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Przed nami przegląd najciekawszych debiutów reżyserskich ostatniego sezonu w polskim teatrze. To cenione
w kraju teatralne spotkanie młodych reżyserów jest ważnym punktem w ich artystycznej drodze i startem do wybitnej często twórczości reżyserskiej w niedalekiej przyszłości. Wielu laureatów poprzednich edycji, których poznała koszalińska publiczność, stało się dziś najważniejszymi
twórcami polskiego teatru (m.in. Krzysztof Garbaczewski, Ewelina Marciniak, Radosław Rychcik). Warto spotkać
się w czasie „mTeatru” by obejrzeć spektakle, wziąć udział
w dyskusjach festiwalowych, by przekonać się iż młody teatr
jest żywy, mocny i niepokornie zabiera głos o naszej rzeczywistości. W tegorocznym konkursie poszukujące i oryginalne przedstawienia pojawią się z teatrów z Poznania, Wałbrzycha, Szczecina oraz Łodzi. Gorąco zapraszam!

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

Piotr Ratajczak
dyrektor artystyczny „mTeatru”
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Polecamy kultura

Z inicjatywy Komisji Kultury Rady Miejskiej,
Rady Kultury przy Prezydencie Miasta i Wydziału
Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego odbędzie się pierwszy Koszaliński Kongres Kultury. Jego
celem ma być zweryfikowanie potrzeb i ocena działań dotyczących zdarzeń kulturalnych w mieście.
Podczas dwudniowego wydarzenia obędą się wykłady, warsztaty, dyskusje i prezentacje instytucji związanych z kulturą.
Pierwszego dnia, którego temat brzmi: „Jaka jest
koszalińska kultura”, przedstawiciele warszawskiej
Fundacji Res Publica im. Henryka Krzeczkowskiego, omówią wyniki ankiety dotyczącej badania potrzeb mieszkańców Koszalina w zakresie kultury, nawiążą do wyników diagnozy kultury miasta z marca
tego roku i wprowadzą do tworzenia Programu Rozwoju Kultury.
Kolejnym elementem programu będzie wykład
zaproszonego gościa z zewnątrz (w trakcie ustalania).
Ostatnim punktem pierwszego dnia Kongresu będzie omówienie czterech debat, które odbędą
się przed kongresem. Ich tematami będą: uczestnictwo w kulturze, w poszukiwaniu tożsamości, kultura
a biznes i kultura młodych. Całość zakończy otwarta dyskusja na ich temat, a potem spotkanie i koncert
w City Box.

Dzień drugi zdefiniowany jest przez hasło: „Jak
i co w koszalińskiej kulturze zmienić?” i rozpocznie
go wykład gościa z zewnątrz (w trakcie ustalania). Następnie przewidziano krótką prezentację: „Jaka jest
kultura/wnioski i podsumowanie poprzedniego dnia
oraz postawienie założenia: jak i co w kulturze zmienić. Głos zabiorą koszalińscy twórcy i działacze.
Kongres zakończy się dyskusją, której celem będzie wypracowanie wniosków do przyszłej pracy nad
Programem Rozwoju Kultury dla Koszalina . Do organizowania i nadzorowania ich realizacji powołany
zostanie zespół, który będzie uczestniczył we wszystkich debatach i wszystkich wydarzeniach i podejmie
się ich podsumowania.
W programie kongresu znajdzie się także warsztat nt. budowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju kultury dla osób zaangażowanych
w budowę Programu Rozwoju Kultury w Koszalinie
(m.in. Komisja i Rada Kultury , zespół ds. opracowania Programu Rozwoju Kultury, dyrektorzy instytucji
kultury). Warsztat zaplanowano w terminie 30 września lub 1 października. Podczas trwania Kongresu,
w holu kina Kryterium, na ciekawie zaaranżowanych
stanowiskach, zaprezentują się koszalińskie instytucje kultury, organizacje pozarządowe, czy szkoły artystyczne. Wydarzenia w ramach kongresu będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
Informacje dot. rejestracji uczestników Kongresu będzie można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego i miejskich instytucji kultury po 10 września br. Zachęcamy do udziału! ■ (KG)

fot.: Michał Korta

„Integracja Ty i Ja”

fot.: Mikołaj Rutkowski

▴ Magdalena Piekorz

▴ Wojciech Mecwaldowski

Hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Festiwalu Filmowego to: „Mistrzowie sportu. Mistrzowie życia”. Festiwal to jak zawsze mnóstwo dobrego, oryginalnego kina, energetycznych spotkań
z ciekawymi ludźmi i integracyjnej, pozytywnej atmosfery.
W konkursie filmowym wystartuje 38 filmów:
siedem fabularnych, dwadzieścia trzy dokumentalne i osiem amatorskich. Są to produkcje m.in. z Polski, USA, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Niemiec, Holandii oraz Australii. Wszystkie powalczą o statuetki
Motyla 2016 w swoich kategoriach.
– Filmy opowiadają po prostu o życiu, tyle że ich
bohaterowie i opiekunowie mają w tym życiu nieco trudniej – mówi Dariusz Pawlikowski, dyrektor
programowy festiwalu.

– Opowiadają o meandrach miłości, seksualności, sporcie, zmaganiach z chorobami i dysfunkcjami
– nie tylko osób z niepełnosprawnością, ale też ich
opiekunów. Bywają refleksyjne, smutne, ale też bardzo odważne i optymistyczne. Staramy się do konkursu wyselekcjonować te najciekawsze i stworzyć
kalejdoskop tematów, gatunków, czy form.
W jury, które przyzna nagrody zasiądą: Magdalena Piekorz (przewodnicząca) – reżyserka, Wojciech Mecwaldowski – aktor, Wojciech Otto, wykładowca UAM w Poznaniu, Arkadiusz Jabłoński – prezes Fundacji Akademia Integracji. Praca. Edukacja.
Sport oraz Nidal Aldibs – reżyser.
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„Integracja Ty i Ja”

▴ „Opiekun”

▴ „Zanim się pojawiłeś”

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

Temat 13. EFF Integracja Ty i Ja – „Mistrzowie
sportu. Mistrzowie życia” – nawiązuje do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. Stąd w programie
znajdą się spotkania z paraolimpijczykami, a także
dzień sportu na Hali Widowiskowo-Sportowej, gdzie
rozegrane zostaną integracyjne mecze koszykarskie
i rugby czy Integracyjne Igrzyska Gimnazjalne.
Preludium festiwalu były Fotokonfrontacje 2016,
kolejna edycja projektu, który z sukcesem realizowany był w ubiegłym roku – pięciu fotografików zrzeszonych w ZPAF w Gdańsku (Wojciech Szwej, Edward
Grzegorz Funke, Wojciech Erazm Felcyn, Stanisław Składanowski i Jacek Sobociński) spotkało się
z niepełnosprawnymi modelami (Marcin Racinowski, Maciej Sochal, Monika Szram, Żaneta Papierska
i Gracjan Weiler), by stworzyć w ten sposób wystawę
interpretująca festiwalowe hasło. Otworzy ona festiwal 6 września w Galerii Region KBP.

▴ „Jak kuloodporni”

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

„Integracja Ty i Ja”
po raz 13

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

FILMY KONKURSOWE

W ramach imprez towarzyszących zaplanowane są poranne wykłady filmowe, akcja miejska, konferencja naukowa, koncerty, pokazy specjalne, a także
spotkania z filmowcami i jurorami.
Seanse, inaugracja oraz zakończenie będą miały miejsce w kinie Alternatywa. Wstęp na wszystkie
projekcje filmowe i imprezy towarzyszące jest wolny.
■ (AM)
6-10 września, 13. EFF „Integracja Ty i Ja”, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Pl. Polonii 1.

„mTeatr”
Miłośnicy młodego teatru tym razem swoje święto mają we wrześniu. Przewodnim hasłem tegorocznej 7. edycji KKM „mTeatr” 2016 r. będzie „Reżyser
w rzeczywistości”. Jurorzy oceniać będą sześć spektakli, widzowie dodatkowo dwa pozakonkursowe.
SPEKTAKLE KONKURSOWE
— 14 września, godz 19:00
„Bezwietrzne lato”
Reż. Barbara Wiśniewska (BTD) – Scena na Zapleczu.
„Bezwietrzne lato” to historia kobiet na zawsze połączonych ze sobą siostrzaną miłością, które czują nierozerwalną więź z otaczającym je morzem. Los związał
je ze sobą i z miejscem, gdzie rządzą żywioły. To przestrzeń odcięta od świata, gdzie ludzie nie znają grzechu
i gdzie nie można uciec od szumu fal i słonego powietrza. Ta nienazywalna relacja bliskości, która łączy dwie
kobiety, tak niezrozumiała dla innych, odcina je od życia rodzinnego i skazuje na wieczny niedosyt w związkach romantycznych. – D. Wójtowicz (dramaturg)

▴ „Versus”

„mTeatr”
po raz siódmy

— 15 września, godz 19:00
„Cynkowi chłopcy”
Reż. Jakub Skrzywanek – Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wałbrzychu – Duża Scena.
Reportaż laureatki tegorocznej Literackiej Nagrody Nobla – Swietłany Aleksijewicz – na scenie Teatru
Dramatycznego. „W każdej kolejnej książce z uporem
robię to samo – zmniejszam historię do wymiarów
człowieka” – mówi Aleksijewicz. Opisując radziecką
interwencję w Afganistanie, przywołuje świadectwa
weteranów, pielęgniarek i matek, które odebrały ciała synów, wracające z wojny w cynkowych trumnach.
Zderza ze sobą nadzieje i zapał wojenny z poczuciem
bezsensu. Czas: 80 min. bez przerwy.

— 16 września, 19:00
„Versus”
reż. Jędrzej Piaskowski – Teatr Nowy w Poznaniu –
Duża Scena.
VERSUS Rodriga Garcii to mocny i poruszający
spektakl o rozpadającej się rodzinie, złączonej i jednocześnie podzielonej wielką tajemnicą z przeszłości. O ludziach funkcjonujących w skomplikowanym
świecie winy i krzywdy, bliskości i nienawiści. VERSUS to również poetycka opowieść o artystycznej
prawdzie i o emocjach, które nieodmiennie towarzyszą wcielaniu się w kolejne role. Bez wybielania. Bez
kompromisów. Bez cenzury. Czas 1:25 bez przerwy,
spektakl od 18 lat.

— 15 września, godz 21:30
„Drugi spektakl”
Reż. Anna Karasińska – Teatr Polski w Poznaniu, Scena na Zapleczu.
Czym jest doświadczenie teatralnej wspólnoty, wspólnoty widzów i aktorów – jak uzyskać przepływ energii między sceną a publicznością? Jak sprowokować
wyobraźnię widza? Od czego zależy percepcja spektaklu? Twórcy „Drugiego spektaklu” stawiają pytanie
o metateatralność, na które naturalnie nie udzielą odpowiedzi. Czas: 70 min. bez przerwy.

— 16 września, godz. 21:30
„Trollgatan. Ulica Trolli”
Reż. Tomasz Kaczorowski – Teatr Współczesny
w Szczecinie – Scena na Zapleczu.
Andżela marzy o wyjeździe do Szwecji i nawiązuje
znajomość z Larsem, poznanym na czacie Szwedem.
Nie wie, że w krainie Ikei może czekać na nią niebezpieczeństwo. Miętus, facet z Grodziska już tam jest,
ale czy to o tym naprawdę marzył? Tymczasem Sven,
dziennikarz, pisze nowy teatralny tekst dotyczący
neonazistów. Czas: 55 min. bez przerwy.

„mTeatr”

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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— 17 września, godz. 19:00
„Bang Bang”
Reż. Dominika Knapik – spektakl od 18 lat – Teatr
im. S. Jaracza w Łodzi – Duża Scena.
BANG BANG to musicalowa opowieść o kobietach,
które jako małe dziewczynki dowiedziały się, że muszą być grzeczne i posłuszne. Już dorosłe – nie są
w stanie odnaleźć swojego miejsca w świecie, bo może
nie ma dla nich żadnego miejsca? Decydują się wyruszyć w podróż, jednak z każdym krokiem (każdym
kilometrem) zapadają się coraz bardziej w beznadziejną rzeczywistość. Jedyną możliwością ucieczki jest
– gniew i BANG BANG. Czas: 90 min bez przerwy,
spektakl od 18 lat.
SPEKTAKLE TOWARZYSZĄCE
— 17 września, godz. 21:40
„Błazen Pana Boga – Rewelacyjna groteska”
Reż. Piotr Bikont – Stowarzyszenie Teatralne Badów –
Scena na Zapleczu.
Błazen Pana Boga to wersja żywota świętego Franciszka pióra Daria Fo. Święty Franciszek jako patron adeptów sztuki aktorskiej – właśnie w taki sposób włoski noblista przedstawia zakonnika z Asyżu.
Mimo, że akcja sztuki rozgrywa się w XII w., problemy poruszane przez Fo są aktualne do dzisiaj – skłaniają do refleksji nad sensem życia i pojmowaniem
prawdy.

▴ „Bang Bang”

fot.: Materiały promocyjne

▴ „Cynkowi chłopcy”

— 18 września, godz. 18:00
„Kamienie w kieszeniach”
Reż. Krzysztof Stelmaszyk– Teatr Montownia w Warszawie – Duża Scena.
W rolach głównych Rafał Rutkowski, Maciej Wierzbicki. Kamienie w kieszeniach to z pozoru banalna historia o marzycielach obserwujących zderzenie sławnych i bogatych z zakompleksioną prowincją.
Niezwykła jest jednak forma spektaklu. W zamyśle
autorki w sztuce występuje tylko dwóch aktorów, którzy odgrywają kilkanaście postaci, m.in. amerykańską gwiazdę filmową, nastoletniego buntownika czy
zblazowanego reżysera. Czas: 2 h z przerwą.
14-18 września, KKM „mTeatr”, Bałtycki Teatr Dramatyczny. ■ (KG)

• „Twórcze Osobliwościz Międzynarodowych
Plenerów Malarskich 1998- 2015”

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Muzeum

fot.: Barbara Warzeńska

Kalendarium kulturalne

• Zabytek Miesiąca w Muzeum

• 13. Europejski Festiwal Filmowy
„Integracja Ty i Ja” w KBP

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.
Muzeum, ul. Młyńska;
Uwaga!
24 i 25 września 2016 roku
Muzeum w Koszalinie bierze
udział w akcji Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „60+ Kultura”.
W tych dniach wszyscy seniorzy będą mogli zwiedzać
muzeum za darmo;
WYSTAWY CZASOWE
— Od 1.09
II wystawa w ramach cyklu:
„Twórcze Osobliwości z Międzynarodowych Plenerów
Malarskich 1998- 2015”.

Wystawa prac uczestników
Międzynarodowych Plenerów
Malarskich w Osiekach z kolek-

cji dzieł zgromadzonych przez
ZPAP Okręg Koszalin-Słupsk.
W zbiorach znajdują się prace
twórców z miast partnerskich
Koszalina i artystów z Polski.
Czynna do 28 września.
Wstęp wolny. Galeria Ratusz,
II piętro, Rynek Staromiejski;
— Od 1.09
Zabytek Miesiąca. Opanowa-

nie techniki wytopu brązu było
jednym z przełomów w dziejach ludzkości. We wrześniu
zaprezentujemy siekierkę brązową, powstałą ponad 2,5 tysiące lat temu, w tym ważnym
okresie, w jednym z centrów
metalurgicznych. Odkryta ona
została przypadkowo w 2016
roku w zachodniej części byłego
województwa koszalińskiego.
Muzeum, ul. Młyńska;
CENY BILETÓW
— Muzeum:

Normalny – 10 zł, ulgowy –
8 zł, bilet rodzinny (minimum
1+1: osoba dorosła i dziecko)
– 5 zł (1 osoba), zbiorowy – 5 zł
(1 osoba), jedna wystawa
– 5 zł (1 osoba), oprowadzanie
– 50 zł (po uprzednim zgłosze-

niu), lekcja muzealna – 50 zł,
lekcja muzealna siedzibą muzeum – 50 zł (plus koszty dojazdu i delegowania pracownika). W środy wstęp na ekspozycje stałe jest bezpłatny
(na ekspozycje czasowe obowiązuje stała opłata za wstęp).
Wstęp na wernisaże – bezpłatny. Bilety sprzedaje się do pół
godziny przed zamknięciem
Muzeum. Do 15 września
Muzeum czynne od godz.
10:00 do 17:00. Od 16 września
– od godz. 10:00 do 16:00.
We wrześniu w poniedziałki
Muzeum nieczynne;
— Bałtycki Teatr
Dramatyczny:

Duża Scena: I-VII rząd normalny – 50 zł, ulgowy – 45 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
– 30 zł. VIII-XII rząd i balkon: normalny – 40 zł, ulgowy
– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała
Scena: normalny – 40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy – 25 zł.
Scena na zapleczu: normalny –
40 zł, ulgowy – 35 zł, grupowy
– 25 zł. Premiery – 60 zł. Premiery (bajki) – 20 zł. Szkolne –
15 zł. Familijne – 17 zł.

• Koszalińskie Konfrontacje Młodych

fot.: Archiwum zespołu

fot.: Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

8-9

• XI Spotkanie Kultur – zespół Czeremszyna

• Elżbieta Gajewska „Spełnienie”

2 Piątek

4 Niedziela

Teatr Malucha – 10 zł. Spektakle czwartkowe – 15 zł. Na
spektakle agencyjne nie obowiązują ceny biletów BTD;

— 20:00
Koncert rockowy:
Apteka | Que Pasa | Psych Up.

— 9:30–17:00
Warsztaty gospel.

— Filharmonia Koszalińska:

3 Sobota

wicze i kadra. Wejściówki
do odbioru w kasie kina
Kryterium. Sala widowiskowa
CK105, ul. Zwycięstwa;

„mTeatr” w BTD

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

Seanse 2D: normalny – 17 zł,
ulgowy – 15 zł, grupowy
– 12 zł. Tanie poniedziałki
– 12 zł (dotyczy wybranych filmów). Kino Małego Widza –
10 zł. Szminka Movie – 10 zł;

Bilety: 20/30 zł. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— 11:00
Ogólnopolska akcja Narodowe Czytanie, fragmenty

„Quo vadis” H. Sienkiewicza.
Wstęp wolny. City Box,
Rynek Staromiejski;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Jak uratować mamę”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 8:30–17:30
Warsztaty gospel.

Wstęp dla uczestników.
Club105, ul Zwycięstwa;

— 18:00
XI Spotkanie Kultur. Opis

na str. 18. Wstęp wolny;

— 20:00
TKK Max zaprasza na koncert
Kayah. Wstęp wolny.

Amfiteatr, ul. Piastowska;
— 20:00
Wieczór muzyki gospel.

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

Wstęp dla uczestników;

— 17:00
Koncert finałowy, warsztato-

6 Wtorek
— Do 10.09
Wystawy towarzyszące
13. Europejskiego Festiwalu
Filmowego „Integracja Ty i Ja”.

Wstęp wolny. Galeria Region
KBP, Pl. Polonii;

— 16:30
Wystawa malarstwa Danuty
Iskrzyckiej i Elżbiety
Gajewskiej. Panie zaprasza-

ją na pierwszą wspólną wystawę malarstwa olejnego, obie
spotkały się w Zespole Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie. Malarstwo jest ich pasją,
temat przewodni u Elżbiety Gajewskiej - to kobiety, u Danuty
Iskrzyckiej to przede wszystkim
malarstwo figuratywne.
Wstęp wolny. Galeria Ratusz,
I piętro, Rynek Staromiejski;

fot.: Izabela Rogowska

fot.: Anna Gawlak-Skomra

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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• „Usłyszeć taniec” w CK105

• KMW: „Gdzie jest Dory” w kinie Kryterium

• „Ryszard III” w BTD

7 Środa

10 Sobota

11 Niedziela

— 16:30
Powakacyjne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki. Książka M. Białoszewskiego

— 11:00–14:00
Giełda kolekcjonerska.

— 19:00
„Ryszard III” – Duża Scena.

— 18:00
Poetyckie odsłony KryWaj.

— 12:00
Kino Małego Widza: „Gdzie
jest Dory”. Tytułowa bohater-

„Tajny dziennik”. Wstęp wolny.
KBP Filia nr 8, ul. W. Andersa;
Wieczór poetycko-muzyczny.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

9 Piątek
— Godziny wg. repertuaru kina
„Smoleńsk” – premiera. Kino

Kryterium. ul. Zwycięstwa;

— 16:30
Powakacyjne spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego
Klubu Książki. Wstęp wolny.

KBP Filia nr 3, ul. Młyńska;
— 19:00
„Usłyszeć taniec”. Bilety:

30/40 zł, do kupienia: kasa kina
Kryterium, recepcja CK105,
www.ck105.koszalin.pl, www.
kupbilecik. Pl. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 20:00
Szalone lata 80-te.

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

Zgłoszenia przyjmowane nie
później niż trzy dni przed
datą spotkania, tel. 94 343 20
11. Muzeum, ul. Młyńska;

ka wraz z przyjaciółmi – Nemo
i Marlinem – postanowi
odkryć tajemnice swojej przeszłości. Kino Kryterium.
ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Ryszard III” – Duża Sce-

na, reż. P. Ratajczak. To szekspirowska, wartka opowieść
o kondycji współczesnych decyzji politycznych, obywatelskich.
Ryszard III, władca, który stał
się mitem i ucieleśnieniem
zła w spektaklu BTD staje się
pretekstem, by twórczość Szekspira teatralnie zbadać pod
kątem współczesnych moralnych wyborów, agresywnych
decyzji. Czy zwierciadło elżbietańskiego dramatu stanie się
współczesnym lustereczkiem,
w którym przeglądać mogą się
współcześni decydenci?
BTD, Pl. Teatralny 1;

BTD, Pl. Teatralny 1;

12 Poniedziałek
— Do 30.09
Wystawa „Plastyka i ja”

wychowanków Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie. Wstęp
wolny. Galeria Region KBP,
Pl. Polonii;

— 10:00
Projekt „Nastolatki w Bibliotece” – spotkanie autorskie gim-

nazjalistów z S. Trojanowską,
świetną pisarką książek
dla młodzieży, m. in. „Szkoły
latania”. Wstęp wolny.
Sala konferencyjno-kinowa
Koszalińskiej Biblioteki
Publicznej, Pl. Polonii;

13 Wtorek

— 10:00
Projekt „Nastolatki w Bibliotece” – spotkanie autorskie

gimnazjalistów z S. Trojanowską. Wstęp wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP,
Pl. Polonii;

• Powakacyjne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki w KBP

14 Środa
— 16:00
Powakacyjne spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki. Książka M. Niedźwieckie-

go „Radiota, czyli skąd się biorą Niedźwiedzie”. Wstęp wolny.
KBP Filia nr 9, ul. A. Struga;
— 18:00
Wernisaż jubileuszowej wystawy „6 X SZTUKA”. 5. jubi-

leuszowa edycja realizowana
od 2012 roku przez grupę twórczą ZPAP Okręgu Koszalińsko-Słupskiego działająca pod
przewodnictwem autorki projektu, Ewy Miśkiewicz-Żebrowskiej. Jubileuszowa prezentacja
będąc wystawą kilkudziesięciu
autorów różnych dyscyplin i pokoleń twórczych, ukazuje aktualny dorobek środowiska. Są
wśród nich twórcy, którzy zdobyli już doświadczenie, uznanie krytyki, a także liczna grupa młodych artystów. Prezentacje „ 6 X SZTUKA” stanowią
jednocześnie okazję do uroczystego otwarcia dnia 14 września
XIX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Osieki 2016
pod hasłem „Czas i miejsce
dla sztuki”, który odbywa się
w tym roku w Dworku Osiec-

fot.: Izabela Rogowska

fot. Materiały promocyjne
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fot.: freeimages.com
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• Koszalińskie Konfrontacje Młodych „mTeatr”:
„Bezwietrzne lato”

kim w dniach od 12 do 23 września pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina. Wystawa
będzie okazją do zaprezentowania sylwetek artystów znanych i cenionych w Koszalinie,
regionie i w całej Polsce i zacieśniania kontaktów artystyczno-kulturalnych w naszym mieście i poza jego granicami.
Wstęp wolny. Bałtycka Galeria
Sztuki CK105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Poetyckie potyczki Lecha
i Romana. Lech Kamiński

i Roman Dopieralski mają
zaszczyt zaprosić na drugie już
spotkanie z poezją na wesoło.
Był boks, tym razem potyczki będą na osnowie futbolu.
Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;
— Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „mTeatr”:

Opis na str. 6-7.

— 19:00
„Bezwietrzne lato” (BTD) –

Scena na Zapleczu – spektakl
konkursowy. Bilety: 30 zł;

— 20:40
m-gadugadu-teatr – rozmowy

z twórcami spektaklu – foyer.
BTD, Pl. Teatralny 1;

• „Muzealne Spotkania z Fotografią” w Muzeum

15 Czwartek
— 17:00
Wernisaż wystawy „Muzealne
Spotkania z Fotografią”. XVI

Muzealne Spotkania z Fotografią to międzynarodowy konkurs
dla dzieci i młodzieży. Na tegorocznej pokonkursowej wystawie przedstawione są 122 fotografie wykonane przez 77 autorów. Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
Morze Architektury.

Wstęp wolny. Kawałek
Podłogi, ul. Piastowska;

— Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „mTeatr”:
— 19:00
Oficjalna gala otwarcia festiwalu, „Cynkowi chłopcy” – Te-

atr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu
– Duża Scena – spektakl konkursowy. Bilety: 30/40 zł;
— 21:30
„Drugi spektakl” – Teatr

Polski w Poznaniu – Scena
na Zapleczu – spektakl
konkursowy. Bilety: 40 zł;

— 23:00
m-gadugadu-teatr – rozmowy

z twórcami spektaklu – foyer.
BTD, Pl. Teatralny 1;

fot.: Anna Powierża Verse24

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne dystrybutora
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• „Astro Buhloone” w Jazzburgercafe

• KMW: „BFG: Bardzo Fajny Gigant”

• Spotkanie z Katarzyną Bondą w KBP

16 Piątek

17 Sobota

18 Niedziela

— 15:00
Impreza plenerowa
pn. „Ulica Barw”.

— 12:00
Kino Małego Widza: „BFG:
Bardzo Fajny Gigant”. Kino

— Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „mTeatr”: Oficjalna
Gala zakończenia Festiwalu
— 18:00
„Kamienie w kieszeniach”

Będzie wspaniale i kolorowo.
Pałac Młodzieży,
ul. Bogusława II;

— Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „mTeatr”:
— 19:00
„Versus” -Teatr Nowy w Po-

znaniu- Duża Scena – spektakl
konkursowy. Bilety: 40/50 zł;

— 20:40
m-gadugadu-teatr – rozmowy

z twórcami spektaklu – foyer;
— 21:30
„Trollgatan. Ulica Trolli” - Te-

atr Współczesny w Szczecinie
– Scena na Zapleczu – spektakl konkursowy. Bilety: 40 zł;

— 23:00
m-gadugadu-teatr – rozmowy

z twórcami spektaklu – foyer.
BTD, Pl. Teatralny 1;
— 22:00
Wrocławski duet „Astro
Buhloone”, czyli Michał Za-

krzewski, znany z projektu
Hush Hush Pony i Maciej Nowacki (Boryn), który w kolektywie Fly Or Die organizuje
popularne imprezy. Bilet: 15 zł.
Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

w kinie Kryterium

Kryterium. ul. Zwycięstwa;

— 18:30
Inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii Koszalińskiej. M. Caldi – dyrygent,

J. Ławrynowicz – fortepian,
Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia,
ul. Piastowska;

– Teatr Montownia w Warszawie – Duża Scena, reż. K. Stelmaszyk. Bilety: 70/90 zł.
BTD, Pl. Teatralny 1

22 Czwartek

— Koszalińskie Konfrontacje
Młodych „mTeatr”:
— 19:00
„Bang Bang” – spektakl od

— 17:00
Spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą, jedną z najsłyn-

— 20:40
m-gadugadu-teatr – rozmowy

— 17:00
Wernisaż wystawy „Sztuka
Koszalina. Witraże koszalińskiej katedry”. Opis na str. 22.

18 lat – Teatr im. S. Jaracza
w Łodzi. Duża Scena – spektakl
konkursowy. Bilety: 40/50 zł;
z twórcami spektaklu – foyer;

— 21:40
„Błazen Pana Boga – Rewelacyjna groteska” – Stowarzysze-

nie Teatralne Badów – Scena
na Zapleczu – spektakl towarzyszący. Bilety: 40 zł.
BTD, Pl. Teatralny 1;

— 20:00
Darek i Jacek prezentują.
Stand Up. Bilety: 20 zł. Kawa-

łek Podłogi, ul. Piastowska;

niejszych autorek powieści kryminalnych w Polsce. Wstęp
wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP, Pl. Polonii;

Muzeum, ul. Młyńska;

— 18:00
Wernisaż wystawy malarstwa
pod tytułem „Konkret”
A. Czeremuszkin-Chrut i A.
Pietrzykowskiej. Wstęp wol-

ny. Bałtycka Galeria Sztuki
CK105, ul. Zwycięstwa;

• PRE-HANZA w Jazzburgercafe

• VI Międzynarodowy Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: Materiały promocyjne
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• Kuba Badach w Filharmonii

23 Piątek
— XVI Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej:
— 18:00
Koncert Inauguracyjny:
„Amalgalis Duo” oraz „Koszalińskie Akordeony” – zespoły
działające w CK105.

Wstęp wolny. Sala widowiskowa CK105, ul. Zwycięstwa;
— 4. Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu
– „Strzała Północy”
— 19:00
Otwarcie festiwalu:

„Żmija” A. Tołstoja w wykonaniu D. Stalińskiej. Wstęp:
karta widza do odbioru
w biurze STP „Dialog”,
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 20:00
PRE-HANZA. Chęcki/Zien-

kowski, koncert promujący XII
Hanza Jazz Festiwal. Muzyka
kwartetu to nowoczesny jazz.
Skład zespołu to muzycy nagradzani na licznych festiwalach i konkursach. Bilety: 10 zł
– kasa kina Kryterium, recepcja CK105, www.ck105.koszalin.pl, www.kupbilecik.pl oraz
w Jazzburgercafe. Jazzburgercafe, ul. Pileckiego;

— XVI Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej:
— 10:00–12:00
Prezentacja zespołów
uczestniczących w Festiwalu. Club105, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Duet SWIETŁANA I VLADIMIR USHAKOV z Sankt Petersburga. Wstęp wolny.

Sala widowiskowa CK105;

— 4. Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu
– „Strzała Północy”:
— od 17:00
Pokazy konkursowe. Wstęp:

karta widza do odbioru
w biurze STP „Dialog”,
Domek Kata, ul. Grodzka;

— 20:00
„Saprophyte” Bilety: 20 zł. Ka-

wałek. Podłogi, ul. Piastowska;

24 Sobota
— XVI Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej:
— 10:00 – 12:00
Prezentacja zespołów
uczestniczących w Festiwalu.

Wstęp wolny. Club105;

— 12:00
Kino Małego Widza:
„Epoka lodowcowa: Mocne
uderzenie”. Kino Kryterium.

ul. Zwycięstwa;

— 12:00
W samo południe: „Tajemnice
osieckich witraży”. Muzeum,

ul. Młyńska;

— 4. