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Wydaje mi się, że każdy debiutant, skoro ma na tyle wiary
w siebie i w projekt, żeby zrobić
ten swój pierwszy film, myśli,
że to będzie przełom nie tylko
w jego karierze, ale w ogóle, że
to film, jakiego jeszcze nie było
- odkrycie, coś wyjątkowego,
no po prostu artystyczny majstersztyk, hit. Potem, to przekonanie się redukuje, ponieważ
okazuje się, że zawsze poruszamy się w pewnych narracyjnych
ramach. Aby być rozumianym,
trzeba mówić językiem zrozumiałym dla innych. Liczę, że takie będą tegoroczne debiuty.

Skład i opracowanie graficzne:
Mazakstudio, www.mazakstudio.pl
Druk:
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe ZAPOL
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
Trendy dostępne na stronach:
www.ck105.koszalin.pl
www.mmkoszalin.eu
Znajdziecie nas również
w tygodniku „Teraz Koszalin”

Marcin Wrona, Przewodniczący Jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych 33. Koszalińskiego Festiwalu
Debiutów Filmowych „Młodzi
i Film”

Mam nadzieję, że tegoroczny Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
będzie impulsem do odpoczynku w sali kinowej. Młode, polskie kino od lat przecież dostarcza wszelkich emocji. Jako Centrum Kultury 105 chcemy mieć
realny wpływ na rozwój młodej,
polskiej kinematografii. Prowadzimy warsztaty filmowe, rozbudowujemy studio filmowe,
które ma służyć koszalinianom.
Wszystko po to, by widzowie,
którzy co roku licznie uczestniczą w projekcjach, sami spróbowali sił jako twórcy. Zapraszam
na festiwal.
Paweł Strojek, Dyrektor Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
i Dyrektor Centrum Kultury 105
w Koszalinie

fot.: UM

Jeszcze gorące

fot.: UM
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Otwieramy
zalew

IV Piknik zdrowia
i bezpieczeństwa

Koszalin pięknieje. Kończymy właśnie zagospodarowanie zalewu przy ulicy Sybiraków. Jestem przekonany, że stanie się on nowym, popularnym miejscem rozrywki i rekreacji mieszkańców. Miejska plaża, zaplecze gastronomiczne i tor
do wakeboardingu będą dostępne już w te wakacje. Serdecznie zapraszam na uroczyste otwarcie
zalewu i inaugurację sezonu letniego w sobotę,
28 czerwca. W programie m.in. turniej siatkówki plażowej o Mistrzostwo Koszalina i wiele „ekstremalnych” niespodzianek. Do zobaczenia!

W sobotę, 21 czerwca, na terenach podożynkowych po raz kolejny wielkie święto zdrowego i bezpiecznego stylu życia: koszalińskie firmy
i instytucje zapraszają mieszkańców na „IV Piknik Zdrowia i Bezpieczeństwa“. Początek o godz.
12:00. Ta impreza stała się już koszalińską tradycją. Z założenia ma propagować zdrowy i bezpieczny tryb życia, a także pokazać możliwości,
jakie w tym zakresie stwarza Koszalin, działające
tu lokalne firmy, stowarzyszenia i instytucje.

Prezydent Koszalina
Piotr Jedliński

▾ Waglewski Fisz Emade

fot.: Archiwum CK105

▾ Katarzyna Kwiatkowska

Święto młodego kina
Już po raz 33. Koszalin stanie się stolicą debiutujących filmowców. 33. Koszaliński Festiwal
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” trwać będzie od 23 do 28 czerwca.
Filmy ponownie będą prezentowane w dwóch
konkursach: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych (10 filmów) i Krótkometrażowych Debiutów Filmowych (filmy fabularne, animowane i dokumentalne – 70 filmów). Oceniać je
będzie jury, składające się z autorytetów w dziedzinie filmu, kultury i sztuki. Przewodniczącym
pierwszego składu będzie Marcin Wrona, którego debiut „Moja krew” otrzymał pięć lat temu
w Koszalinie Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę za scenariusz. Na czele drugiej komisji stanie Greg Zgliński, autor m.in. bardzo interesującego „Wymyku”. Wśród wielu zaproszonych
na imprezę aktorów, swoją obecność potwierdził
już Borys Szyc, który wystąpi w konkursowej komedii „Dżej dżej”. Każdy pokaz kończą dysku-

sje „Szczerość za szczerość”, prowadzone przez
młodych krytyków: Maxa Cegielskiego, Patrycję Wanat i Anne Bielak. Program Festiwalu uzupełniają pokazy specjalne, w tym retrospektywa filmów Wojciecha Marczewskiego, najlepsze
debiuty zagraniczne (4 filmy), debiuty mistrzów
i filmy członków jury. Wszystko to w dwóch kinach: Kryterium i Alternatywa oraz w innych
obiektach festiwalowych. Od zeszłego roku pokazy Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych, wcześniej odbywające się w kinie Alternatywa, odbywają się również w dużej sali kina
Kryterium. Janusz Kijowski, dyrektor programowy imprezy, tak zapowiedział tegorocznych młodych twórców: – Młodzi reżyserzy mają wyczulony
słuch na zmiany społeczne, cywilizacyjne, mentalne. Szczególnie w konkursie filmów krótkometrażowych pojawią się ciekawe obserwacje, rozbijające
stereotypy dotyczące życia rodzinnego czy równouprawnienia, którego faktycznie nie ma, podob-

Jeszcze gorące - Młodzi i Film

▾ Hi Fly

▴ Juliusz Machulski i Janusz Kijowski
nie zresztą jak tolerancji na ludzi o innej orientacji seksualnej lub światopoglądzie. Już w ubiegłym
roku takie wątki pojawiały się w konkursowych filmach, ale w tegorocznym konkursie panorama Polski będzie o wiele bogatsza.
Tradycją jest, że festiwalowi „Młodzi i Film”
towarzyszy ciekawa scena muzyczna. Nie inaczej
będzie w tym roku. W teatrze Variete Muza zaprezentują się zróżnicowane stylistycznie zespoły, aby każdy znalazł coś dla siebie. Wieczory od
24 do 27 czerwca przebiegać będą według scenariusza – spotkanie z aktorem prowadzone przez
Macieja Buchwalda, koncert główny i afterparty grane przez dj-ów. Wejście na wydarzenia festiwalowej sceny muzycznej jest oczywiście darmowe.
24 czerwca – The Hi-Fly Orchestra – funkowy
zespół z Monachium. Ich muzyka to połączenie jazzu kojarzonego z rytmami samby i Latino.
Sześcioro członków zespołu tworzy wybuchową

fot.: Archiwum CK105

fot.: Archiwum CK105

fot.: Archiwum CK105
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mieszankę, przy której nie sposób wysiedzieć na
krześle. Dynamika, melodie, muzykalność artystów sprawią, że będzie to bardzo mocne i taneczne rozpoczęcie muzycznej części festiwalu. Afterparty po koncercie zagrają Burn Reynolds i Papa
Zura, reprezentujący kolektyw Soul Service.
25 czerwca – Waglewski Fisz Emade – międzypokoleniowy zespół tworzony przez ojca Wojciecha Waglewskiego i jego synów: Bartka (Fisz)
i Piotrka (Emade). Na koncie mają dwa genialne albumy: „Męska muzyka” oraz „Matka, Syn,
Bóg”. Połączenie wielkiego talentu muzyków
z różnymi ich inspiracjami muzycznymi powoduje, że mamy do czynienia z niezwykłym efektem, który goście festiwalu zobaczą i usłyszą osobiście. Afterparty po koncercie zagrają znani
w Polsce dj-e, na co dzień reprezentujący Koszalin i Słupsk, czyli Plastelinowy Joe i Radekk.
26 czerwca – Marika – pierwsza dama polskiego reggae i dancehall. Od lat na scenie, z płyty
na płytę zaliczająca progres. Jej talent i charyzma
powodują, że koncerty są niesamowicie energetyczne. W Koszalinie zaprezentuje się w towarzystwie swojego zespołu Spokoarmia. Afterparty
zagra szczeciński Dj Twister.
27 czerwca – Super Girl & Romantic Boys – warszawski zespół grający w stylu electro-rock. Ich
muzyka to nowa fala elektronicznych dźwięków
z przełomu wieków. Nieczęsto można ich usłyszeć na żywo. Jedną z niewielu okazji będzie muzyczna scena MiF. Afterparty zagrają mistrzowie
disco, czyli Osses i Bisti. Szczegóły festiwalu znajdziecie w kalendarzu kulturalnym.
To wszystko nie pozostawia chyba wątpliwości, że na festiwalu po prostu trzeba być. ■ (KG)

fot.: Bartek Warzecha

▴ „Siła Przyzwyczajenia”

▴ „Disco Pigs”

m-Teatr po raz piąty
Kolejna edycja koszalińskich Konfrontacji dowodzi, że kochamy teatr, a szczególnie spektakle
młodych oraz debiutujących reżyserów. W inscenizacjach pojawia się nowa myśl o teatrze, stają
się one pretekstem do dyskusji nad jego kondycją.
Podobieństwo do festiwalu „Młodzi i Film” widać nie tylko w wieku twórców, ale także w dyskusjach, które odbywają się po przedstawieniach.
Od początku istnienia imprezy, odbywającej
się każdego roku w czerwcu, w Koszalinie można było obejrzeć prezentacje z kilkunastu ośrodków teatralnych w kraju, takich jak Olsztyn, Legnica, Gdańsk, Warszawa czy Kraków. Zatem
koszaliński widz ma szansę spotkania się z najbardziej interesującymi spektaklami ostatnich
lat. Tradycją imprezy stało się zapraszanie laureata nagrody za reżyserię do zrealizowania spektaklu w następnym sezonie w Bałtyckim Teatrze
Dramatycznym. Piąty m-Teatr to szansa na spotkanie z sześcioma inscenizacjami konkursowymi i dwoma pokazanymi poza festiwalem. Jak co

roku będzie także sporo imprez towarzyszących.
Pierwszym pokazem konkursowym będzie „Siła
przyzwyczajenia” z Teatru Ateneum im. S. Jaracza w Warszawie w reżyserii Magdaleny Miklasz. Bohaterowie spektaklu to cyrkowcy: Żongler, Błazen, Pogromca i Akrobatka. Oraz Dyrektor, który całym tym cyrkiem rządzi. Sztuka
największego austriackiego dramaturga drugiej
połowy XX wieku to komedia o cyrku, jakim staje się nasze życie, gdy zaczyna nim rządzić chora
ambicja, używająca najszlachetniejszych niekiedy argumentów. W obsadzie sztuki znajdujemy
m.in. Krzysztofa Gosztyłę i Przemysława Bluszcza. Kolejna propozycja konkursowa to „Wielcy Inni: Jezus, Gombrowicz, Osiecka” z Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego
w Wałbrzychu w reżyserii Jacka Kozłowskiego.
Trzy figury, trzy pomniki, trzy legendy zabierają głos. Tego wieczoru w każdym z bohaterów zobaczymy człowieka. Wrzuceni w konwencję kabaretu, programowo niepoważni, a zatem bez-

fot.: Janusz Jaremen

Jeszcze gorące - m-Teatr

fot.: Małgożata Frątczak
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▴ „Miedzianka”

pieczni, mogą wreszcie przemówić najbardziej
„własnym” głosem. Witold Gombrowicz: nieśmiały szowinista zabłyśnie w kiepskim stylu. Jezus Chrystus: przemiły neurotyk opowie o konsekwencjach edypalnego konfliktu z Bogiem Ojcem. Agnieszka Osiecka: upomni się o tożsamość
poetki-alkoholiczki w kraju, gdzie pić wypada wyłącznie poetom. Trzeci spektakl to „Disco
pigs” Stowarzyszenia "Teatr Rawa" w Katowicach, reżyseria: Karolina Maciejaszek. Współczesny dramat irlandzki, będący materiałem
na kameralny spektakl z dwuosobową obsadą.
Tekst Endy Walsha jest opowieścią o dziewczynie i chłopaku, których łączy niezwykła przyjaźń
i braterstwo dusz. To para buntowników sprzeciwiających się otaczającej, szarej codzienności;
dwie wyraziste osobowości, które nie chcą wtopić się w przygnębiający pejzaż swojego miasta.
Dlatego uciekają w swój zamknięty, fikcyjny, wyobrażony świat i w nieustającą zabawę; nie chcą
nigdy dorosnąć, by nie stać się tacy, jak ich rodzi-

ce, chcieliby wciąż obchodzić siedemnaste urodziny. Czwartą inscenizacją będzie „Miedzianka” z Teatru im. C.K.Norwida w Jeleniej Górze,
w reżyserii Łukasza Fijała. Jest to sceniczna adaptacja reportażu Filipa Springera. Rzecz podejmuje tematykę i wątki związane z trudnymi momentami historii Dolnego Śląska. Są w nim ukazane losy mieszkańców Miedzianki – małego
miasteczka położonego kilkanaście kilometrów
na wschód od Jeleniej Góry; miasteczka, o którego istnieniu do niedawna wiedzieli zaledwie
nieliczni. Wielka historia przekazana we wspomnieniach niezwykłych ludzi, ale też wielka historia przewijająca się przez sponiewieraną świadomość współczesnych. Kolejną realizacją będzie
„Rosencrantz i Guildenstern nie żyją” z Teatru
im. W. Horzycy w Toruniu w reżyserii Cezarego Ibera. To najbardziej znany utwór Toma Stopparda (zdobywcy Oskara za scenariusz do filmu
„Zakochany Szekspir”). Tekst został napisany
w latach sześćdziesiątych XX w., a w 1990 r. autor zrealizował film pod tym samym tytułem. Jeśli pamiętamy „Hamleta”, to dobrze, jeśli nie –
nic się nie stanie. Co prawda główni bohaterowie
sztuki to postaci wyciągnięte z dzieła Szekspira –
dwaj przyjaciele Hamleta eskortujący księcia do
Anglii, których śmierć kwituje się jednym, jedynym zdaniem. Właściwie nic więcej na ich temat
od Szekspira się nie dowiemy. Z pomocą przychodzi Stoppard, który w swojej wersji dokonuje rekonstrukcji zdarzeń. I wreszcie ostatni spektakl
biorący udział w konkursie. Gospodarze pokażą „Plac Waszyngtona” w reżyserii Marii Kwiecień. Klasyczne, dziewiętnastowieczne opowiadanie Henry'ego Jamesa, zekranizowane przez
Agnieszkę Holland, osadzone tym razem we
współczesnych realiach. Szacowna rodzina z górnych warstw społeczeństwa i skryta za wielkoświatową fasadą patologia – manipulacja i przemoc psychiczna, przewrotna rywalizacja o władzę, toksyczna więź kata i ofiary. Wszechwładza
pieniądza w świecie, w którym o pieniądzach mówić nie wypada.
Szczegółowy plan piątych Koszalińskich Konfrontacji Młodych „m-Teatr” znajdziecie w kalendarzu imprez kulturalnych. m-Teatr, 11-15.06, Bałtycki Teatr Dramatyczny ■ (KG)

Jeszcze gorące

Sportowe Amazonki
Od ponad 19 już lat grupa koszalińskich kobiet
dotkniętych nowotworem piersi, tworzy niezwykłe stowarzyszenie - Koszaliński Klub „Amazonka”, pomagające wszystkim paniom, które w wyniku choroby potrzebują psychicznego wsparcia.
Grupa liczy obecnie 241 członkiń, a kieruje nimi
od samego początku Wanda Szuster. Funkcjonowanie klubu powoduje, że wzrasta więź w środowisku Amazonek, tolerancja i zrozumienie dla
problemów osób niepełnosprawnych. Najlepszym
wsparciem, które daje przyjaciel, jest zrozumienie,
empatia i miłość. Wspólne przebywanie na spotkaniach klubowych z koleżankami jest potężniejsze niż medycyna. Wewnętrzną siłą można osiągnąć to, co jest nieosiągalne. Więzi jakie powstają we wspólnym przechodzeniu przez chorobę dają
zdolność radzenia sobie w chorobie, redukują stres
z nią związany. W klubie przez wykwalifikowane
fizjoterapeutki prowadzona jest rehabilitacja ruchowa pozamedyczna. Sztandarową imprezą, organizowaną przez członkinie Stowarzyszenia, jest

Regionalna Spartakiada Amazonek Województwa
Zachodniopomorskiego. W tym roku odbędzie się
po raz dziewiąty od 13.06 – 15.06 na terenach Sportowej Doliny, pod honorowym patronatem wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego oraz prezydenta Koszalina. Głównym celem
imprezy jest upowszechnianie sportu, rekreacji
i zdrowego trybu życia wśród chorych po leczeniu
raka piersi. Biorą w niej udział czteroosobowe drużyny ze wszystkich klubów w naszym województwie, jak również z Gdańska, Gdyni, Jordanowa
Śląskiego, Piły, Chodzieży, Słupska. Spartakiada
demonstruje wyższość życia nad chorobą, jest czasem spotkań i zabawy w rywalizacji między klubami w województwie. Chodzi przede wszystkim
o uprawianie ćwiczeń ruchowych, wyjście z domu
i spotkanie się z przyjaciółmi. Organizatorzy spodziewają się ok. 600 uczestniczek, do tej pory we
wszystkich edycjach spartakiady wzięło udział blisko 5 tysięcy pań. ■ (KG)

Kalendarium kulturalne

• Edward Grzegorz Funke w Muzeum

• Teatr Malucha w BTD

fot.: archiwum muzeum

fot.: Monika Śliwińska-Kaczmarek
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• Jarmark Jamneński

Wydarzenia stałe 1 Niedziela
Muzeum czynne w godzinach od godz. 10 do 16
(w poniedziałki nieczynne).
Ceny biletów: normalny - 10
zł, ulgowy - 8 zł, rodzinny
(2x2) - 32 zł, zbiorowy - 5 zł,
bilet wstępu na jedną wystawę - 5 zł. W środy wstęp na
ekspozycje stałe jest bezpłatny. Wstęp na wernisaże wystaw jest bezpłatny.
Wystawy:
„Moja podróż. Przez sześć
kontynentów do Swisłoczy”
Wystawa jubileuszowa
do 30 czerwca. Koszaliński
fotografik Edward Grzegorz
Funke świętuje siedemdziesięciolecie urodzin. Z tej okazji Muzeum przygotowało
wystawę jego prac. Wystawa
objęta patronatem prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego i wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego Andrzeja
Jakubowskiego. Muzeum,
ul. Młyńska;

— 11:00 – 18:00
Pierwszy w tym roku Jarmark Jamneński. Swoją
twórczością pochwalą się artyści ludowi i nieprofesjonalni. Zbiory zaprezentują koszalińscy i słupscy kolekcjonerzy. W ofercie m.in. rzeźba
w drewnie, malarstwo, haft,
koronka, biżuteria, witraże,
ceramika, zdrowa żywność –
w tym domowy chleb i miody.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 15:00, 17:00
Teatr malucha w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Po

raz kolejny spotkamy się we
wspólnej teatralnej przygodzie w Teatrze Malucha. Tym
razem nasze spotkanie odbędzie się pod hasłem literki „C”. A jak „C”, to będziemy uczestniczyć w zabawach
cyrkowych. Nie zabraknie
sztuczek i ćwiczeń. Zabawy słowem i gimnastycznych
akrobacji, czeka nas też malowanie clownów i wiele, wiele innych atrakcji. Uwaga
spotykamy się w innych niż
zwykle godzinach, spektakle
odbędą się o godzinie 15:00
i 17:00. Zapraszamy dzie-

ci i rodziców do świata cyrkowych tajemnic. Zajęcia prowadzi Magdalena Muszyńska Płaskowicz. Zapraszamy
serdecznie najmłodszych widzów w wieku od 1 do 3 lat
na godz. 15:00, a tych nieco
starszych w wieku 4-6 lat na
godz. 17:00, bilety: 10 zł. Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 12:00
Familijny Park Sztuki, czyli
cykl koncertów umuzykalniających dla całych rodzin.

Bijące serce orkiestry. Na koncercie zostanie wykorzystane
olbrzymie instrumentarium
perkusyjne. To setki małych
i dużych instrumentów, zbudowanych z drewna lub metalu oraz nieskończona liczba
bębnów i bębenków. Wszystkie te instrumenty łączy
wspólna cecha: dźwięk wydobywa się poprzez uderzanie.
Ideą nadrzędną będzie zwrócenie uwagi na bardzo ważny element dzieła muzycznego, jakim jest rytm, bilety: 10
zł. Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

fot.: archiwum artystów

fot.: archiwum artystów

fot.: Materiał promocyjny dystrybutora

• DKF „Ojciec Szpiler”

• �Group 4” w Muzeum

• Szatt & Zova w Plastelinie

3 Wtorek

4 Środa

6 Piątek

— 18:00
DKF „Ojciec Szpiler”
Reż.: Vinko Bresan, obsada:
Kresimir Mikic, Niksa Butijer gat.: komedia/dramat,
Chorwacja, 2014, 96 min.
Bogobojny Petar handluje prezerwatywami. Nie ma
wyrzutów sumienia, bo papież wydał dekret, w którym częściowo godzi się na
ich używanie. Na małej dalmatyńskiej wyspie, na której stoi kiosk Petara, pogłębia
się jednak niż demograficzny. Wysłany na tamtejszą parafię młody katolicki ksiądz don Fabijan postanawia sprytnie zbuntować
się przeciw papieskiemu prawu. Przekonuje Petara, że o
przyrost naturalny zadbać
trzeba. Jak to zrobić? Potajemnie dziurawiąc sprzedawane kondomy! Bilety: 8 zł,
Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 10:00
Otwarcie wystawy „25 lat
wolności” oraz konferencja
zorganizowana przy współpracy z Archiwum Państwowym w Koszalinie oraz IPN.
Wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna, Plac
Polonii;
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki,

— 20:00
Wernisaż malarstwa Kasi
Rymarz, absolwentki Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Prace artystki można znaleść
na stronie: www.rymarzart.
blogspot.com. Wernisażowi
towarzyszyć będzie miniwystęp koszalinskiej młodzieży.
Centrala Artystyczna,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Pure Young Stage vol. 2 –
wwv & Zova, mistrzowie
ubiegłorocznego beatbattle.
Po udanym koncercie zespołu Bokka, zapraszamy na
kolejne wydarzenie z cyklu
Pure Young Stage. Tym razem wystąpią zwycięzcy tegorocznych zawodów Beat
Battle czyli Mistrzostw Polski Beatmakerów. Koszalińskiej publiczności przedstawią się w formie live actu,
czyli będą na żywo tworzyć
bity. Zapowiada się niezwykłe wydarzenie artystyczne.
Przyjdźcie posłuchać elektroniki na żywo na najwyższym
poziomie! Bilet: 10 zł,
Domek Kata, ul. Grodzka

rozmowa o książce Marty
Fox „Kobieta zaklęta w kamień”, wstęp wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna,
filia nr 8, ul. Andersa;
— 17:00
Wernisaż wystawy malarskiej „Group 4”. Dorocz-

na wystawa malarstwa artystów skupionych w grupie twórczej, która powstała w 2002 roku
w Koszalinie i aktualnie działa
w składzie: Waldemar Jarosz,
E. Stankiewicz i M. Szczepańska-Zakrzewska. Ekspozycja
czynna do 30.06, wstęp wolny,
Muzeum, ul. Młyńska;

— 18:00
Koszalińska Scena Literacka

pod patronatem Radia Koszalin, wstęp wolny, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Magda Muszyńska - Płaskowicz

Kalendarium kulturalne
fot.: materiały promocyjne artystów

10-11

• XXanaxx w Plastelinie

� Maria Kwiecień „Plac Waszyngtona” w BTD

� „Legoland” w BTD

7 Sobota

8 Niedziela

9 Poniedziałek

— 8:00 – 15:00
XXXVIII Festiwal Ukraińskich
Zespołów Dziecięcych,
wstęp wolny. Bałtycki Teatr
Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 10:00 – 14:00
II Piknik Naukowy, organizowany przez Instytut Technologii i Edukacji. W programie
liczne pokazy i eksperymenty
naukowe w laboratoriach Instytutu dla każdego. Wstęp wolny.
Kampus Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich;
— 19:00
Prapremiera, „Plac Waszyngtona”. Bilety: 50 zł
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 20:00
Dżem session - utwory zespołu Dżem w wykonaniu
koszalińskich muzyków
wstęp wolny, Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— 22:00
XxanaXX, główny koncert
około 23.00. Support: Nox
Ambroziak. bilety: przedsprzedaż 15, w dniu koncertu
20 zł, Klub Plastelina,
ul. Mickiewicza;

— 8:00 – 15:00
XXXVIII Festiwal Ukraińskich
Zespołów Dziecięcych,
Celem festiwalu, którego początki sięgają 1972 roku, jest propagowanie kultury ukraińskiej
i umacnianie dobrosąsiedzkich
relacji. W tegorocznej imprezie
weźmie udział ponad 300
wykonawców (18 zespołów)
z 18 ośrodków nauczania języka ukraińskiego, m.in. ze Szczecina, Lęborka, Bytowa, Słupska,
Elbląga, Olsztyna, Kołobrzegu,
Koszalina i dwa zespoły
z Białego Boru. Wstęp wolny,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Prapremiera, „Plac Waszyngtona”. Szacowna rodzina z górnych warstw społeczeństwa i skryta za wielkoświatową
fasadą patologia – manipulacja
i przemoc psychiczna, przewrotna rywalizacja o władzę,
toksyczna więź kata i ofiary.
Wszechwładza pieniądza
w świecie, w którym o pieniądzach mówić nie wypada.
Bilety: 25, 30 zł, Bałtycki Teatr
Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;

— 10:00
Fnał 46. Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, wstęp wolny,
Koszalińska Biblioteka
Publiczna, Plac Polonii;
— 18:00
Teatr dla Młodych, premiera
„Legoland”, Scena na Zapleczu. Główni bohaterowie
to ludzie młodzi, ale już kalecy emocjonalnie. Wyobcowani, niepotrafiący nawiązywać prawdziwych kontaktów z partnerem, bez planów
na przyszłość, żyjący teraźniejszością. Tworzą swoistą
minispołeczność blokowiska.
W Legolandzie spotykamy
Jenny i Gerdę, Bibo i Ronniego oraz Rieke, nastolatki
żyjące w szarej, betonowej
strefie wieżowców. Jak radzić
sobie ze sobą, ze swoimi pragnieniami, kiedy nikt cię nie
chce wysłuchać, to pytania
nastolatków. W spektaklu
zagra młodzież szkół uczestnicząca w warsztatach Teatr
dla Młodych realizowanych
w BTD. Wstęp wolny. Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;

fot.: Bartek Warzecha

fot.: materiały promocyjne teatru

fot.: Materiał promocyjny dystrybutora

� DKF „Gdy budzą się demony”

� „Kredyt zaufania” m-Teatr

� „Siła przyzwyczajenia” m-Teatr

10 Wtorek

11 Środa

12 Czwartek

— 18:00
Spotkanie autorskie z L. Fabiańczykiem z okazji urodzin Koszalina, podczas którego wyświetlone zostaną filmy pt.” Mury Koszalina”,
„Rynek Staromiejski” oraz
jeden z odcinków „Gryfitów”,
wstęp wolny, Domek Kata,
ul. Grodzka;
— 18:00
DKF „Gdy budzą się demony”. Reż.: R. Joffe, obsada: C. Cox, W. Bentley, gat.:
dramat/biograficzny/wojenny, Argentyna/ Hiszpania/
USA, 2014, 122 min. Dziennikarz Robert Torres wyrusza w podróż do Hiszpanii.
Ma się tam spotkać ze swoim ojcem, ale przede wszystkim szukać będzie materiału
do swojej książki... Wydawać
by się mogło, że to historia
jakich wiele... Ale nie wtedy,
gdy bohaterem książki ma
być założyciel Opus Dei. bilety: 8 zł. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Rocznicowe Czytanie Poezji
- Emil Zegadłowicz. Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;

— 10:00
Wernisaż i wręczenie nagród w I Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym
„Młody Artysta”, wstęp
wolny, Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 16:00
Dyskusyjny Klub Książki,
rozmowa o „Nocy profesora
Andersena” Daga Solstaga,
wstęp wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, filia nr 9,
ul. Struga;

— 19:00
Scena Poezji. Cicer Cum
Caule, czyli Groch Z Kapustą. Spektakl poetycki oparty
na twórczości Juliana Tuwima, wstęp wolny z kartą
widza. Domek Kata, Teatr
Propozycji „Dialog”,
ul. Grodzka;
— 19:00
Ostatni koncert trzeciego sezonu z cyklu Unplugged Radia Koszalin „Zawsze Niemen”. Z okazji 10.
rocznicy śmierci artysty zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica w radiowym Studiu im. Czesława Niemena.
Odsłonięcia dokona Natalia
Niemen, która zaśpiewa kilka
piosenek ojca, w tym „Dziwny
jest ten świat”. Oprócz tego na
scenie pojawią się miedzy innymi Jola Tubielewicz, Zosia
Karbowiak, Marta Sarsa Parilla i Natalia Sikora. Aranżacją i przygotowaniem zespołu
akompaniującego zajmie się
Rafał Mendlewski. Usłyszymy między innymi: „Płonącą
stodołę”, „Pod papugami” czy
„Sen o Warszawie”. Wstęp
wolny, Studio koncertowo -

5. Koszalińskie Konfrontacje Młodych ‚ m-Teatr 2014,
— 19:00
„Kredyt Zaufania”, impreza towarzysząca, Scena na
Zapleczu. „Kredyt zaufania” to monodram utrzymany w konwencji kursu rozwoju osobistego, którego główną
bohaterką jest profesjonalna
Trenerka... Bilety: 25, 30 zł.
— 21:00
„Plac Waszyngtona”, Mała
Scena, spektakl konkursowy,
Bilety: 25, 30 zł, Bałtycki
Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;

� „Wielcy Inni” m-Teatr

� „Miedzianka” m-Teatr

fot.: Małgorzata Frątczak

fot.: Janusz Jaremen

Kalendarium kulturalne
fot.: materiały promocyjne teatru

12-13

� „Disco Pigs” m-Teatr

13 Piątek
nagraniowe Radia Koszalin,
ul. Piłsudskiego;
5. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych, m-Teatr 2014,
— 18:15 - 19:00
Plac Teatralny, Występ Studia Piosenki Aktorskiej Reflektor i Zespołu Vivere z Pałacu Młodzieży w Koszalinie
pod kierunkiem Leny Charkiewicz, wstęp wolny;
— 19:00
„Siła przyzwyczajenia”, Teatr Ateneum im. S. Jaracza
w Warszawie, Duża Scena,
spektakl konkursowy na
otwarcie festiwalu,
bilety: 50, 70 zł;
— 21:30
„Wielcy Inni Jezus, Gombrowicz, Osiecka ”. Teatr
Dramatyczny im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu, Scena na Zapleczu,
spektakl konkursowy,
bilety: 20, 35 zł;
— 22:30
m-gadugadu-teatr
– rozmowy niekontrolowane
o spektaklach – Foyer BTD.
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;

— 16:00
„Powitanie lata” koncert w wy-

— 20:00
Wernisaż malarstwa Bilala
Dadou, artysty z Hiszpanii,
wstęp wolny, Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;

ul. Grodzka;
— 16:30
Dyskusyjny Klub Książki, spotkanie z młodzieżą na temat literatury wakacyjnej, wstęp wolny, Koszalińska Biblioteka Publiczna, filia nr 3, ul. Młyńska;
— 17:00
Wernisaż i wręczenie nagród
w XIII Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Dzieci i Młodzieży
„Człowiek, Świat, Przyroda”. Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 18:30
Zakończenie sezonu
2013/2014. R. Wagner
Uwertura do opery „Śpiewacy
norymberscy” A. Piazzola,
VIII symfonia G-dur op. 88.
Bilety: 25, 30, 35 zł, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
Finał Łowców Talentów - koncert wykonawców wyłonionych w przesłuchaniach wstępnych. Wstęp wolny, CK105,
ul. Zwycięstwa;

5. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych‚ m-Teatr 2014
— 17:15 - 18:00
Plac Teatralny - występ kapel
rockowych pod kierunkiem A.
Gewartowskiego z Pałacu Młodzieży w Koszalinie, wstęp wolny;
— 18:00
„Disco pigs” Stowarzyszenie „Teatr Rawa” w Katowicach, spektakl
konkursowy, bilety: 25, 30 zł;
— 20:00
„Miedzianka” Teatr im.
C.K.Norwida w Jeleniej Górze,
Scena na Zapleczu- spektakl
konkursowy, bilety: 25, 30 zł;
— 21:30
m-gadugadu-teatr – rozmowy
niekontrolowane o spektaklach –
Foyer BTD. Bałtycki Teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 21:00
4P - wielki powrót rapera
Przemysława Majewskiego znanego bardziej jako 4P.
Bilety: 15 zł, Klub Plastelina,
ul. Mickiewicza;

konaniu „Szczęśliwej 13-ki” działającej przy P.Z. Niewidomych
i Stowarzyszenia Śpiewaczego
„Śródmieście”. Domek Kata,

fot.: materiały promocyjne artysty

fot.: Wojtek Szabelski

• „Rosencrantz i Guildenstern nie żyją” m-Teatr

• Leszek Możdżer w Filharmonii

14 Sobota
—
X Ogólnopolskie Młodzieżowe Spotkania z Fotografią,
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 11:00 – 14:00
„Giełda kolekcjonerska”.
Impreza cykliczna, odbywająca się w każdą drugą sobotę miesiąca, podczas której swoje zbiory prezentują
kolekcjonerzy indywidualni oraz członkowie stowarzyszeń skupiających miłośników historii. Zgłoszenia udziału kolekcjonerów
przyjmowane są nie później niż trzy dni przed datą
spotkania, tel. 94 343 20 11,
Muzeum, ul. Młyńska;
— 18:30
Leszek Możdżer - fortepian,
Jan Jakub Bokun - dyrygent,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, bilety: I strefa:
90, 80 zł, II strefa: 55, 45 zł.
Koncert we współpracy
z Telewizją Kablową Max,
Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

• Dziecięcy przegląd folklorystyczny w Muzeum

15 Niedziela
5. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych‚ m-Teatr 2014
— 10:00 i 12:00
Bałtycki Teatr Dramatyczny
„Teatranki” - warsztaty dla
dzieci i młodzieży prowadzą
animatorzy współpracujący
z Instytutem Teatralnym im.
Raszewskiego w Warszawie,
wstęp wolny;
— 18:15 – 19:00
Występ zespołu „Elgipemy”
pod kierunkiem Zbigniewa
Dubielli z Pałacu Młodzieży
w Koszalinie, Plac Teatralny,
wstęp wolny;
— 19:00
„Rosencrantz i Guildenstern nie żyją” - Teatr im.
W. Horzycy w Toruniu,
Duża Scena, spektakl konkursowy, bilety: 40, 50 zł;
— 21:30
„Plac Waszyngtona”, BTD
Koszalin, Mała Scena, spektakl konkursowy, bilety:
25, 30 zł;

—
X Ogólnopolskie Młodzieżowe Spotkania z Fotografią,
Pałac Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 11:00 – 14:00
Dziecięcy przegląd folklorystyczny „Przedszkolaczek ci ja,
czyli zabawy z tańcem, muzyka
i piosenką”. Muzeum,
ul. Młyńska;
— 18:30
Leszek Możdżer - fortepian,
Jan Jakub Bokun - dyrygent,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, bilety: I strefa: 90, 80 zł,
II strefa: 55, 45 zł. Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;
5. Koszalińskie Konfrontacje
Młodych‚ m-Teatr 2014
— 17:15
Stowarzyszenie Amicus
„Teatr Recepta”. Spektakl
pt. „Siewcy”, Plac Teatralny,
wstęp wolny;
— 18:00
„Cudotwórca” - Brian Ariel,
Teatr Dramatyczny m.st.
Warszawy. Spektakl towarzyszący, zamknięcie festiwalu, bilety: 70, 90 zł, BTD,
ul. Modrzejewskiej;

fot.: materiały promocyjne artysty

Kalendarium kulturalne
fot.: materiały promocyjne dystrybutora

14-15

• DKF „Medicus”

• Da Vosk Docta w Plastelinie

• MB Flow! w Plastelinie

17 Wtorek

20 Piątek

21 Sobota

— 17:00
Promocja Almanachu
„Kultura koszalińska 2013”,
wstęp wolny, Koszalińska
Biblioteka Publiczna,
Plac Polonii;
— 18:00
DKF „Medicus”. Reż.: Philipp Stölzl, obsada: Tom Payne, Stellan Skarsgård gat.:
przygodowy/dramat historyczny, Niemcy, 2014, 150
min. Anglia, XI wiek. Rob
Cole jako dziecko po śmierci
rodziców przygarnięty został
przez wędrownego balwierza. Pod jego okiem uczył się
reguł rządzących światem,
a także opanował podstawy medycznej wiedzy. Życie
chłopca odmienia spotkanie
z wędrownym lekarzem, który, dostrzegając młodzieńczy talent i zapał, zaszczepia
w nim marzenie o medycznych studiach pod kierunkiem sławnego na cały świat
lekarza perskich królów Ibn
Siny. Bilety: 8 zł, Kino Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 18:00
„Plac Waszyngtona”, Mała
Scena, bilety: 25, 30, zł,
Bałtycki Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej.
— 21:00
Da Vosk Docta producent
z Wrocławia (INVSBL, SoFarUnknown). Jego styl jest
mroczny i bezkompromisowy. Bezproblemowo porusza
się w klimatach typu trap,
witch house, screwed n chopped. Wraz z Voskiem przyjedzie i dorzuci swoje trzy
grosze Restrict. Poza Doktorkiem swój set zagra Przybysz ze Szczecina (Bass and
Culture). Na imprezie będzie
można usłysześć szeroki wachlarz gatunków; trap, rap,
glitch, cloud, post-dub step,
witch house, elektronika, bilety: 10 zł, Klub Plastelina,
ul. Mickiewicza;

— 21:00
MB FLOW! Prezentuje: Jak
co roku zapraszamy wszystkich na Przegląd Lokalnej
Sceny Rapowej. Już można
przesyłać zgłoszenia, wystarczy wysłać mail'a o tytule PRZEGLĄD 2014 na adres: mostbluntedflow@gmail.com. W mailu podajcie
ksywkę, miasto w którym
mieszkacie i jeżeli to możliwe
to dołączcie od razu 3 bity
(ponumerowane). Każdy
z uczestników zaprezentuje
2 lub 3 utwory (zależnie od
liczby starujących). Podobnie
jak rok temu wykonawcy
będą oceniani w czterech kategoriach: flow, beat, tekst
i charyzma. Po koncertach
oczywiście WOLNY MIKROFON! Do tej pory zgłosili się następujący MC's:
Emer, Muf (Darłowo), Rabit.
Dla uczestników przeglądu wejście free, bilety: 10 zł,

Klub Plastelina;

fot.: materiały promocyjne artystów

fot.: archiwum Mariusza Drezniaka

fot.: archiwum filharmonii

• Familijny Park Sztuki w Filharmonii

• „Cichogłośno” Wystawa w CK105

• Hi-Fly Orchestra na MiF

22 Niedziela

23 Poniedziałek

24 Wtorek

— 12:00
Familijny Park Sztuki, czyli cykl koncertów umuzykalniających dla całych rodzin.
Krakowiaczek ci ja. Tym razem tłem muzycznym będzie
polska muzyka ludowa. Zostaną omówione najważniejsze cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych. Zwieńczeniem będzie
pokaz taneczny na filharmonicznej estradzie w wykonaniu dzieci z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej,
a następnie wspólne z opiekunami odtańczenie prostego układu choreograficznego poloneza (W. Kilara z filmu „Pan Tadeusz”), Koncert

—
„Cichogłośno”, 23 – 28.06,
Ta ekspozycja to kalejdoskop
wewnętrznych światów młodych ludzi - studentów fotografii. Wstęp wolny. CK105,
sala dyskusji „Szczerość za
szczerość”, ul. Zwycięstwa
— 17:00
Preludium Lata. Ostatni
przed wakacjami Wieczorek
literacki. Wstęp wolny, KSM
„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Piękni i śmiali” 23 – 28.06,
Wstęp wolny. Galeria Scena,
Galeria Region, Plac Polonii;
— 19:00
33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi
i Film”. Gala otwarcia, Pokazana zostanie m.in. etiuda
filmowa koszalińskiej młodzieży, która powstała podczas zeszłorocznych warsztatów z udziałem Karoliny
Czarneckiej, znanej z piosenki „Hera koka hasz LSD”.
Aktorka wystąpi także na ceremonii otwarcia festiwalu.
Wstęp wolny, CK105, kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 10:00 - 21:00
33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Projekcje konkursowe, dyskusje „Szczerość
za szczerość”, wstęp wolny,
CK105, kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Zawód aktor. Prowadzi Maciej Buchwald, wstęp wolny;
—
„Berlinale” - wystawa będąca prezentacją projektu „Close
Up”, odbywającego się w trakcie Festiwal Berlinale, który co
roku daje szansę szansę 13 młodym fotoreporterom dokumentować jedno z najważniejszych
wydarzeń filmowych na świecie.
W zeszłym roku jednym z nich
był koszalinianin Karol Wysmyk. Wystawa przygotowana
przez Karola prezentuje portrety
gości festiwalu. Galeria Region
w Koszalińskiej Bibliotece
Publicznej, ul. Plac Polonii;
— 22:00
Scena muzyczna MiF, Hi-Fly
Orchestra, afterparty: Papa
Zura, Burn Reynolds (Soul
Sernice), wstęp wolny, Teatr
Variete Muza, ul. Morska;

inauguracyjny nosił tytuł „Zacznij od Bacha”. Następne to
m.in. „Smykofonia” czy „Strraszny koncert”. Spotkania odbywać się będą zawsze w niedzielę o godzinie 12:00. Bilety:

10 zł, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska;

fot.: materiały promocyjne artystki

fot.: Archiwum Centrali

Kalendarium kulturalne
fot.: materiały promocyjne artystów
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• Waglewski Fisz Emade na MiF

• Marika na MiF

• Wieczór rzymski w Centrali

25 Środa

26 Czwartek

27 Piątek

— 10:00 - 21:00
33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Projekcje konkursowe, dyskusje „Szczerość
za szczerość”, wstęp wolny,
CK105, kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Zawód aktor. Sprawdzona
formuła nieszablonowej rozmowy z aktorami, gośćmi festiwalu.
Maciej Buchwald w roli nie zawsze wygodnego prowadzącego
i gość dnia, zawsze o znanym
nazwisku. Wstęp wolny;
— 22:00
Scena muzyczna MiF, Waglewski Fisz Emade, zespół
trzech Waglewskich nie wymaga właściwie rekomendacji, ale warto przypomnieć
że Wojciech i jego synowie
mają już na koncie dwie bardzo dobrze przyjęte płyty i są
jednym z niewielu zespołów międzypokoleniowych.
Resztę wieczoru zapełni DJ-ska reprezentacja regionu:
Plastelinowy Joe z Koszalina
i Radekk ze Słupska. Wstęp
wolny, Teatr Variete Muza,
ul. Morska;

— 10:00 - 21:00
33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Projekcje konkursowe, dyskusje „Szczerość
za szczerość”, wstęp wolny,
CK105, kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Zawód aktor. Prowadzi Maciej Buchwald, wstęp wolny;
— 22:00
Scena muzyczna MiF. Marika. Dla części widzów Marika to prowadząca telewizyjny talent show The Voice
of Poland. Dla innych liderka formacji Spokoarmia
i pierwsza dama muzyki reggae i dance hall. Jej koncerty
to dawka dużej energii i dobrych wibracji, afterparty:
Dj Twister, wstęp wolny,
Teatr Variete Muza,
ul. Morska;

— 10:00 - 21:00
33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Projekcje konkursowe, dyskusje „Szczerość
za szczerość”, wstęp wolny,
CK105, kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Wakacyjna Salsa - wieczór
taneczny, wstęp wolny, Kawałek Podłogi, ul. Piastowska;
— 20:00
Zawód aktor, prowadzi Maciej Buchwald, wstęp wolny;
— 21:00
Wieczór rzymski
Chcesz poczuć prawdziwy
rzymski klimat? Usiąść przy
biesiadnym stole z Cesarzem?
Przeżyć niezapomniany wieczór? Ta impreza jest właśnie
dla Ciebie! Centrala Artystyczna, ul. Modrzejewskiej;
— 22:00
Scena muzyczna MiF. Super
Girl & Romantic Boys, afterparty: Osses, Bisti, wstęp
wolny, Teatr Variete Muza,
ul. Morska;

• 33. Koszaliński Festiwal
„Młodzi i Film”

fot.: Izabela Rogowska

fot.: materiały promocyjne artystki

fot.: Archiwum CK105
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• Helena Vondrackowa w HWS

• Autor sztuki Piotr Krótki

28 Sobota

29 Niedziela

30 Poniedziałek

— 11:00
Śniadanie na plaży - spotkanie z twórcami, aktorami
i uczestnikami festiwalu.
— 13:00
33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi
i Film”. Debata dotycząca postprodukcji, wstęp wolny. Restauracja Meduza w Mielnie;
— 20:00
Gala zamknięcia festiwalu,
najbardziej oczekiwany moment wręczenia wszystkich
szesnastu regulaminowych
i pozaregulaminowych nagród, w tym „Wielkiego Jantara 2014” dla debiutu (20 tys. zł)
i „Jantara 2014” im. Stanisława
Różewicza za reżyserię (12 tys.
zł). Całość poprowadzi sprawdzony, błyskotliwy duet: Kamil
Dąbrowa i Grzegorz Markowski.
CK105, kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Prapremiera spektaklu pt.
„Krótki(ego) zarys historii teatru”, Historia ostatnich 60 lat
„średniej wielkości teatru w średniej wielkości polskim mieście”,
podana w żartobliwej formie
z dużą ilością piosenek i odkrywającej dla widza kulisy życia teatralnego, bilety: 50 zł, Bałtycki
teatr Dramatyczny, ul. Modrzejewskiej;
— 19:00
Helena Vondrackowa, bilety:
50 - 90 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 19:00
„Krótki(ego) zarys historii teatru”. Scena na Zapleczu, Po raz trzeci Piotr Krótki bierze na warsztat historię. Po historii drugiego
tysiąclecia ludzkości oraz historii Polski, próbuje spojrzeć
na historię teatru... „Teatru
średniej wielkości, w średniej
wielkości polskim mieście”.
Bilety: 25, 30 zł, Bałtycki
Teatr Dramatyczny,
ul. Modrzejewskiej;

Bałtycki Teatr Dramatyczny
94 342 22 67

Klub Studencki Kreślarnia
608 615 380

Centrala Artystyczna
505 046 724

Kino Kryterium
94 347 57 41/42

Centrum Kultury 105
w Koszalinie
94 3475701

Muzeum w Koszalinie
94 343 20 11

Kontakty
i rezerwacje

Filharmonia Koszalińska
94 342 62 20
Hala widowiskowo-sportowa
94 343 61 43
Klub Inferno
600 483 666
Kawałek Podłogi
604 43 75 74

Radio Koszalin
94 347 09 00
Teatr Propozycji Dialog
94 342 52 96
Teatr Variete Muza
607 900 117 / 94 341 04 95
Klub Plastelina
502 104 474

fot.: archiwum artystów
fot.: archiwum artystek

Graal Metal Akustycznie
Podczas tego koncertu będzie można usłyszeć około 20 utworów mocno rockowych i metalowych zespołów. Będą to przede
wszystkim ballady, choć nie tylko. Blog GraMuzyka, będący częścią
portalu „Głosu Koszalińskiego”, który jest organizatorem koncertu
zaprasza na imprezę nie tylko zagorzałych fanów mocnych gitarowych brzmień, ale także wszystkich, którzy chcieliby się przekonać,
że rock i metal prócz mocy decybeli mają mnóstwo pięknych melodii. W koncercie wezmą udział cztery zespoły: duet Klaudia Wieczorek i pianista Daniel Chrząszcz; CHF Acoustic Trio, czyli gitarzyści Przemysław Olszewski i Grzegorz Wypych oraz wokalista Remigiusz Błaszków; koszaliński zespół Bacteryazz, w którym
grają muzycy zespołów Kaboom! i 4. Piętro oraz połczyński zespół
Doobragramy. Kapele zmierzą się z repertuarem m.in. takich zespołów jak Metallica, Slipknot, Black Sabbath, Faith No More, Alice In
Chains, Soundgarden i innych. 7.06, pub Graal, godz.19:00 ■ (KG)

Już po raz drugi klub „Kawałek Podłogi” poszukuje utalentowanych wykonawców.
W tej edycji do współpracy zaproszone zostały CK 105 i TKK MAX. Sukces ubiegłorocznego wydarzenia dowiódł, że istnieje potrzeba stworzenia imprezy, która da młodym możliwość prezentacji swoich możliwości przez
publicznością i jurorami. W I edycji triumfowały: duet Klaudia Wieczorek (patrz str. 24) i Karolina Lloyd oraz Natalia Bogusz z zespołem.
Tegoroczna edycja „Łowców Talentów” przyciągnęła jeszcze większą ilość wykonawców.
13 czerwca poznamy laureata, który otrzyma poniższe nagrody: Nagroda Prezydenta Koszalina
1500 zł, nagroda jury - profesjonalna sesja zdjęciowa do portfolio, nagroda TKK MAX - 500
zł, nagroda organizatorów - organizacja solowego koncertu, nagroda Radamenesa - sala prób
bezpłatnie przez miesiąc. Podczas koncertu
13 czerwca usłyszymy kilkunastu wykonawców.
13.06, Łowcy talentów, koncert finałowy, Sala
widowiskowa CK105, godz. 19:00 ■ (KG)

fot.: materiały promocyjne artystki

Łowcy Talentów
edycja II

Helena w hali
Był czas, kiedy nazywano ją czeską Marylą
Rodowicz, choć od zawsze miała swój oryginalny styl. Kiedyś często odwiedzała Polskę, ale nigdy nie odwiedziła Koszalina. Teraz nadrobi tę
stratę. Helena Vondrackova podczas swej czterdziestoczteroletniej kariery, stała się gwiazdą estrady w skali ogólnoświatowej. Jej łączna dyskografia osiągnęła nakład prawie 200 mln sprzedanych płyt. Vondrackova w swoim repertuarze ma
blisko 2000 utworów, największe zaś przeboje usłyszeć będzie można podczas koncertu w Koszalinie.
Helena Vondrackowa, 29.06, godzina 19:00,
Hala Widowiskowo-Sportowa ■ (KG)

Polecamy kultura-Aktywny Koszalin

fot.: Wojtek Grela
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Dobrowolna
pomoc
W dzisiejszych czasach bardzo trudno podarować drugiemu bezinteresownie odrobinę czasu. Szczególnie, jeśli to osoby, które są wykluczane. Świat wybiera dzisiaj ludzi silnych, zaradnych,
samodzielnych. Idea wolontariatu, dobrowolnego
i bezpłatnego służenia innym, staje się więc znakiem
sprzeciwu wobec znieczulicy i obojętności. Szczególnym wyzwaniem jest praca na rzecz hospicjów,
których działanie trudno sobie wyobrazić bez wolontariuszy. Potrzeby tam są wielorakie, każdy przeszkolony chętny znajdzie miejsce dla siebie. Różne
są oczekiwania zarówno ze strony placówki jak i ze
strony osób zainteresowanych pomaganiem innym.
Istnieje wolontariat akcyjny (pewnie najłatwiejszy przychodzę, daję czas, kończy się akcja - wracam do
siebie, deklarując otwartość na podobne działania,
kiedyś). Są stałe działania dotyczące funkcji pomocniczych, wspierających hospicjum - kwestowanie,
prace biurowe, gospodarcze, zarządzanie mediami
społecznościowymi itp. Mamy wreszcie pracę (dla
sprawdzonych i wybranych) bezpośrednio przy chorym i jego rodzinie. To najgłębsza forma wolontariatu, poprzez bliskość, obecność, oddanie, przyjaźń do

końca. Hospicjum uczy szanować każdą chwilę życia u kresu, smakować jej wagę i niepowtarzalność.
Uczy sensu życia, pokory, wyrozumiałości, cierpliwości, wyciszenia, wyzbywamy się pośpiechu.
W koszalińskiej filii Zachodniopomorskiego
Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych trwa tworzenie grupy wolontariuszy. Na dziś jest to kilkanaście
osób, które organizują i realizują imprezy charytatywne. Jak dotąd udało się zrealizować trzy: I Piknik- Zdrowie i Bezpieczeństwo, wernisaż zdjęć podopiecznych Grupy Wolontaryjnej - Nasze małe Mikołajki i Ogólnopolski Charytatywny Turniej Tańca
Towarzyskiego. Najbliższe plany to : 1.06 Piknik-Wspólna zabawa szlachetna sprawa (plac przy Amfiteatrze) i 21.06 II Piknik - Zdrowie i Bezpieczeństwo (tereny podożynkowe). Jest już kilka osób, które rozpoczęły pracę z chorymi dziećmi i rodzinami
w ich domach. W hospicjach dziecięcych praca wolontariusza ma charakter głównie wyręczający rodziców, dający im chwilę wytchnienia w bardzo wyczerpującej opiece nad nieuleczalnie chorym dzieckiem. Członkowie Grupy zapraszają wszystkich, bez
względu na wiek, którzy chcą poświęcić swój czas,
pomagając tym najbardziej potrzebującym.
Spotkania odbywają się we wtorki w Filii Hospicjum przy ulicy Kościuszki 5 ( budynek dawnego Pogotowia Ratunkowego) między 8:00 a 16:00. ■ (KG)

SZACHY
— 28.06 - 08.07
X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Szachowy
„Perła Bałtyku”, Łazy;

ENERGA AZS KOSZALIN
- PIŁKA RĘCZNA
przerwa w rozgrywkach

SPORTY
MOTORYZACYJNE
— 14-15.06, 10:00
II Runda Driftingowego Pucharu Bałtyku, bilety: I dzień:

10 zł, II dzień: 15 zł, I i II dzień
20 zł, Motopark, przy
ul. Gnieźnieńskiej;

BAŁTYK KOSZALIN
- PIŁKA NOŻNA

BAŁTYK KOSZALIN
- PIŁKA NOŻNA

— 07.06
III liga Bałtycka, Drawa
Drawsko Pomorskie
- Gwardia Koszalin;

— 07.06
III liga Bałtycka, Energetyk
Gryfino - Bałtyk Koszalin;

GWARDIA KOSZALIN
- PIŁKA RĘCZNA
przerwa w rozgrywkach

SPORTY WALKI
— 14.06, 10:00
Mistrzostwa Pomorza
ADCC i Amatorskiego MMA,

wstęp bezpłatny, Hala Sportów
Walki, przy ul. Fałata 34;

AZS KOSZALIN
- PIŁKA RĘCZNA
przerwa w rozgrywkach

BIEGI
— 01.06, 12:00
Leśna Piątka PIKUŚ, udział

bezpłatny, parking, przy
ul. Słupskiej;

— 19.06, 19:00
Leśna Piątka, udział bezpłatny,
parking, przy ul. Słupskiej;
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Kalendarium sportowe-Sport

Czerwcowy Motopark
Miłośnicy motoryzacji wiedzą dobrze o miejscu w Koszalinie, w którym w sezonie dużo się dzieje. Przy ulicy Gnieźnieńskiej usytuowany jest Ośrodek Sportów Motorowych i Tor Kartingowy znany
lepiej pod nazwą „Motopark”. Swoje umiejętności
pokazują właściciele dwu i jednośladów. Całoroczna aktywność tego miejsca zaczyna się wraz z kolejną edycją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a kończą ją koszalińskie mistrzostwa kierowców
Rally Sprint w grudniu. Czerwiec to połowa sezonu, więc i propozycji sporo. Pierwszą jest Driftingowy Puchar Bałtyku (14/15.06). Dyscyplina ta już na
stałe wpisała się w kalendarz organizowanych przez
Motopark zawodów. Jest to druga runda z pięciu
w tym sezonie, rozgrywana w Koszalinie. Impreza
przyciąga dużą publiczność, bo jest bardzo widowiskowa. Dla jej potrzeb auta są modyfikowane, a nawet budowane od podstaw, by jak najpłynniej pokonywały zakręty w nieustannym kontrolowanym
poślizgu tylnych kół. Minimalna moc silników to
300 KM, maksymalna sięga nawet 700 KM.

Rally Sprint. Zawody są rozgrywane w 10
rundach w sezonie dedykowane kierowcom samochodów osobowych, amatorom i zawodnikom z licencjami. Auta podzielone są na pojemności silnikowe i na klasy przednio i tylnonapędowe oraz 4x4.
Szkolenie motocyklowe (bezpieczne dwa koła,
28.06) Jest to bezpłatne szkolenie organizowane przez Polski Związek Motorowy dla kierowców motocyklowych, którzy zaczynają przygodę
z jednośladami.
Toyota MR2, Ford Cougar (20.06), Porsche 924 (21.06). Zloty miłośników samochodów sportowych powyższych marek. Ich posiadaczami są ludzie zrzeszeni w klubach, którzy raz
do roku zbierają w jednym miejscu, by podzielić się informacjami technicznymi i zaprezentować swoje samochody oraz spotkać się z nowymi
członkami klubów. Podczas zlotów odbywać się
będą różne konkurencje sportowe. ■ (RB)

Syreny znad
Dzierżęcinki
Co prawda nie mają jeszcze na swoim koncie
żadnej wielkiej nagrody, ale obie pokazały całej
Polsce, że potrafią śpiewać. Jedna w „X factorze”,
druga w „Must Be The Music”. Młodsza jest tegoroczną maturzystką, starsza ma całą szafę nagród zdobywanych od dziecka. Tytułowe syreny to oczywiście nie socjalistyczne samochody,
tylko mitologiczne nimfy morskie, które przejmująco i uwodząco śpiewały. Jeśli ktokolwiek
z czytających te słowa zetknął się ze śpiewającą
na żywo Klaudią Wieczorek albo Darią Zawiałow, to wie co mam na myśli. Dziewczyny różni wiele, począwszy od wieku (Daria jest starsza
o 4 lata) i ulubionego repertuaru, ale mają także
coś wspólnego, a właściwie kogoś – obie praco-

wały z Ewą Turowską w Centrum Kultury 105.
Łączy je także miłość do muzyki i do śpiewania.
Daria pojawiła się w Mini Studiu Poezji i Piosenki jako dziewięciolatka, ale swój pierwszy ważny
publiczny występ odbyła przed kamerami telewizyjnymi w programie „Od przedszkola do Opola” jako siedmiolatka. W Opolu pojawiła się niecałe 10 lat później, gdzie w koncercie „Debiuty”
zaśpiewała trudną „Erę retuszera” z repertuaru
Kasi Nosowskiej. Wcześniej zdarzyła się rzecz,
którą szefowa Mini Studia będzie pamiętać do
końca życia. Przygotowywała wtedy ze swoimi
podopiecznymi musical „Dziadek do orzechów”,
który został pokazany w amfiteatrze. Trwało to
parę miesięcy, szyte były kostiumy i nagle, tuż

Postać

fot.: Jacek Imiołek

fot.: Jacek Imiołek

fot.: Archiwum TVN
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przed premierą zachorował odtwórca głównej roli. Daria była na
każdej próbie, także na tych, na których nie musiała i szybko okazało się, że zna nie tylko wszystkie słowa, ale także gesty i zachowania sceniczne chorego kolegi. To ona uratowała spektakl. Daria pytana teraz o swoje zdolności aktorskie mówi, że wcale nie wyklucza
startowania w castingach do filmu, bo lubi grać, ale najważniejsze
jest dla niej śpiewanie. Chce śpiewać za wszelką cenę, co udowodniła zaliczając półfinały programów „Mam talent” i „X Factor”.
Klaudia śpiewa, akompaniując sobie na gitarze i jest miłośniczką muzyki niszowej, co oznacza, że w przeciwieństwie do Darii nigdy nie była zainteresowana braniem udziału w różnych dziecięcych czy młodzieżowych festiwalach. Do programu Polsatu
dostała się ku swojemu wielkiemu zdziwieniu, bo na skutek kłopotów z komputerem wysyłając zgłoszenie, nie wypełniła ankiety.
Na castingu wystąpiła jako ostatnia, po godzinie 23:00, po ca-

łym dniu stresującego czekania. Kiedy zaśpiewała „Fileds of
Gold” Stinga i dostała od jurorów cztery razy „tak”, wszystko
inne przestało być ważne. Najważniejsze były dla niej pochlebne opinie Elżbiety Zapendowskiej i Kory, która powiedziała:
– Śpiewasz przepięknie, jestem
pełna dla Ciebie podziwu, szlachetną sztukę nam tu pokazałaś, dziewczyno. Występ w półfinale już nie był tak udany, ale
Klaudia na pewno nie przestanie śpiewać. ■ (KG)

Pozarządowy Koszalin

Przebadają
je wszystkie!
Pośród pół tysiąca istniejących w naszym mieście organizacji pozarządowych znajdziemy te mniejsze, hobbystyczne oraz te
z wielomilionowym budżetem, organizacje kilkudziesięcioletnie,
jak i nowopowstałe. Organizacje odgrywają ważną rolę w rozwoju Koszalina w wielu dziedzinach – kultury, sportu, pomocy społecznej, edukacji, ekologii. – Abyśmy mogli dalej rozwijać pozarządowy Koszalin niezbędna jest gruntowna znajomość koszalińskich
organizacji. Niestety, nadal brakuje wielu informacji na temat ich
potencjału, działań i problemów. Aby uzyskać potrzebne dane zaplanowaliśmy duże badanie - mówi Izabela Felisiak, wiceprezes Pracowni Pozarządowej. Powszechne badanie koszalińskich organizacji pozarządowych, które obecnie jest już na półmetku, to przedsięwzięcie wyjątkowe. Nie dość, że są nim objęte wszystkie istniejące
w Koszalinie organizacje, to jeszcze zaplanowano pogłębiony sposób realizacji badań - każdą z organizacji odwiedzi ankieter, który podczas wywiadu zapozna się ze specyfiką jej działania. Efektów badań będzie wiele: wydanie Atlasu Koszalińskich Organizacji
Pozarządowych, publikacja raportu z badań, aktualizacja bazy organizacji pozarządowych, wdrożenie nowego systemu komunikacji
między Urzędem Miasta a organizacjami. Badanie jest częścią projektu „Koszalin – miasto na model”, który jest wspólnie realizowany przez Pracownię Pozarządową (dawniej KCWIS), Fundację Nauka dla Środowiska oraz Gminę Miasto Koszalin. ■ (MW)

Uczymy się
od innych
Grupa przedstawicieli koszalińskiego samorządu oraz organizacji pozarządowych w dniach
28 – 30 maja wybierze się na
wizytę studyjną do Poznania
i Szczecina. Uczestnicy przyjrzą
się współpracy między tamtejszymi samorządami a lokalnymi organizacjami, poznają rozwiązania, które warto wdrożyć w Koszalinie. Poznają także
działania poznańskiego i szczecińskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych. Jest to pierwsza z dwóch zaplanowanych
w najbliższym czasie wizyt. Nauka dobrych praktyk z innych
miast będzie punktem wyjścia
do prac nad zmianą rozwiązań dotyczących współpracy koszalińskiego Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi. Już w maju rozpoczyna
pracę zespół zajmujący się poprawą jakości przeprowadzanych w naszym mieście konsultacji społecznych. ■ (MW)

Serdecznie informujemy, że Lider Projektu „Koszalin - miasto na model...” Koszalińskie Centrum
Wspierania Inicjatyw Społecznych od maja 2014 r. zmieniło nazwę na Pracownia Pozarządowa.

