potrawy”
publiczność będzie rytmicznie
mieszać, podrzucać, przesypywać. Filharmonia Koszalińska;
— 18:00
XIV Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Aktorskiej
REFLEKTOR
Gala Finałowa i recital „Dopokąd” w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym. Recital „Do-

pokąd” Krzysztofa Tyńca, to

• DKF: „Ukryte działania” w kinie Kryterium

kompozycje z własnymi tekstami artysty uzupełnione o kilka
utworów, podarowanych przez
Krzysztofa Piaseckiego. Bilety:
25 zł. BTD, plac Teatralny 1;
— 19:00
Koncert Julii Pietruchy.

Aktorka serialowa i filmowa.
W 2016 r. wydała debiutancki album „Parsley”. Bilety:
69/89 zł. Filharmonia
Koszalińska;

10 Poniedziałek
— 16:00
Warsztaty Krajowego Bractwa
Literackiego. Klub KSM „Nasz

Dom”, ul. Zwycięstwa 148;

11 Wtorek
— 10:00
Teatr Malucha, Mała Scena.

Zajęcia teatralne dla dzieci
od lat 5. BTD, plac Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Ukryte działania”.

Kino Kryterium;

— 19:00
This – Kurs Filozoficzny,

Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Muzeum

fot. Materiały promocyjne

rys. Milena Szczepańska-Zakrzewska

Kalendarium kulturalne

• Eduardo Agni w Kawałku Podłogi

• Wernisaż wystawy Group 4 w CK105

• Bertrand Andrieu, Medal Napoleon,

12 Środa

14 Piątek

18 Wtorek

— 10:00
W ramach Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci
spotkanie przedszkolaków
z P. Wechterowiczem.

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście”: „Powitanie
wiosny”, zaproszony zespół
Nutki z Koszalina. Wstęp wol-

— 17:00
Wernisaż wystawy:
„W blaskach i cieniach napoleońskich orłów. Prusy
– Pomorze – Polska 1807”.

— 18:00
Wernisaż wystawy Group 4.

— 18:00
DKF: „Szwedzka teoria miłości”. Film obrazuje jak wygląda

Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii;

— 18:00
Premiera spektaklu, w wykonaniu aktorów z Teatru Zwierciadło z Centrum Kultury 105
w Koszalinie, którzy na co

dzień ćwiczą pod okiem
Ewy Czapik-Kowalewskiej.
Wstęp wolny. Domek Kata;

13 Czwartek
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem. Spotkanie pod ty-

tułem: „Wartość bohaterstwa
i uczciwości”. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Eduardo Agni. Koncert bra-

zylijskiego gitarzysty, nazywanego jednym z pionierów
techniki gry na gitarze, zwanej „tapping”. Światowej sławy muzyk urodzony w 1966
roku w Sao Paulo. Bilety:
25/30 zł. Kawałek Podłogi;

ny. Domek Kata, ul. Grodzka;

Trzon grupy stanowią obecnie: W. Jarosz, M. Szczepańska-Zakrzewska i E. Stankiewicz.
W założeniu czwartym członkiem grupy jest co roku inny
twórca. Tym razem zaproszona
została artystka z Gdyni,
T. Suplicka. Wystawa czynna
do 8.05. Bałtycka Galeria
Sztuki CK105, ul. Zwycięstwa;

15 Sobota

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Zając Max ratuje Wielkanoc”. Max – mały zając

z wielkiego miasta – marzy
o tym, by zdobyć sławę
i dołączyć do lokalnego
gangu. Chcąc zaimponować
kolegom, postanawia
wykonać trudną kaskaderską sztuczkę. Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

Kampania 1806-1807

Czynna do 30.05. Muzeum;

dzisiejsza Szwecja i jak wpłynął
na nią manifest. Państwo uchodzi za jedno z najszczęśliwszych
na świecie, jednak Erik Gandini pokazuje, że nie jest tak idealnie, jakby się mogło wydawać. Kino Kryterium;

19 Środa
— 16:00
Spotkanie poświęcone podstawom genealogii. Jak stwo-

rzyć drzewo genealogiczne
swojej rodziny? Jakie są źródła informacji i gdzie można je znaleźć? Od czego rozpocząć poszukiwania? Archigaleria, Archiwum Państwowego
w Koszalinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2;
— 19:00
Kryterium Movie: „Mr. Gaga”.

