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Jak każda mama wiem, że zachęcanie naszych pociech do szukania rzeczy, które sprawią im radość i będą inspiracją do rozwijania się,
jest bardzo ważne. Takie było założenie powstania naszego festiwalu –
Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej w Koszalinie. Po dwóch pierwszych edycjach mamy satysfakcję, którą dały uśmiechy uczestników –
nie tylko dzieci, ale także rodziców, do nich także adresujemy nasze
wydarzenie. Trzeci festiwal ma główną bohaterkę, którą mamy i tatusiowie dobrze znają – to Pippi Langstrumpf. Projekcje filmowe, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne, kulisy animacji filmów dla dzieci, Edyta Jungowska czytająca Astrid Lindgren w czasie pierwszych
dwóch dni wiosny, to dobry powód do odwiedzenia Centrum Kultury
105. A teraz wyobraźmy sobie, że ktoś z uczestników Dziecięcego Festiwalu Sztuki Filmowej za kilka lat pokaże swój debiut na festiwalu
„Młodzi i Film”! Zapraszamy gorąco :)

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

Monika Modła
Dyrektor Dziecięcego Festiwalu
Sztuki Filmowej w Koszalinie

Polecamy kultura

Kazik piąty
do brydża
Trudno sobie wyobrazić, że
ktoś w Polsce może nie znać Kazika Staszewskiego. Choć w internecie pojawił się film, gdzie autor pokazuje zdjęcia znanych osób i pyta
przechodniów czy rozpoznają te
twarze. Kilka osób nie rozpoznało Kazika, choć prawie na pewno
znają któryś z jego utworów. Artysta jest obecny na scenie od ponad 35 lat. Przede wszystkim jako
lider formacji Kult, ale także Kazik na żywo, Bulldog, ma na swoim koncie niezliczone projekty z piosenkami Taty Kazika czy
Toma Waitsa. Jest wokalistą, saksofonistą, aranżerem i oczywiście
autorem często niepokornych tekstów. W Koszalinie pojawi się tym
razem w towarzystwie Kwartetu
Proforma.

Jedyny pięcioosobowy Kwartet w Polsce, a być może na świecie, obecnie koncentruje się przede wszystkim na własnych piosenkach, jednak od
samego początku działalności ma w repertuarze własne opracowania
utworów Jacka Kaczmarskiego, tria Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński
oraz wszystkich piosenek Stanisława Staszewskiego. Zespół wykonuje też
utwory Georgesa Brassensa (w tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego)
oraz Nicka Cave`a i Toma Waitsa, w autorskich tłumaczeniach Przemysława Lembicza. Cechą charakterystyczną Kwartetu są bogate aranżacje,
w których oprócz instrumentarium podstawowego pojawiają się również
kontrabas, akordeon, mandolina, różne instrumenty perkusyjne, oraz od
2012 roku perkusja. W działalności autorskiej zespół tworzy muzykę do
wierszy m.in. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jacka Kaczmarskiego i Krzysztofa Gajdy.
Jeśli pierwotnie był to pomysł na krótką przygodę, to trochę się ona
wydłużyła – panowie mają na koncie dwie płyty, podwójny krążek „Wiwisekcja” (2015) i „Tata Kazika kontra Hedora”, wydanej nakładem SP
Records w 2017 roku. Ten drugi album osiągnął złoty status i niemal natychmiast po premierze zebrał entuzjastyczne recenzje fanów twórczości
Kazimierza i Stanisława Staszewskich. Prawdziwi fani artystycznych dokonań Kazika mogą być pewni, że na koncercie usłyszą utwory z obu płyt
nagranych z kwartetem Proforma, ale także inne przeboje, z bogatej dyskografii lidera Kultu. ■ (KG)
23 marca, godz. 20:00, Kazik & Kwartet Proforma. Bilety: 80 zł
w przedsprzedaży, 100 zł w dniu koncertu. Sala widowiskowa CK105,
ul. Zwycięstwa.

fot.: Materiały promocyjne
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Wszyscy dorośli marzą żeby
znów być dzieckiem, ale teraz
mają ku temu naprawdę poważny powód. Trzeci już raz zapraszamy ich, oczywiście ze swoimi pociechami, na 3. Dziecięcy Festiwal
Sztuki Filmowej. Przez dwa dni
Centrum Kultury 105 gościć będzie młodych koszalinian, którzy
uwielbiają chodzić do kina i brać
udział w różnych szalonych zabawach. W tym roku zaczynamy
wcześniej, swoistym pre-festiwalem. 17 marca o 10:45 rozpocznie
się seans bajek krótkometrażowych, a o 12:00 nie lada atrakcją
będzie seans „Smoczego serca”
z udziałem prawdziwego lektora,
który na żywo będzie wcielał się
w rolę Harry'ego Nissego i innych
bohaterów filmu. Naszym gościem będzie Sebastian Kończak.
Po tym sobotnim spotkaniu, wszyscy rozgrzani, niezależnie od pogody, wezmą udział, po
raz trzeci, w filmowym powitaniu
wiosny, w środę 21 marca. Kolorowy korowód, z udziałem przedszkolaków, postaci z bajek, szczudlarzy z Kompanii Marzeń i bębniarzy z CK105 Drum Corps,
prowadzony przez Pippi Langstrump na koniu (główna boha-

Filmowe
święto dzieci

terka imprezy), przejdzie przez miasto, z Rynku Staromiejskiego do Centrum Kultury 105, gdzie Pippi wskoczy na ekran i pokaże się w filmie pełnometrażowym o swoich przygodach. Głównym punktem Festiwalu
jest pokaz 4 filmów, których głównymi bohaterami są postaci z twórczości Astrid Lindgren: „Pippi Langstrump”, „Pippi Langstrump – Ucieczka
Pippi”, „Nils Paluszek” oraz „Dzieci z Bullerbyn”.
Przez dwa dni dużo się będzie działo – naszymi gośćmi będą: aktorka Edyta Jungowska, która zaprosi wszystkich do zaczarowanego świata Astrid Lindgren, Teatr Kompania Marzeń, który zaprezentuje „Dzieci z Bullerbyn” i nasz teatr koszaliński z „Pippi Langstrump”. Spotkanie
z panią Edytą rozpocznie się od wywiadu o jej pracy na planie filmowym,
o jej karierze i pasjach. Aktorka podczas dwóch zaplanowanych spotkań
przeczyta żywo fragmenty powieści Astrid Lindgren. Każdy uczestnik
będzie mógł poprosić o autograf i zrobić sobie zdjęcie z aktorką.
Drugiego dnia będziemy poszukiwać dziecięcych talentów, zaprosimy was na warsztaty plastyczne i pokażemy jak powstaje animacja dla
dzieci. W ciągu obu dni od godzin przedpołudniowych do wieczornych,
w jednej z sal Centrum Kultury 105, czynna będzie wystawa interaktywna
pn.: „Exploratorium”. Sładać się będzie z zestawu instalacji do samodzielnego eksperymentowania i poznawania zagadnień fizycznych i technicznych, co daje szansę dzieciom na nowatorską formę edukacji i poznawanie świata przez samodzielne doświadczenia. Festiwal zakończy występ
zespołu Accantus i wspólne jedzenie tortu. Czujcie się wszyscy gorąco zaproszeni! ■ (KG)

fot.: Materiały promocyjne

▴ Edyta Jungowska

fot.: K. Serfafin

3. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej w Koszalinie

▴ Studio Accantus

3. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej w Koszalinie

3. Dziecięcy Festiwal
Sztuki Filmowej w Koszalinie
21-22 marca
21 marca – I Dzień wiosny
10:00 – Otwarcie Festiwalu przez Prezydenta Miasta Koszalina
10:15 – Kolorowy dziecięcy korowód prowadzony przez Pippi na koniu
10:30 – Projekcja filmowa „Pippi Langstrump” (90')
11:00, 13:00 – Zaczarowany świat książek Astrid Lindgren
– Spotkanie z aktorką Edytą Jungowską
10:30, 11:30, 12:30 – Spotkanie z Teatrem Kompania Marzeń (Dzieci z Bullerbyn)
10:30-14:00 – Warsztaty plastyczne
11:00-19:00 – Wystawa interaktywna pn.: „Exploratorium”
12:00 – Projekcja filmowa „Dzieci z Bullerbyn” (90’)
17:00 – Spektakl teatralny „Pippi Pończoszanka” Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
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▴ Dziecięcy korowód

fot.: Mosquito Labs

22 marca – Dzień II
9:00 – projekcja filmowa „Pippi Langstrump – Ucieczka Pippi” (99')
9:00, 10:00, 11:00 – Spotkanie z Teatrem Kompania Marzeń (Dzieci z Bullerbyn)
9:00-17:00 – Wystawa interaktywna pn.: „Exploratorium”
10:00-19:00 – Fotobudka
10:30-14:00 – warsztaty plastyczne
11:00 – projekcja filmowa: „Nils Paluszek” (72')
12:00-15:00 – Casting dziecięcych talentów pn.: „Dzieciaki Talenciaki”
we współpracy z TV MAX
13:00-14:00 – „Jak powstaje animacja poklatkowa dla dzieci?”
– prelekcja przygotowana przez „Studio Trefl”
17:00 – Finał festiwalu: Koncert zespołu Studio Accantus. Tort dla wszystkich.

• Zabytek Miesiąca

• Między Dymem a Rzeczywistością w Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Kalendarium kulturalne

• Drogi do Niepodległości 2.0. „Czyn i Pamięć”
w Muzeum

Wydarzenia stałe, czasowe, ceny biletów
WYSTAWY STAŁE:

Monety i medale ze zbiorów
własnych Muzeum w Koszalinie – Wyspa kulturowa. Wieś
Jamno pod Koszalinem – Kuźnia pomorska – Dzieje Koszalina od średniowiecza do współczesności – Warsztat szewski
– Osieki 1963-1981 – wystawa sztuki współczesnej – Sztuka dawna i rzemiosło od baroku
do secesji – Pradzieje Pomorza
– Koszalin 1945-2015. Od dyktatury do demokracji. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;
WYSTAWY CZASOWE:
— Od 1.03
Zabytek Miesiąca – szklana
butelka z Malty. Odkryta przy

ulicy Piastowskiej w Koszalinie.
Dzięki widniejącemu na butelce napisowi ustalono, że pochodzi z dalekiej Malty. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;
— Do 18.03
Między Dymem a Rzeczywistością. Wystawa fotografii
Tomasza Juszkiewicza.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Do 23.03
Drogi do Niepodległości 2.0.
„Czyn i Pamięć”. Druga wysta-

wa z cyklu Drogi do Niepodległości. Wstęp wolny. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

— Do 16.03
Wystawa rysunku i malarstwa
Izabeli Zielińskiej pt.: „Bliżej
natury”. Bałtycka Galeria

Sztuki, hol kina Kryterium,
CK105, ul. Zwycięstwa;

— Od 5 do 29.03
Wystawa prac Wala Jarosza pt.: „Notatki z podróży”.

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

— Od 01.03
Wystawa prac wychowanków
Pracowni Malarstwa i Rysunku pracujących pod kierunkiem Jolanty Lange pt.: „Kolory wiosny”. Galeria Malucha,

Pałacu Młodzieży;

— Do 31.03
„Miejsca zgubione w czasie”
– autorska wystawa fotografii Karoliny Przyboś. Autorka

tworzy elegancki i subtelny fotograficzny dziennik podróży
po Europie, w którym na pierwszy plan wysuwa się ponadczasowość odwiedzanych przez nią
miejsc. Galeria Fotografii,
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Muzeum w Koszalinie jest
czynne od wtorku do niedzieli w godzinach 10:00-16:00.
W poniedziałki Muzeum jest
nieczynne dla zwiedzających.

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, rodzinny (min. 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);
— 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 pt. „Kolory wiosny” w PM

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

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

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

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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• Grupa MoCarta „Dzieła wybrane

• 105% Mocy Ralph Kaminski

1 Czwartek

2 Piątek

— 9:00
„Balladyna” – Duża Scena,

— 18:30
Amber Youth Orchestra
„Stars & Planets”. D. Mikulski

z dwudziestu lat”

reż.: K. Galos. Mamy karnawał, widzimy ludzi w kostiumach i maskach. Jesteśmy
w świecie magii i wiary. Właśnie jedna z Bogiń udzielająca łask wiernym zakochała się
w dorodnym, pełnym energii
chłopie. A to jest zakazane.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 17:00
Spotkanie autorskie z Cezarym Harasimowiczem połączone z promocją książki
„Saga, czyli filiżanka, której
nie ma”. Wstęp wolny.

Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii 1;
— 17:30 i 20:00
Grupa MoCarta „Dzieła
wybrane z dwudziestu lat”.

Podczas koncertu będzie można m.in. zobaczyć nagrania archiwalne z pierwszego występu kwartetu oraz najważniejsze i najlepsze utwory zespołu.
Swój wirtualny udział potwierdzili: P. Bałtroczyk, Z. Zamachowski, A. Andrus oraz GrupoMoCarciątka. Bilety: 70 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;

& My Best Band In The World w CK105

– dyrygent, P. Skoczyk – dyrygent, P. Ostrowski – fortepian,
K. Śmietańska – wiolonczela,
O. Rzążewski – saksofon. Program: J. Williams Star Wars –
The Empire Strike Back (Medley), A. Rowley – Mały koncert
fortepianowy G dur (cz. I i III),
P. I. Czajkowski – Wariacje
Rococo, P. Iturralde – Paquena Czarda, G. Holst – Planety (Mars, Venus, Jupiter). Amber Youth Orchestra (AYO) zespół tworzy blisko 100 młodych,
wyjątkowych artystów. Koncert jest też uroczystą inauguracją Jubileuszowego Roku 60-lecia Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Koszalinie.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

reż.: Z. Derebecki. BTD;

— 21:00
Koncert 105% Mocy: Ralph
Kaminski & My Best Band In
The World. Bilety: 25/35 zł, do

nabycia: CK105, www.ck105.
koszalin.pl oraz www.kupbilecik.pl. Club105, ul. Zwycięstwa;

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• KMW: „Coco” w kinie Kryterium

• Carmen & Sheherezade – Balet Opery

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

3 Sobota

4 Niedziela

5 Poniedziłek

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

— 11:00
Festiwal Tatuażu – Koszalink.

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

— 11:00
Festiwal Tatuażu – Koszalink.

— 18:00
Carmen & Sheherezade
– Balet Opery Kijowskiej.

dla dorosłych. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

Bilety: 15/20 zł, dostępne:
www.kupbilecik.pl. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Coco”.

Reż.: Lee Unkrich, 109 min.
Bohaterem filmu jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana. Jednak Miguel marzy, by pójść
w ślady swojego idola, wielkiego muzyka Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to
– za sprawą serii przedziwnych
wydarzeń – doprowadzi go do
niezwykle kolorowej Krainy
Umarłych. Kino Kryterium,
ul. Zwycięstwa;

— 12:00-13:30
Warsztaty rodzinne. Muzeum

w Koszalinie, ul. Młyńska;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

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

Kijowskiej w Filharmonii

Bilety: 15/20 zł, dostępne:
www.kupbilecik.pl. Teatr
Variete – Muza, ul. Morska;

Balet klasyczny od wieków ma
grono zagorzałych wielbicieli
doceniających wirtuozerię tancerzy potrafiących nawet jednym małym gestem wyrazić
mnóstwo emocji. Aby zostać
dobrym tancerzem klasycznym, oprócz tańca artysta musi
posiąść sztukę aktorstwa i mimiki, musi dogłębnie opanować
mowę ciała. Bilety: 120 zł.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
„Księżyc na Buffalo”

– Duża Scena, reż.: J. Tomaszewicz. Księżyc nad Buffalo zaskakująca farsa z doborową obsada BTD, szybkie tempo,
zaskakujący finał. Jest to komedia o ludziach sceny i nie tylko.
George i Charlotte to małżeństwo aktorów, którzy od lat
występują razem na scenie.
BTD, pl. Teatralny 1;

w Muzeum

niorów. Muzeum, ul. Młyńska;

6 Wtorek
— 11:00
„Strażniczka Magicznego Lasu” – Duża Scena, reż.:

M. Borchardt. Mieszkańców
Magicznego Lasu czeka walka
o życie. Przeżyją mnóstwo przygód, strasznych i niebezpiecznych. Ich przyjaźń zostanie
wystawiona na próbę. Na ich
drodze staną zagadki do rozwiązania i przeróżne niespodzianki. BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Koncert z cyklu Scena Seniora.

Wystąpią: Chór Frontowe
Drogi i Kapela Ludowa Swaty z Będzina. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „W ułamku sekundy”.

Reż.: F. Akin, gat.: Dramat, 106
min. W ułamku sekundy życie
Katji eksploduje i rozpada się
bezpowrotnie, gdy jej mąż i kilkuletni synek giną w zamachu
bombowym. Kino Kryterium;

• Wernisaż wystawy fotografii Wojciecha

• VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy

7 Środa

9 Piątek

— 9:00
„Strażniczka Magicznego
Lasu” – Duża Scena. BTD;
— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka
„Historia pszczół” M. Lunde.

— Od 9 do 10.03
VI Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy „Hity na Gitarze”
– wystawy towarzyszące
(opis str. 20). Pałac Młodzieży;
— 10:00
VI Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy „Hity na Gitarze”
(opis str. 20). Pałac Młodzieży,

Druszcza pn.: „ Portret intymny” w CK105

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

8 Czwartek
— 16:00 i 19:00
„Skok w bok” – Duża Scena,

reż.: A. Rozhin, wynajem sali.
Na pierwszy rzut oka dwie zwykłe pary z długoletnim stażem
wybierają się na kolejne wspólne wakacje w miejsce, do którego jeżdżą od siedmiu lat.
BTD, pl. Teatralny1;
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki – książka „Wymyśliłam Cię”
F. Zappi. Wstęp wolny. KBP,

filia nr 3, ul. Młyńska 12;

— 18:00
Wernisaż wystawy
fotografii Wojciecha Druszcza
pn.: „ Portret intymny”
(opis str. 23). Bałtycka Galeria

Sztuki, CK105, ul. Zwycięstwa;

„Hity na Gitarze” w Pałacu Młodzieży

ul. Bogusława II;

— 16:00
„Dzień Kobiet” – Stowarzyszenie Śpiewacze „Śródmieście”
w Koszalinie i zespół
Śpiewaczy „Bursztyny”
z Mielna. Wstęp wolny.

Club105, ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Koncert Symfoniczny (opis str.
18). P. Pałka – dyrygent, G. Fli-

cińska-Panfil – sopran, M. Panfil – alt, P. Łuczak – tenor,
P. Czekała – bas, Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
im. K. Marcinkowskiego.
Filharmonia, ul. Piastowska;

— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

reż.: R. Matusz. BTD;

— 19:30
VI Ogólnopolski Konkurs Gitarowy – koncert mistrza – Thomas Zwijsen (opis str. 20). Bile-

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne PM

Kalendarium kulturalne

fot.: W. Druszcz
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• Giełda Kolekcjonerska w Muzeum

ty: 25 zł, do nabycia w CK105.
Sala widowiskowa CK105;

10 Sobota
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska. Zgło-

szenia: tel. 94 343 20 11. Wstęp
wolny. Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00
Kino Małego Widza: „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”.

Kino Kryterium;

— 16:00
VI Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy „Hity na Gitarze”
– koncert laureatów (opis
str. 20). Pałac Młodzieży;
— 16:00 i 19:00
„Oświadczyny/Niedźwiedź’’

– Duża Scena, reż.: J. Dzienkiewicz. BTD, pl. Teatralny 1;
— 18:00
Szminka Movie z okazji dnia
kobiet: „Plan B”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 21:00
Koncert: Nocny Kochanek.

Bilety: 30/40 zł. Club105;

— 21:00
Koncert Bitaminy. Bity, sample

i słowa sklejone emocjami.
Bilety: 30 zł. Jazzburgercafe;

fot.: I. Rogowska

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• Kryterium Movie: „Borg/McEnroe. Między

• Dyskusyjny Klub Książki w KBP

• „Wirus Świrus... i cała reszta” w BTD

11 Niedziela

13 Wtorek

15 Czwartek

— 12:00 i 16:00
„Akademia Pana Kleksa” –

— 9:00 i 11:30
„Akademia Pana Kleksa” –

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

odwagą a szaleństwem” w kinie Kryterium

Duża Scena, reż.: J. J. Połoński – Lubuski Teatr w Zielonej Górze, współpraca. Akademia Pana Ambrożego Kleksa
to miejsce, gdzie tolerancja +
dziecko = człowiek. To tak proste równanie, że aż za często
o tym zapominamy. Czy nasz
Adaś uwierzy w siebie i w swoje siły. Czy jego słabości staną
się jego atutami? Czy Ambroży Kleks uratuje świat fantazji przed niszczycielską siłą zła?
BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Kryterium Movie: „Borg/
McEnroe. Między odwagą
a szaleństwem”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

12 Poniedziałek
— 9:00 i 11:30
„Akademia Pana Kleksa”

– Duża Scena, reż.: J. J. Połoński – Lubuski Teatr w Zielonej
Górze, współpraca. BTD;

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

niorów. Muzeum, ul. Młyńska;

Duża Scena, reż.: J. J. Połoński.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 16:30
Wernisaż wystawy malarstwa
Agnieszki Bernaś „Żywioły”.

Galeria Ratusz, I p, Rynek
Staromiejski;
— 17:00
„Nie tylko dla Kobiet”.

Rada Osiedla „Śródmieście” zaprasza na koncert. Goście: Zespół Śpiewaczy „Zgoda” z Wyszewa, Zespół Śpiewaczy „Zalesianie” z Mścic. Wstęp wolny.
Club105, ul. Zwycięstwa 105.
— 18:00
DKF: „Czwarta władza”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

14 Środa
— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – książka „Kasacja”
R. Mroza. Wstęp wolny. KBP,

filii nr 12, ul. Spokojna 48;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – książka „Zakochać się” C. Ahern. Wstęp wol-

ny. KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

– Duża Scena, reż.: Ż. Gruszczyńska-Ogonowska. Bajka
„Wirus Świrus i cała reszta”
jest zarówno klasyczną baśnią,
której bohaterowie przeżywają
rozliczne i niezwykle wciągające młodego widza przygody, jak
i – ze względu na tematykę –
bardzo współczesną przypowieścią pedagogiczną dotyczącą
niebezpieczeństw związanych
z plagą dzisiejszych czasów:
uzależnieniem od technologii.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 19:00
Scena Muzyczna: Koncert
Wielkie Damy Piosenki w wykonaniu duetu Lucy & Tom.

W programie: piosenki z repertuaru m.in. E. Piaf, M. Dietrich,
Dalidy, V. Villas, Miny i Miry
Kubasińskiej. Lucy & Tom to
duet muzycznych podróżników, łączących wielobarwny
głos i dźwięk gitary elektrycznej.
W swoich muzycznych poszukiwaniach sięgają od Bizeta i Ravela po Dalidę i Joe Dassin a nawet Bowie’go. Bilety: 15 zł, do
nabycia w biurze Teatru „Dialog”. Domek Kata, ul. Grodzka;

• Koncert: Woodland Spirit – „Tribute
To Anathema”, Support: Jalee.

16 Piątek

— 18:30
Koncert Symfoniczny.
100. rocznica śmierci
Debussy'ego. M. Caldi – dy-

rygent, C. P. Montoya – harfa,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: C. Debussy –
Preludium „Popołudnie fauna”,
„Danses sacree et profane” na
harfę i smyczki, „Clair de lune”
(„Światło księżyca”), M. Grandjany – Aria w stylu klasycznym na harfę i smyczki op. 19,
C. Franck – Symfonia d-moll.
Filharmonia, ul. Piastowska;
— 19:00
Koncert: Woodland Spirit
– „Tribute To Anathema”,
Support: Jalee (opis str. 27).

Bilety: 20 zł, do nabycia:
CK105, www.ck105.koszalin.
pl. Club105, ul. Zwycięstwa;

17 Sobota
— 10:00
Rozkminianie Otwarte Mowy
Antycznej. Co miesięczne

warsztaty z „żywej łaciny”.
Zapisy: K. Barański,
tel. 698 900 903. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;

• Zapowiedź 3. Dziecięcego Festiwalu Sztuki
Filmowej: „Pan Hublot” w kinie Kryterium

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

dla dorosłych. Muzeum,
ul. Młyńska;

— 10:45
Zapowiedź 3. Dziecięcego
Festiwalu Sztuki Filmowej:
Blok bajek krótkometrażowych: „Pan Hublot”, „Hej Jelonku”, „Pan Patyk”, „Ośmiornica”, „Uciekające ciastko”.

Bilety: 5 zł. Kino Kryterium;
— 12:00
„Smocze serce” – seans z lektorem na żywo. Bilety: 5 zł. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:00 – 13:30
Warsztaty rodzinne. Muzeum

w Koszalinie, ul. Młyńska;

— 19:00
„Jesteśmy na wczasach,
czyli polska miłość” – Scena na

Zapleczu, reż.: C. Domagała –
wersja koncertowa. Na dancingu usłyszymy przeboje minionych dekad, do których słowa
napisał W. Młynarski: „Jesteśmy na wczasach”, „W Polskę
idziemy”, „Daj des”, „Jesienny
Pan”, „Jeszcze w zielone gramy”,
itp. Spektakl dla dzieci i dorosłych! BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: I. Rogowska

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: Materiały promocyjne
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• „Prawda” w BTD

18 Niedziela
— 19:00
„Prawda” – Scena na Zapleczu,

reż.: R. Matusz. BTD,
pl. Teatralny 1;

— 20:00
Koncert: Rogucki Solo.

Bilety: 45 zł/55 zł.
Club105, ul. Zwycięstwa;

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

dla seniorów. Muzeum
w Koszalinie, ul. Młyńska;

20 Wtorek
— 18:00
DKF: „Dziennik maszynisty”.

Reż.: M. Radović, gat.: Komedia, 89 min. Ilija jest doświadczonym maszynistą, który zbliża się do emerytury. Na koncie
ma rekordową liczbę 28 zabitych. W ślady ojca idzie jego
19-letni syn Sima. Za chwilę
po raz pierwszy przejmie stery
pociągu. Jest podekscytowany,
ale i przerażony, że idzie za
tym zostanie zabójcą. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

• 3. Dziecięcy Festiwal Sztuki Filmowej
w Koszalinie w CK105

21 Środa

— 10:00-19:00
3. Dziecięcy Festiwal Sztuki
Filmowej w Koszalinie
(opis str. 4-5). CK105,

ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Obchody Światowego Dnia
Poezji. Zapraszają: Krajo-

we Bractwo Literackie SPK
w Koszalinie, CK105 i Muzeum Okręgowe w Koszalinie.
„Wszystko jest poezja" – E. Stachura. Prowadzący: K. Pilecka
i R. Dopieralski. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;

22 Czwartek
— 9:00-19:00
3. Dziecięcy Festiwal Sztuki
Filmowej w Koszalinie
(opis str. 4-5). CK105,

ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Wykład Cecylii Judek
– sekretarz naukowy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie pt.: „Irena Sendlerowa –
Sprawiedliwa Wśród Narodów Świata”. Wstęp wolny.

Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: M. Mulawa

© Ingrid Vang Nyman/Saltkråkan AB
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• Koncert Symfoniczny. Jakubowe kreacje.

• Bacterya Fest 2018 w CK105

— 19:00
Międzynarodowy Dzień
Teatru w TP Dialog.

„Porozmawiajmy” w wykonaniu Teatru Antrakt scenariusz
i reżyseria E. Malczewska-Giemza. Pałac Młodzieży;

w Filharmonii

Scena Poezji „Płonę I Krzyczę”.
Monodram oparty na poezji lirycznej W. Broniewskiego, scenariusz i reżyseria: M. Ulicka,
wykonanie: J. Litwin, przedstawienie własne STP „Dialog”.
Wstęp wolny za okazaniem
„karty widza” do odbioru
w biurze Teatru. Domek Kata;
— 19:00
Fuck Up Night.

Wstęp wolny. Teatr Variete
– Muza, ul. Morska;

23 Piątek
— 17:00
Spotkanie w Realu 4 (opis
str. 19). Czwarta edycja wy-

stawy interdyscyplinarnej artystów współczesnych z całego
kraju, prezentujących twórczość
w galeriach internetowych. Pomysłodawcą spotkań „w realu”
jest koszaliński twórca Waldemar Jarosz. Muzeum, Galeria
Antresola, ul. Młyńska 37-39;
— 18:00
Międzynarodowy Dzień
Teatru – premiera spektaklu

— 18:30
Koncert Symfoniczny. Jakubowe kreacje. J. Chrenowicz – dy-

rygent, J. Jakowicz – skrzypce,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Program: M. Karłowicz
– koncert skrzypcowy A-dur
op. 8, J. Haydn – 88. Symfonia G-dur, J. Brahms – Wariacje na temat Haydna op. 56 a.
Koncert pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia
TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.
Filharmonia, ul. Piastowska;

— 19:00
Bacterya Fest 2018: Banda Puchatka, Męczenie Owiec, Time
to Express, Bacteryazz. Bilety:

15/20 zł, do nabycia w CK105
oraz www.ck105.koszalin.pl.
Club105, ul. Zwycięstwa;
— 21:00
Koncert: Szpaku x DJ Fauda,

B.A.D i RO. Prowadzenie:
Szymi Szyms – king of indahouse! Bilety: 35 zł. Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

Kalendarium kulturalne

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne PM

12-13

• Sobotnie poranki rodzinne. Eko Moda w PM

• Kazik & Kwartet Proforma w CK105

• W Samo Południe w Muzeum

24 Sobota

25 Niedziela

27 Wtorek

— 10:00
Sobotnie poranki rodzinne.

— 11:00
Collage paschalny – równoległe światy. Teatr „Na bosa-

— 18:00
DKF: „Trzy billboardy
za Ebbing, Missouri”. Kino

Eko Moda powraca na wiosnę!
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Jaskiniowiec”. Kino Kryterium;
— 15:00
Koncert „Zielona Miłość”.

Piosenki o miłości, które zaśpiewają młodzi artyści z zespołu
„Czarno na Białym” prowadzonego przez M. Orłowską. Pałac
Młodzieży, ul. Bogusława II;
— 19:00
„Pożar Reichstagu” – Duża

Scena, reż.: K. Szyngiera, prapremiera. „Pożar Reichstagu”
to utwór dramatyczny napisany w reakcji na wstrząsający
opinię publiczną niemal całego
ówczesnego świata fakt pożaru gmachu parlamentu Rzeszy
w Berlinie w nocy z 27
na 28 lutego 1933 roku.
BTD, pl. Teatralny 1;

ka”, reż.: M. Ercolani, chór –
M. Strzelecka. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Pożar Reichstagu” – Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 19:00
Koncert zespołu Turbo. Bilety:

35/45 zł. Teatr Variete – Muza;

26 Poniedziałek

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze. Muzeum;
— 17:00
„Wiosenne poezjobranie”
Krajowego Bractwa Literackiego. Wstęp wolny. KSM

„Nasz Dom”, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Koncert: Kazik & Kwartet
Proforma (opis str. 3).

Sala widowiskowa CK105;

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

29 Czwartek

— 18:00
Szminka Movie: „Kształt
wody” (przed seansem akcja

Wietrzymy szafy). Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

31 Sobota
— 12:00
W Samo Południe. Obóz je-

niecki w Modrolesie. Paweł
Urbaniak, miłośnik historii regionu, przedstawi historię obozu jenieckiego dla lotników
w Modrolesie koło Białogardu.
Muzeum, ul. Młyńska;
— 12:00
Kino Małego Widza: „Tedi
i mapa skarbów”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 9. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl
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Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00-16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00-16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00-20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00-16:00.
W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:0017:00. W poniedziałki Muzeum
jest nieczynne dla zwiedzających. Wyjątek stanowi okres
wakacyjny (lipiec i sierpień)
– w tym okresie Muzeum jest
czynne we wszystkie dni
tygodnia w godz. 10:00-17:00.
Koszalińska Biblioteka
Publiczna
pl. Polonii 1
tel. 94 348 15 40
pn.: 9:00-15:00
wt.: 9:00-19:00
sob.: 9:00-15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
pl. Teatralny 1
tel. 94 342 22 67, 515 530 253
oraz 502 341 700
Kasa teatru czynna:
pn.-pt.: 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

Historia
pewnego
dzieła

fot.: Materiały promocyjne

Latem 1791 roku pewien wiedeński arystokrata chcąc uczcić pamięć swej przedwcześnie zmarłej małżonki zamawia opracowanie Requiem u 35
letniego austriackiego kompozytora. Wirtuoz rozpoczyna pracę nad dziełem dopiero w październiku. Prace nie postępują szybko ponieważ w tym
samym czasie autor realizuje inne „muzyczne”
zlecenia. W dniu 4 grudnia 1791 r. kompozytor
skreślił ostatnie takty ósmej (środkowej) części
dzieła. Dzień później artysta umiera pozostawiając dzieło niedokończone.
Jak się później dowiadujemy kompozytor miał
przeczucia, że pisze tę mszę jakby na własne potrzeby i faktycznie fragmenty Requiem zostały
wykonane po raz pierwszy na mszy żałobnej za
duszę mistrza – Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Nie był to jednak koniec historii utworu.
Wdowa, obawiając się, że osoba zamawiająca nie
zapłaci za niedokończone dzieło, lub co gorsza zażąda zwrotu zaliczki znajduje muzyka, który wyraża gotowość dokończenia dzieła zgodnie z intencją Mozarta. Franz Xaver Süssmayr uzupełnił
utwór o pozostałe siedem części, które w całości
zaprezentowano pierwszy raz w dniu 2 stycznia
1793 roku w wiedeńskiej Jahn-Sall, na specjalnym
koncercie zorganizowanym na rzecz żony i dzieci
kompozytora.
Z Requiem d-moll KV 626 pisanego na łożu
śmierci wyłania się nam obraz człowieka pełnego najgłębszych przemyśleń nad sprawami wieczności, sensu ludzkiego życia i istoty śmierci. Obraz
artysty, który stojąc na progu wieczności odnajduje ukojenie w Bogu i jego niezmierzonym miłosierdziu.
Zapraszamy na spotkania z ostatnim dziełem
genialnego kompozytora w wykonaniu czworga
znakomitych śpiewaków wraz z Chórem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego i orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej pod dyrekcją Przemysława Pałki.
9 marca, godz. 18:30 „Requiem” W.A. Mozarta,
Filharmonia Koszalińska.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską

18-19

Polecamy kultura

fot.: Muzeum

Wystawa
interdyscyplinarna 4

Jest to czwarta edycja wystawy interdyscyplinarnej artystów współczesnych z całego kraju, którzy prezentują swą twórczość w galeriach internetowych. Inicjatorem i pomysłodawcą spotkań „w realu”
jest koszaliński twórca Waldemar Jarosz.
Dziś kontakt jest prosty, niewymagający żadnych
zabiegów organizacyjnych, wystarczy internet i kilka kliknięć i możemy oglądać galerie, wymieniać się
wiadomościami. Trudniejsze jest to spotkanie „w realu”, w prawdziwej przestrzeni – spotkanie „twarzą
w twarz”. Artyści wybrani i zaproszeni przez Wala
Jarosza znają się i swoją twórczość z forów internetowych, na których prowadzą żywe dyskusje i wymieniają się swoimi pracami. Tu – w galerii „Antresola”
mają możliwość spotkania „na żywo”, poznania się
i obejrzenia prac “w realu”.
Najciekawsza jest różnorodność działań, technik, spojrzenia na rzeczywistość, a wystawy te (3 poprzednie edycje) zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem.

W czwartej części cyklu udział weźmie 13 artystów z całego kraju:
1. Anna Bogdziewicz – rysunek, malarstwo,
body painting – Katowice;
2. Małgorzata Buca – malarstwo – Szczecin;
3. Beata Trembecka – malarstwo – Imbramowice;
4. Alex Johanson – rzeźba w drewnie,
ceramika – Andrychów;
5. Adrian Kiszka/Kishka – malarstwo,
rysunek, design – Gniezno;
6. Waldemar Jarosz – malarstwo – Koszalin;
7. Mateusz Wróblewski – malarstwo – Ostrołęka;
8. Andrzej Fronczak – malarstwo – Włocławek;
9. Agnieszka Gzyl – malarstwo strukturalne,
design – Marylka k/Tarczyna;
10. Paweł Myszka – grafika – Warszawa;
11. Agata Pełechaty – grafika,
grafika użytkowa – Szczecin;
12. Bolesław Wanat – rysunek – Jasienica Dolna;
13. Elżbieta Wasyłyk – malarstwo – Szczecin;
Wystawa będzie prezentacją jednej lub dwóch
prac każdego z zaproszonych do projektu artystów
i zakłada dowolność wyboru. Według zapowiedzi
na wernisażu będzie obecnych 12 artystów, jest to
więc niepowtarzalna okazja, zarówno dla nich, jak
i dla nas – widzów, do poznania, rozmów i spędzenia
wspaniałych chwil ze sztuką najnowszą.
Wystawa czynna od 23 marca do 27 maja. Spotkanie w Realu 4, wernisaż: godz. 17:00. Galeria Antresola, Muzeum w Koszalinie.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
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fot.: Materiały promocyjne

Hity na
Gitarze 2018

▴ Thomas Zwijsen

Pod koniec XIX wieku wszystko wskazywało na
to, że gitara zniknie z życia muzycznego. Jej delikatny, subtelny dźwięk nie przystawał do muzyki tego
okresu, w którym grano w coraz to większych salach koncertowych. Wymagało to znacznie większej
dynamiki dźwięku niż dawniej. Temu, że gitara jest
dziś najpopularniejszym instrumentem na świecie,
znacznie pomógł wynalazek elektryczności i wynikające z niego konsekwencje, które pozwalały nagłaśniać dźwięk. Ciekawe, że z wielu dawniejszych, delikatnych instrumentów jak lutnia, teorba czy mandolina właśnie gitara stała się tym wybranym! Dzisiaj jej
elektryczna odmiana króluje w muzyce rockowej, jest
niezastąpiona jako przenośny instrument do akompaniamentu, coraz częściej pojawia się w Filharmoniach jako instrument solowy oraz z orkiestrą, gdzie
w tym przypadku najlepsi wykonawcy grają koncer-

ty z nawet najbardziej nobilitowanymi orkiestrami
świata. W Koszalinie mamy rokrocznie możliwość
wysłuchania młodych adeptów gitary klasycznej,
którzy biorą udział w ogólnopolskim konkursie pod
nazwą Hity Na Gitarze. Ideą wiodącą jest prezentowanie szeroko pojętej muzyki popularnej, folkowej,
filmowej, jazzowej zarówno w oryginalnych kompozycjach jak i w przeróbkach. Zawsze jest też zapraszany wirtuoz z programem bliskim założeniom
konkursu. W tym roku wydarzenie to będzie miało
miejsce po raz szósty, a jako gość wystąpi młody, znakomity gitarzysta holenderski Thomas Zwijsen. Specjalizuje się w opracowaniach ciężkiej muzyki metalowej na gitarę klasyczną. Wykonuje szczególnie wiele opracowań grupy Irona Maiden, ale także sięga po
popularne przeboje jak Final countdown grupy Europe. Jego koncert odbędzie się 9 marca w CK105
o godz. 19:30. Warto przyjść też dzień później do Pałacu Młodzieży w Koszalinie, który jest głównym organizatorem imprezy, na koncert laureatów konkursu. Będzie on miał miejsce o godz. 16:00 w sali nr
113. By podkreślić wysoki, artystyczny poziom wydarzenia przypomnijmy, że laureat głównej nagrody sprzed paru lat – Kwartet Gitarowy z Przemyśla w ubiegłym roku zdobył I miejsce na najbardziej
nobilitowanym konkursie gitarowym świata GFA
w Stanach Zjednoczonych. Dla zagorzałych wielbicieli gitary polecamy też śledzenie zmagań konkursowych już od godz. 9:00 rano w piątek do popołudnia w sobotę. Szczegóły na stronie internetowej PM.
Zapraszam!
dyrektor artystyczny Hitów na Gitarze
Zbigniew Dubiella
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„Fotograf, żeby zatrzymać
rzeczywistość kopiuje fragmenty teraźniejszości, które w innym
wypadku mogłyby być zapomniane lub zapamiętane inaczej. Od
niego zależy czy wyselekcjonowany, zatrzymany dla nas czas jest
prawdziwy. Niekiedy zachwycamy się pomysłem, innym razem
nastrojem, kolorem lub ukrytym
znaczeniem... Szczególnie kiedy odkrywamy ile przegapiliśmy
w rutynie dnia codziennego”. Ten
fragment tekstu autorstwa Magdaleny Dygat Dudzińskiej jest
mottem wystawy będącej retrospektywą trwającej pół wieku aktywności fotograficznej Druszcza. Przez pięć dekad był aktywnym świadkiem dwóch rewolucji:
ustrojowej, w której brał udział
dokumentując jej przebieg i technologicznej, która zmieniała zawód fotografa, a właściwie kompletnie go przedefiniowała.
Pomysł na wystawę wydawał
się prosty: pokazać najlepsze zdjęcia. Realizacja okazała się trudniejsza niż można się było spodziewać. Przeglądając setki, tysiące zdjęć znaczących etapy życia
zawodowego, autor zdał sobie
sprawę z trudności wyboru, bo
jak bez poczucia przypadkowości
połączyć ze sobą fotografie reprezentujące różne gatunki fotografii dodatkowo mając świadomość,

Portret intymny
Wojciecha Druszcza

że emocjonalny stosunek do wybranych zdjęć jest zapewne inny niż widza. Czym innym są bowiem fotografie ilustrujące artykuły czy książki,
a czym innym fotografie pozbawione kontekstu. Wybór może tworzyć
trudny do ogarnięcia melanż gatunków, nastrojów i technik. Żeby wystawa nie była zbiorem przypadkowych prac, Druszcz postanowił, że głównym jej motywem będzie portret sytuacyjny. Twarze pięciu dekad z pięciu krajów w wielu sytuacjach. Przez nie artysta chce pokazać 50 lat swojej twórczości.
Wystawa „Portret intymny” to retrospektywa prac fotografika i fotoreportera Wojciecha Druszcza, powstałych w ciągu pół wieku jego pracy
dla najpoważniejszych tytułów prasy krajowej i zagranicznej. Są tu zdjęcia pokazujące życie codzienne w PRL robione dla tygodników „Kultura”
i „Literatura”, są migawki z okresu przemian ustrojowych w Polsce i w republikach ZSRR fotografowane dla Agence France Presse, AP czy Reuters’a, fragmenty reportaży dla Magazynu Gazety Wyborczej, a potem Polityki, są fotosy z planów filmowych i telewizyjnych. Wystawa jest kolażem różnych gatunków fotografii, w których dominującym motywem
jest portret sytuacyjny, a zdjęcia łączy ze sobą historia 50-letniej aktywności zawodowej fotografika Wojciecha Druszcza. ■ (opr. KG)
Wystawa czynna od 8 marca do 2 kwietnia. „Portret intymny”, wystawa fotografii Wojciecha Druszcza, wernisaż: 8 marca, godz. 18:00. Bałtycka Galeria Sztuki, CK105.

Polecamy sport

Recepta na
długowieczność
Każda aktywność fizyczna, o ile dobrana jest odpowiednio do naszych możliwości, będzie korzystnie
działała na nasze zdrowie. Czy jednak są lepsze i gorsze rodzaje sportów?
Fińscy naukowcy badali, czy można wyodrębnić
aktywności fizyczne, które bardziej niż inne wpływają na poprawę naszego stanu zdrowia. Przyczyną takiego zainteresowania było między innymi to,
że Światowa Organizacja Zdrowia nie wyszczególnia żadnego sportu, zaleca tylko ogólną aktywność fizyczną. Badacze z Finlandii chcieli z kolei sprawdzić,
czy da się wyróżnić sport, którego uprawianie najbardziej wpływa na obniżenie odsetka śmiertelności
w populacji.
Już jakakolwiek aktywność fizyczna zmniejsza
ryzyko zgonu spowodowane złym stanem zdrowia
aż o 28 procent. Są jednak trzy kategorie aktywności
fizycznej, które o wiele bardziej zmniejszają ryzyko
śmierci wynikające z chorób serca lub innych chorób
spowodowanych złą dietą i brakiem ruchu. Są to sporty rakietowe, pływanie i aerobik.

Dla porównania – u cyklistów wskaźnik śmiertelności jest niższy o 15 procent w porównaniu do
osób nieaktywnych fizycznie. Dla pływaków wskaźnik ten jest mniejszy o 28 procent, dla osób ćwiczących aerobik o 27 procent, a dla grających w tenisa lub
squasha aż o 47 procent.
Naukowo udowodniono również, że tenis znacznie bardziej niż golf, jazda na rolkach i inne sporty powoduje rozwój pozytywnych cech osobowości. Rywalizacja na korcie powoduje także, że spalamy więcej kalorii niż podczas jazdy na rowerze, aerobiku czy
jazdy na rolkach.
Według badaczy wpływ na takie wyniki może
mieć to, że uprawianie tych trzech sportów wpływa
na spalanie dużej ilości kalorii, wymagane jest w nich
używanie siły mięśni całego organizmu oraz, że są
one doskonałymi treningami cardio. Badania dowodzą jednak, że dla zdrowia i życia ma znaczenie nie
tylko to, jak często ćwiczymy, ale również jaką dyscyplinę sportu uprawiamy.
Wszystkie te dyscypliny sportu bez najmniejszych problemów możemy uprawiać w Koszalinie.
Być może już niedługo doczekamy czasów, kiedy na
kortach spotykać będziemy równie dużą liczbę entuzjastów tenisa czy squasha, co biegaczy na „Leśnej
Piątce”. ■ (RB)
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Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna

AZS Koszalin
— koszykówka
— 4.03
Polpharma Starogard Gd.
– AZS Koszalin;
— 9.03
AZS Koszalin
– MKS Dąbrowa Górnicza,

bilety:
normalne: 30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł, 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 18.03
Miasto Szkła Krosno
– AZS Koszalin;
— 21.03
AZS Koszalin
– Rosa Radom,

bilety:
normalne: 30 zł, 20 zł, 15 zł
i ulgowe: 20 zł, 15 zł, 10 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 24.03
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;
— 31.03
Czarni Słupsk
– AZS Koszalin;

— 3.03
Energa AZS Koszalin
– Start Elbląg, bilety: 10 zł,

5 zł, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 10.03
GTPR Gdynia
– Energa AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 3.03
I liga Gwardia Koszalin
– Grunwald Poznań,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;
— 10.03
I liga Warmia Olsztyn
– Gwardia Koszalin;
— 17.03
I liga Gwardia Koszalin
– MKS Mazur Sierpc,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;
— 24.03
I liga MKS Grudziądz
– Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
Przerwa w rozgrywkach;

Sporty motorowe
— 17-18.03
44. edycja
Rajdu Monte Karlino;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 3.03
II liga Gwardia Koszalin
Olimpia Elbląg,

bilety: 12 zł, 6 zł,
Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

— 10.03
II liga Warta Poznań
– Gwardia Koszalin;
— 17.03
II liga Gwardia Koszalin
– Wisła Puławy,

bilety: 12 zł, 6 zł,
Stadion Gwardia
przy ul. Fałata 34;

— 24.03
II liga Radomiak Radom
– Gwardia Koszalin;
— 31.03
II liga Gwardia Koszalin
– Garbarnia Kraków,

bilety: 12 zł, 6 zł, Stadion
Gwardia przy ul. Fałata 34;

Sporty motorowe
— 4.03
VI Edycja Wilczym Tropem
Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych – Koszalin,

Dystans: 1963 m lub 10 km.
Rynek Staromiejski;
— 7.03, godz. 19:00
Zimowa Mila Górska 6/6.

Trasa oświetlona
po nawierzchni twardej.
Rozgrzewka na 30 min
przed startem.
Start u podnóża Góry
Chełmskiej z metą przy
Sanktuarium na szczycie;

Aktywny Koszalin

Jeden z tegorocznych Koszalińskich Orłów w kategorii „sport” trafił do Klubu Sportowego Gwardia
Koszalin. Ta nagroda przyznana została za skuteczne kultywowanie 70-letniej tradycji klubu sportowego, niezłomność i nieustającą miłość do piłki nożnej.
Jak istotne było to dla klubu i czym piłkarze Gwardii
zasłużyli na wyróżnienie opowiedział nam jego Prezes – Jarosław Burzak.
– Po 23 latach klub awansował do II ligi i dzięki temu było o nas trochę głośniej. Mieliśmy problemy ze stadionem, ale także ogromny sukces sportowy.
Trochę niespodziewany, bo marzyliśmy o awansie do
ligi na szczeblu centralnym, no i ziściło się.
– Wszyscy kibice w Polsce znają nazwiska Orłów Górskiego, a jak wygląda jedenastka Gwardyjskich Orłów?
– Nie pokusiłbym się o konkretną jedenastkę, ale
na pewno gro zawodników stanowiliby gracze z lat
siedemdziesiątych. Wtedy Gwardia grała na poziomie
obecnej pierwszej ligi, i to grała z powodzeniem. Znalazłyby się tam nazwiska zawodników, którzy poszli
od nas w „świat” jak Mirek Okoński, Mariusz Niewiadomski, Mirek Trzeciak czy Piotr Rzepka – to były
znane postaci – ale też Sebastian Mila czy Lech Pałka.

– Jesteśmy w dobrym momencie, żeby przypomnieć koszalinianom największy w historii Gwardii sukces. Co zatem łączy Stefana Klemczaka i Andrzeja Szarmacha oraz Jerzego Gorgonia?
– Gorgoń i Szarmach grali w drużynie Górnika
Zabrze, z którym Gwardia zagrała zwycięski mecz
Pucharu Polski, a pan Klemczak był wtedy trenerem zespołu. To zestawienie przypomina największy sukces w historii klubu. Prowadzeni przez duet Jaremczak – Klemczak koszalinianie zaszli w rozgrywkach Pucharu Polski aż do ćwierćfinału, eliminując
na swojej drodze takie firmy jak Pogoń Szczecin oraz
Górnik Zabrze.
– Wybiegnijmy nieco w przyszłość... Jak Pan sądzi, kiedy i za co Gwardia może zostać ponownie
uhonorowana Koszalińskim Orłem?
– Niejako naturalnym celem byłoby wspięcie się
do wyższej ligi – jednak bądźmy realistami – będąc
ligowym beniaminkiem największym sukcesem będzie utrzymanie się w drugiej lidze. Awans to jedno,
a walka o utrzymanie się na poziomie ogólnopolskim
po 23 latach, jako klub nie najbogatszy, z różnymi problemami związanymi ze stadionem wcale nie będzie
łatwe. Uczymy się tej ligi i myślę, że uczymy się jej
skutecznie. Przed nami atrakcyjna dla piłkarskich kibiców wiosna. Z ogólnej liczby piętnastu meczy, dziesięć zagramy w Koszalinie. Liczymy na formę, kibiców i odrobinę szczęścia. ■ (RB)

fot.: I. Rogowska

fot.: I. Rogowska

Koszaliński
Orzeł dla Gwardii

Postać

fot.: Materiały promocyjne
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Zespoły muzyczne powstają z różnych powodów. Najczęściej kilku facetów, znających się od lat,
spotyka się w jakiejś knajpie i zaczyna rozmawiać.
Nagle okazuje się, że każdy z nich myśli o tym, żeby
tworzyć muzykę. Jeśli nadamy im imiona: Emil, Rafał i Michał, to tak właśnie trzy lata temu rozpoczęła się historia coraz bardziej popularnej koszalińskiej
formacji Woodland Spirit. W naszym bardzo rockowym mieście, ich propozycja była jak łyk świeżego powietrza. Panowie postawili na granie akustyczne, okraszone pięknym głosem Ani Mural. Kiedy powiedziałem im, że ta nazwa i muzyka skojarzyła mi się
z zespołem Clanaad i muzyką z serialu Robin Hood,
przyznali, że podobnie myśli kilka innych osób.
Tak naprawdę ich pierwsze fascynacje dotyczyły
brytyjskiej formacji art rockowej Anathema – zarejestrowali ich utwory we własnych wersjach na samym
początku działalności, a teraz po niemal trzech latach
światło dzienne ujrzała cała płyta poświęcona muzyce
Brytyjczyków. Są z niej bardzo zadowoleni, pracowali ciężko kilka dni w studiu nagraniowym Radia Koszalin i oprócz satysfakcji nabrali także pokory, kiedy
okazało się, że niektórzy muzycy, pewne partie musieli nagrywać po kilka razy, żeby uzyskać zadowalający
efekt. Od samego początku zaskoczeniem dla zespołu były reakcje ich słuchaczy. Po ujawnieniu ich pierwszych nagrań w internecie dali im sporo pozytywnych komentarzy i to one właściwie spowodowały, że
ich niezbyt poważnie traktowany projekt, zaczął nabierać rumieńców. Co ciekawe na kilkaset osób, które polubiły ich na Youtube, zdecydowana większość

Akustyczny
duch
to cudzoziemcy, jest wśród nich np. mieszkaniec Peru.
Istnieje szansa, że wkrótce będzie więcej Polaków,
bo zespół myśli poważnie o promocji swojej płyty
i o koncertowaniu. I wszystko dobrze się układa, nawet za dobrze, bo większość członków Woodland Spirit pracuje, a tu nagle zapukała do nich popularność
i uznanie i będą musieli sobie z tym jakoś poradzić.
Choć pomysł na zespół jest wyjątkowo nieekonomiczny, w składzie jest aż siedem osób, w tym dwie śpiewające dziewczyny. Mógłby ktoś powiedzieć, że to rozrzutność, ale jak tłumaczy Klaudia, każda z nich ma
inną barwę głosu i pasuje do innych utworów.
Ostatnie miesiące to nie tylko uznanie słuchaczy,
ale i wszystkich lokalnych mediów, które zainteresowały się grupą. Woodland Spirit był także nominowany do kulturalnej nagrody Prezydenta Koszalina i nagrody „zespół roku” FabrykiZespołów.pl.
Podczas lutowego koncertu w Jazzburgercafe,
który obejrzało ponad 200 osób, miała swoją premierę płyta „Tribute to Anathema”. Teraz musimy poczekać na kolejna, już w pełni autorską :) Skład zespołu:
Ania Mural i Klaudia Wieczorek – wokale, Michał
Goldfarb i Rafał Zieliński – gitary, Sebastian Krzewiński – cajón, Wojtek Jaśkiewicz – klawisze i Wiktor Jary – skrzypce. ■ (KG)
16 marca, godz. 19:00, Woodland Spirit – „Tribute to Anathema”/ Support: Jalee. Bilety: 20 zł, do
nabycia: CK105, www.ck105.koszalin.pl. Club105,
ul. Zwycięstwa.

fot.: Mat. PM
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