Kino Kryterium;

Kalendarium kulturalne

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne
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• Dr Misio w Jazzburgercafe

• Hellvoid w Kawałku Podłogi

• Kabaret Łowcy.B w CK105

20 Czwartek

22 Sobota

23 Niedziela

— 19:00
Miasto Może. Wykład archi-

— 8:00-16:00
V Regionalny Kongres
Kobiet (opis na str. 4).

— 11:00-15:00
Impreza Plenerowa „Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego 2017”. Celem akcji jest

tektoniczny w cyklu Morze Architektury. Wstęp wolny. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

21 Piątek
— 17:00
Wernisaż wystawy Karoliny
Bracławiec. Czynna do 8.05.

City Box, Rynek Staromiejski;

— 17:00-23:00
W ramach Międzynarodowego Dnia Książki i Praw
Autorskich – Orientalna
Noc w bibliotece –„Noc
orientalna”, spotkanie autor-

skie z A. Fiedlerem i moc
wydarzeń. Wstęp wolny.
KBP, pl. Polonii;
— 20:00
Dr Misio, czyli formacja

A. Jakubika, aktor znanego
m.in. z filmów Wojtka Smarzowskiego z utworami ze
swojej nowej, trzeciej płyty.
Bilety: 30/40. Jazzburgercafe;

— 20:30
Salsoteka. Wieczór taneczny

w kubańskich rytmach.
Bilety: 10 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

CK105, ul. Zwycięstwa;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Pim Pom”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 12:00
Dzień Wolnej Sztuki. Przez go-

dzinę spróbujemy poznać pięć
obiektów z naszej kolekcji.
Przy każdym obiekcie będzie
stał wolontariusz i animował
rozmowę, dzieląc się z gośćmi
własnymi przemyśleniami i –
poprzez pytania – motywując
do poszukiwania własnych
odpowiedzi. Wstęp wolny.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 20:00
Hellvoid, koncert muzyki

metalowej, Bilety: 10 zł.
Kawałek Podłogi,
ul. Piastowska;

— 20:00
Kaliber 44, koncert legen-

darnej formacji hip hopowej.
Bilety: 30 zł. Jazzburgercafe,
ul. Pileckiego;

zwrócenie uwagi kierowców na
fakt, że na drogi wyjeżdżają
motocykle. W programie przewidziana parada motocykli
w asyście policji, pokaz ratownictwa drogowego i występy
zespołów z CK105. Wstęp wolny. Plac przy Amfiteatrze;
— 19:00
Występ Kabaretu Łowcy.B
(opis na str. 17). Sala widowi-

skowa CK105;

— 19:00
„Księżyc na Buffalo”, Duża

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

24 Poniedziałek
— 17:00
Krajowe Bractwo Literackie,
wieczorek literacko-muzyczny pt.: „Wiosenny zapach
słów”. Prowadzący:

K. Pilecka i R. Dopieralski.
Wstęp wolny. Klub
Osiedlowy „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa 148;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Muzeum

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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• DKF: „Klient” w kinie Kryterium

• „Witraże na Pomorzu Zachodnim.

• Joanna Zawartko-Kołodziej w Filharmonii

25 Wtorek

27 Czwartek

28 Piątek

— 9:00 i 11:00
„Królewski list”, Duża Sce-

— 9:45
„Witraże na Pomorzu
Zachodnim. Sztuka witrażowa
do 1945 roku”. Seminarium,

— 10:00
Finisaż wystawy „Skarby Pomorza Zachodniego. Renesansowe witraże gabinetowe.”

na – CK Teatr Grudziądz,
reż. Z. Kulwicki. BTD;
— 17:00
„Senioradnik” – program

autorski W. A. Pitaka. W programie: wielkanocne opowieści kresowe, pisanki, zalecanki zdrowotne. Gość: M. Hołub –
muzyk, wokalista. Klub
KSM „Nasz Dom” w Koszalinie, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
DKF: „Klient”.Kino Kryterium;
— 18:30
Fuck up night FUN. Darmowe

wejściówki dostępne:
www.funkoszalin4.evenea.pl.
Teatr Variete Muza;

26 Środa
— 9:00 i 11:00
„Królewski list”, Duża Scena,

reż. Z. Kulwicki. BTD;

— 17:00
Jubileusz 10-lecia Dyskusyjnych Klubów Książki w Koszalinie, spotkanie z P. Stankiewi-

czem, autorem książki „Sztuka życia według stoików”. Wstęp
wolny. KBP, filia nr 9, ul. Struga;

Sztuka witrażowa do 1945 roku” w Muzeum

w którym wezmą udział specjaliści, badacze witraży z Polski
i Niemiec, pracownicy muzeów
i uniwersytetów zakończy wyjazd studyjny do kilku pomorskich kościołów. Muzeum;
— 16:00
„Senioradnik” – program

W. A. Pitaka. W programie:
wielkanocne opowieści kresowe,
pisanki, zalecanki zdrowotne.
Gość: M. Hołub – muzyk, wokalista. Klub KSM „Przylesie”
w Koszalinie, ul. Szenwalda;

— 18:00
Szminka Movie: „Planetarium”.

Kino Kryterium;

— 19:00
Scena poezji „Bezpowrotny
jak obłoki”. Spektakl poetyc-

ki oparty na twórczości m.in.:
S. Barańczaka, T. Dąbrowskiego, S. Grochowiaka, Z. Herberta, B. Leśmiana. Przedstawienie własne STP „Dialog”.
Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza” (do odbioru
w Biurze Teatru). Domek Kata,
ul. Grodzka;

Wystawa z okazji 500-lecia
reformacji. Muzeum;

— 18:30
Koncert symfoniczny: urodzi-

ny Moniuszki. T. Wojciechowski – dyrygent, J. Zawartko-Kołodziej – sopran, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej. Program: S. Moniuszko – Uwertura do opery „Halka”, S. Moniuszko Aria Hrabiny „On tu
przybywa” z opery „Hrabina” A. Dvorak – aria Rusalki/Mesicku na nebi hlubokem/
z opery „Rusalka”, S. Moniuszk
– Tańce góralskie, aria Halki „Ha, dzieciątko nam umiera” z opery „Halka", A. Borodin
– Tańce połowieckie, P. Mascani – Intermezzo z opery „Rycerskość wieśniacza”, G. Verdi
– aria Leonory „Pace, pace mio
Dio” z opery „La forza del destino”. Filharmonia Koszalińska;
— 20:00
Stand-Up: Darek i Jacek
prezentują gwiazdy stand-upu. Bilety: 20 zł. Kawałek

Podłogi, ul. Piastowska;

• W Samo Południe w Muzeum

• Koncert zespołu Luxtorpeda w CK105

29 Sobota
— 10:00
Eliminacje powiatowe
Wojewódzkiego Przeglądu
Piosenki Dziecięcej.

W przeglądzie uczestniczą
soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 i 10-12
lat. Zgłoszenia do 24 kwietnia. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na www.
ck105.koszalin.pl. Club105,
ul.Zwycięstwa;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Sonia”.

Kino Kryterium;

— 12:00
W Samo Południe. Skar-

by małe i duże. W samo południe spotkamy się z M. Kuleszą z Gabinetu Monet i Medali koszalińskiego Muzeum.
Opowie on o tajnikach pomorskiej numizmatyki, o najciekawszych okazach monet w naszych zbiorach, o ciekawostkach

fot.: freeimages.com

fot. Materiały promocyjne
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fot. PM

12-13

• Przeglądu Solistów i Muzycznych

Zespołów Estradowych w Clubie105

30 Niedziela
z nimi związanych. Muzeum,
ul. Młyńska;
— 18:00
Literackie odsłony KryWaj.

Literomograf – koszalińska grupa literacka zaprasza na promocja pierwszej antologii internetowej grupy „W zwierciadle
ciszy”, która wydana została na
okoliczność pierwszej rocznicy
działalności grupy prowadzonej przez trzy kobiety – administratorki. Na kartach książki
zdjęcia, notki biograficzne
i teksty 47 autorów. W trakcie
imprezy spotkanie z autorami,
którzy przyjadą do Koszalina
z różnych zakątków Polski,
a także z zagranicy.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 10:00
Eliminacje powiatowe
Wojewódzkiego Przeglądu
Solistów i Muzycznych
Zespołów Estradowych.

W przeglądzie biorą udział:
soliści, zespoły wokalne (do
9 osób), zespoły instrumentalne (poza rockowymi), zespoły wokalno-instrumentalne) w trzech kategoriach
wiekowych: 13-15 lat, 16-18
lat, pow. 19 lat. Zgłoszenia
do 24.04. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na
www.ck105.koszalin.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;

— 20:00
Koncert zespołu
Luxtorpeda (opis na str. 5).

Sala widowiskowa CK105,
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 7. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

Kalendarium kulturalne

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

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

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

Polecamy kultura

fot. Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

14-15

Śpiewająca
bukowina
Wolna Grupa Bukowina to jeden z najstarszych
i ciągle czynnych zespołów z nurtu poezji śpiewanej
– zadebiutowali w 1971 roku na Giełdzie Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. Grupa przyjechała z Buska-Zdroju, a założył ją ówczesny maturzysta
Wojciech Bellon. Piosenką Wojtka „Ponidzie” wyśpiewali jedną z głównych nagród. Miała formułę zespołu otwartego, toteż występowało z nią wielu znanych polskich wykonawców i muzyków. Poza sporym
dorobkiem fonograficznym, zespół ma na swym koncie nagrody za występy na festiwalach w Opolu, Krakowie czy FAMie oraz dwukrotny występ na Przystanku Woodstock. Zespół ma też za sobą wielokrotne występy zagraniczne w Europie, a także dla Polonii
w Kanadzie, USA i Irlandii. ■ (RC)
8 kwietnia, koncert formacji Wolna Grupa Bukowina, godz. 20:00. Bilety: 30 zł, 35 zł w dniu koncertu. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

Kabaret
z kropką
Łowcy.B to kabaret działający na profesjonalnej
scenie od 12 lat. Swoją działalność rozpoczął z przytupem, wygrywając w ciągu pierwszych dwóch lat niemal wszystkie liczące się festiwale. 1 nagroda na Pace,
Grand Prix Mulatki, Grand Prix na Wyjściu z Cienia
oraz Grand Prix Przewałki.
Spektakl Łowców to nie zwyczajny występ. To
wybuchowa mieszanka spontaniczności i dużej ilości
improwizacji. Wszystko to w oparach absurdu, którego nie powstydziłby się Monty Python. Jako jedyni w swoich spektaklach grają muzykę na żywo, w autorskich kompozycjach. Żaden instrument nie pochodzi z kradzieży. Kto raz był na spektaklu Łowców wie,
że ilość energii wydzielonej na scenie wystarczy do zasilenia małego miasteczka, a liczba spalonych kalorii
jest dla chłopaków lepszym treningiem niż Chodakowska.
Podczas występu w CK105 Kabaret zaprezentuje
nowy program „Noc Muzeów”! ■ (RC)
23 kwietnia, Kabaret Łowcy.B, godz. 19:00. Bilety:
40 zł. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa.

fot. Muzeum

Polecamy kultura

fot. Muzeum

16-17

▴ Ferdinard Von Schill

O napoleońskich
orłach
Upływa 210 lat od wydarzeń politycznych i wojskowych, które miały istotne znaczenie dla porozbiorowych losów narodu polskiego: rozgromienia potęgi
pruskiej w wyniku napoleońskiej kampanii 1806-1807
roku i ustanowienia traktatem tylżyckim Księstwa
Warszawskiego.
W obliczu dokonujących się wówczas przemian
Polacy nie pozostali obojętni, lecz na wezwanie gen.
Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Józefa Wybickiego
– czynnie włączyli się do walki o odzyskanie swojego
państwa. Dla nas dzisiaj, szczególnie interesujące jest
to, iż na terenie pruskiego Pomorza walczyły polskie
grupy operacyjne, których żołnierze docierali także
do naszego miasta.
Poprzez wystawę chcemy ukazać historię Polaków walczących o niepodległość „w blaskach napoleońskich orłów” i towarzyszącą jej konfrontację dwóch
przeciwstawnych patriotyzmów, do jakiej doszło wtedy na Pomorzu.
Na wystawie zetkniemy się z niezwykle szerokim zbiorem eksponatów. Od elementów umundurowania, wyposażenia i uzbrojenie wojsk walczących stron (francuskich, polskich, pruskich i angielskich), zabytków kartografii wojskowej, po liczne
zabytki ikonograficzne: portrety i sceny batalistyczne odnoszące się do wojny 1806-1807 r., a także druki współczesne zawierające m.in. relacje jej świadków

▴ Plakietka Orzeł
i uczestników. Ciekawostką będą opracowania pruskich wojskowych, pisane tuż po zakończeniu wojny,
mieszczące się w swego rodzaju nurcie „rozrachunkowym”, podejmującym analizę przyczyn klęski. Wśród
egzemplarzy uzbrojenia zobaczyć będzie można m.in.
pruskie szable i pałasze, które jako broń zdobyczna,
posłużyły następnie walczącym na Pomorzu kawalerzystom polskim, czy też powszechnie używane przez
wojska francuskie karabiny i karabinki skałkowe, tasaki pruskie i francuskie, a nawet pancerz francuskich
kirasjerów – ciężkiej jazdy, która na ówczesnych polach bitewnych szarżowała z zadaniem przełamania
szyków przeciwnika (tak jak ongiś czyniła polska husaria).
Wystawa będzie niezwykle atrakcyjna zarówno
dla pasjonatów historii, jak i osób chcących poznać
bliżej historię regionu.
Autorem i komisarzem wystawy jest dr Tomasz
Katafiasz. Wystawa pochodzi ze zbiorów: Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeów Narodowych w Szczecinie, Gdańsku i Poznaniu, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Biblioteki PAN w Kórniku, Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, muzów w Słupsku, Człuchowie, Szczecinku, Pile
i w Koszalinie oraz kolekcji prywatnych.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
„W blaskach i cieniach napoleońskich orłów. Prusy – Pomorze – Polska 1807”. Wernisaż: wtorek
18 kwietnia, godz. 17:00. Muzeum ul. Młyńska.
Wystawa potrwa do: 30 maja 2017 r.
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Piosenka, jak to piosenka. Może być ładna, brzydka... górska, morska... ale gdy ją aktor śpiewa, musi
być aktorska! Tak przynajmniej twierdzi Krzysztof Tyniec, aktor znany z telewizji i teatru; jego charakterystyczny głos usłyszeć można również w radiowych słuchowiskach, a z początkiem kwietnia będzie
to także możliwe na żywo w naszym mieście. Dobrze,
że zaczyna się kwiecień, trochę nam poprzeplata, już
to wiosny, już to piosenki, oczywiście tej aktorskiej, bo
w dniach od 7 do 9 kwietnia tylko w Koszalinie, niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju Ogólnopolski
Festiwal Piosenki Aktorskiej REFLEKTOR.
Jak poprzednie, tak i XIV edycja festiwalu rozpocznie się w Pałacu Młodzieży piątkowymi przesłuchaniami uczestników, którzy zaprezentują w dwóch
kategoriach konkursowe interpretacje polskich piosenek, taka bowiem tematyka towarzyszy naszemu
festiwalowi w tym roku. Spośród nich jury wyłoni te
najlepsze wykonania, a jurorami w tym roku będą:
aktor warszawskiego Teatru Ateneum Krzysztof Tyniec, żywa legenda polskiej piosenki aktorskiej Roman Kołakowski, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie
Zdzisław Derebecki, właściciel Faktorii Lektorskiej

Dobra
na wszystko!
Mikrofonika Tomasz Bartos, dziennikarz redakcji
muzycznej Polskiego Radia Koszalin Sylwester Podgórski oraz kompozytor i dyrektor artystyczny OFPA
REFLEKTOR Maciej Osada – Sobczyński. Wyłonieni przez to szacowne grono laureaci zaśpiewają tradycyjnie podczas sobotniego koncertu w Polskim Radiu
Koszalin. Grand Prix przyznane zostanie zaś w niedzielę na gali w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.
Gwiazdą tegorocznej edycji festiwalu będzie wspomniany już Krzysztof Tyniec, którego recital „Dopokąd” uwieńczy XIV edycję REFLEKTORA.
Szykuje się więc w koszalińskich instytucjach
kultury niezapomniane, muzyczne, kilkudniowe
święto z polską piosenką aktorską. Warto zatem już
dziś zarezerwować sobie wspomniany kwietniowy
weekend, by być wówczas z nami w Pałacu Młodzieży, w Polskim Radiu Koszalin i w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym. Bo przecież piosenka jest dobra na
wszystko, czy to piosenka górska, czy morska… czy
nawet ta aktorska.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański
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Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 1.04
III liga Pogoń II Szczecin
– Gwardia Koszalin;
— 8.04
III liga Gwardia Koszalin
– Lech II Poznań, bilety: 8 zł,

5 zł, Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

— 15.04
III liga KS Chwaszczyno
– Gwardia Koszalin;
— 22.04
III liga Gwardia Koszalin
– Jarota Jarocin, bilety: 8 zł,

5 zł, Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

— 29.04
III liga Gwardia Koszalin
– Świt Skolwin, bilety: 8 zł,

5 zł, Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 1.04
IV liga Sparta Węgorzyno
– Bałtyk Koszalin;
— 8.04
IV liga Bałtyk Koszalin
– MKP Szczecinek, Stadion

KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 15.04
IV liga Piast Chociwel
– Bałtyk Koszalin;
— 22.04
IV liga Bałtyk Koszalin
– Rasel Dygowo, Stadion

KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 29.04
IV liga Jeziorak Szczecin
– Bałtyk Koszalin;

AZS Koszalin
— koszykówka
— 2.04
Rosa Radom
– AZS Koszalin;
— 12.04
AZS Koszalin
– Turów Zgorzelec,

bilety: normalne: 30 zł,
20 zł, 15 zł i ulgowe: 20 zł,
15 zł. 10 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 8.04
Trefl Sopot
– AZS Koszalin;
— 15.04
AZS Koszalin
– Siarka Tarnobrzeg,

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

— 22.04
Polpharma Starogard Gd.
– AZS Koszalin;
— 30.04
AZS Koszalin
– King Wilki Morskie
Szczecin, bilety: normalne:

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

UKS Bronek Koszalin
— siatkówka
— 1.04
Bronek Koszalin
– SGS Goleniów,

wstęp bezpłatny,
Hala Liceum Ogólnokształcącego „Broniewski”,
Chełmońskiego 7;
— 8.04
Olimp Łobez
– Bronek Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 1.04
II liga mężczyzn
Cartusia Kartuzy
– Gwardia Koszalin;
— 8.04
II liga mężczyzn
Gwardia Koszalin
– SMS II Gdańsk,

wstęp bezpłatny,
Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

— 29.04
II liga mężczyzn
Energetyk Gryfino
– Gwardia Koszalin;
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Postać

Sikdope
z Koszalina
Być może kogoś z Was do lektury tego tekstu zachęciło tytułowe, skądś znane słowo.
Jeśli interesujesz się muzyką elektroniczną to bardzo możliwe, że zetknąłeś się z artystą, ukrywającym się pod takim nickiem. Jego produkcje, dostępne
na Youtube obejrzało już grubo ponad sto milionów
osób. Czemu piszemy o nim w Trendach? Bo Sikdope to koszalinianin, Dawid Kabaciński, który wybrał
zawód producenta i DJ-a.
Z muzyką jest związany prawie od zawsze. Przez
dziewięć lat uczęszczał do szkoły muzycznej, a potem
wiele lat był członkiem różnych zespołów rockowych.
Zdecydował się na pracę tylko ze sobą, bo doświadczenie pokazało, że w grupie bardzo trudno skupić
wszystkich na jednym celu i w rezultacie coś osiągnąć.
Dawid zawsze dawał z siebie wszystko i dlatego dziewięć lat temu postanowił poświęcić się pasji produkcji muzyki elektronicznej. Zafascynowany brzmieniami z Wielkiej Brytanii zaczął uczęszczać na liczne imprezy w klubach, a następnie postanowił, że chce się
nauczyć tworzyć takie utwory. Dwa lata poświęcił na
naukę obsługi tak zwanych DAW (DIGITAL AUDIO
WORKSTATION), używanych m.in. do produkcji
muzyki. Dawid wspomina:

— Początki były trudne, zaczynałem od grania
imprez dla niewielkiej liczby osób w klubach w Polsce
za zwrot kosztów dojazdu, dodatkowo pracując w biurze, a nocami tworzyłem swoją muzykę. Mimo, że wiele osób we mnie wątpiło, nie poddałem się. Myślę, że
bardzo ważnym elementem w osiągnięciu sukcesu jest
pozytywne myślenie, ciężka praca i stawianie sobie jasnych celów. Byłem zdeterminowany i wiedziałem,
że w końcu będę grał na największych festiwalach na
świecie. Przełom nastąpił 3 lata temu, kiedy z Izraelskim producentem Borgore stworzyłem kawałek o nazwie „Unicorn Zombie Apocalypse”, który został wydany w jednej z największych elektronicznych wytwórni
na świecie, Spinnin Records, do dzisiaj odtworzony na
Youtube prawie 100 milionów razy. Wtedy ruszyła lawina pozytywnych wydarzeń. Pod koniec 2014 roku poznałem mojego obecnego managera w Los Angeles i zacząłem trasę po USA, a potem po całym świecie i tak
trwa to do dzisiaj. Bardzo długo nie zdawałem sobie
sprawy z tego, jak znane są moje utwory, aż zagrałem
na festiwalu w Azji dla 50 000 osób i cały tłum śpiewał
melodie z mojego utworu. Wtedy pomyślałem sobie, że
naprawdę coś osiągnąłem i że lata ciężkiej pracy nie poszły na marne.
Takie życie ma też minusy – Dawid większość
czasu spędza w samolotach, hotelach i klubach, napięty grafik nie pozwala nawet na zwiedzanie miejsc,
w których gra, jednakże nie widzi siebie robiącego coś
innego, kocha to co robi, a widok ludzi tak pozytywnie odbierających jego muzykę na całym świecie, wynagradza wszystkie niedogodności płynące z tego stylu życia. ■ (KG)
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Tytułowa torpeda to oczywiście istniejący już siedem lat zespół
założony przez Roberta Friedricha
(Acid Drinkers, Turbo, Flapjack,
Arka Noego, 2Tm2,3 i KNŻ).
Debiutancki album zatytułowany „Luxtorpeda” ukazał się
w 2011 roku i jest połączeniem
brzmień garażowo-punkowo-rockowych. Teksty mówią o życiu każdego człowieka, o walkach, upadkach, powstaniach,
ciemnościach i nadziei. Zarówno w warstwie tekstowej, jak
i w muzycznej Litza i spółka są
absolutnie bezkompromisowi.
Płytę promują teledyski zrealizowane do utworów „Niezalogowany”, „Autystyczny” i „Za
wolność”.
Zespół dał się poznać szerszej publiczności podczas Jarocin Festiwal 2011 oraz podczas 17
edycji Przystanku Woodstock,
a utwór „Autystyczny” wspiął
się na pierwsze miejsca wielu list
przebojów. Luxtorpeda otrzymała również Fryderyka w kategorii Najlepsza Płyta Rockowa. Rok
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Świetlna
torpeda

później ukazała się druga płyta Luxtorpedy zatytułowana „Robaki”,
szybko zdobywając tak samo jak pierwsza status „złotej płyty”. Drugi krążek promują teledyski do utworów „Hymn” i „Wilki dwa”, ten
drugi zagościł na liście Trójki PR, 6 tygodni z rzędu zajmując pierwszą pozycję, a dziesięciokrotnie będąc na pierwszym miejscu w ogólnym rozrachunku.
Rok 2012 przyniósł Luxtorpedzie występy na największych festiwalach w Polsce, u boku takich wykonawców jak Slayer, Metallica
czy Machine Head, POD, Motorhead, Limp Bizkit, Sabbaton. Zespół
otrzymał również „złotego bączka” – nagrodę publiczności największego z festiwali – Przystanku Woodstock. W roku 2013 Luxtorpeda otrzymała 3 nominacje do nagrody Fryderyki 2012 i po raz kolejny został doceniony w wielu rankingach między innymi „Teraz Rock”
i „Metal Hammer”. Zespół otrzymał również „złotego bączka” – nagrodę publiczności największego z festiwali – Przystanku Woodstock.
W czerwcu 2015 roku zespół wydał 3-utworową „EPkę”. kwietnia 2016 „światło dzienne” ujrzał 4 album zespołu „MYWASWYNAS”. ■ (RC)
29 kwietnia, Koncert Luxtorpeda, godz. 20:00. Bilety: 150 sztuk po
35 zł , 50 zł (po wyczerpaniu puli za 35 zł). Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa.

Aktywny Koszalin

Po zaprezentowaniu w naszym dziale „Aktywny
Koszalin” trzech obecnych w Koszalinie formuł prezentacji publicznej, czyli Pecha Kuchy, TEDx i Nocy
Porażek, pora na ostatni, choć mający już trzyletnią tradycję, SPARKcamp. Spotkania, których pierwotnym celem była integracja branży IT w mieście,
z czasem stały się płaszczyzną wymiany doświadczeń, prezentacji nowych technologii i prelegentów
z większych polskich ośrodków. Dodatkowym ich
atutem jest promocja Koszalina, dzięki obecności gości z zewnątrz, są one już znane w Polsce. Organizatorzy nawiązali w tym celu współpracę z Politechniką Koszalińską, aby promować Wydział Elektroniki
i Informatyki.
Pionierami SPRKcampa byli Piotr Stola
i Krzysztof Falkowicz. Potem pojawili się: Justyna
Drożdżewska, Tomasz Proć, Radek Wojciechowski
i Ali Al Saiedi.
Formuła spotkania to trzy prezentacje trwające
ok. 25 minut. Ich treść dotyczy biznesu i technologii.
Szybko okazało się, że zainteresowanie pomysłem jest
duże. Już na pierwszym spotkaniu, które niewiele mówiło ewentualnej widowni, zgromadziło się ponad sto
osób, co na pewno można było uznać za sukces.

fot. Adam Kazmierski, explora.pl

SPARKcamp:
technologia i biznes

Dotychczas odbyło się trzynaście spotkań, na
każdym odbiorców jest więcej. Prelegenci albo są zapraszani przez organizatorów, albo zgłaszają się sami,
bo może nim zostać każdy – wystarczy zgłosić temat
do organizatorów i przebrnąć przez proces weryfikacji. Prelekcji odbyło się już blisko czterdzieści i warto przytoczyć niektóre tematy: koszalinianin, Mateusz Maksymiuk opowiadał o swoim projekcie Trade
Watch, który jest stroną raportującą dane z Allegro
– analiza każdego produktu czy co się najlepiej tam
sprzedaje. Jest jedynym takim działaniem w Polsce.
Gościem imprezy był także znany bloger i vloger pochodzący z Koszalina, Maciej Budzich, który opowiadał o swoich działaniach. Na grudniowym spotkaniu
można było obejrzeć prezentację dotyczącą modelowania w 3d, którego efektem może być zdjęcie, stworzone z niczego, bez użycia aparatu fotograficznego.
Kolejna dotyczyła błędów popełnianych w promocji swojej strony internetowej i niebezpieczeństw przy
płaceniu zbliżeniowo kartą kredytową.
Dodatkową, od wielu miesięcy stałą, wartością są
pytania do prelegentów, bardzo często równie wartościowe jak same wystąpienia, a czasem nawet tworzą zupełnie nową jakość. Także networking (rozmowy, nowe kontakty, także zmiana pracy) i lightning
talks (krótkie zajawki). Organizatorzy bardzo oczekują zgłoszeń prelegentów z Koszalina.
SPARKcampy odbywają się co dwa miesiące,
z przerwą wakacyjną, w jednej z sal Browaru Kowal,
przy wsparciu gminy Koszalin i lokalnych firm. Najbliższy: 27.04, godz. 18:00. Więcej szczegółów na stronie: www.sparkcamp.pl i na kanale Youtube: sprakcamp koszalin. ■ (KG)

fot. Adam Kazmierski, explora.pl
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Fotorelacja z pierwszego dnia 2. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej, CK105
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Fotorelacja z drugiego dnia 2. Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej, CK105

fot.: Mat. prom. PM
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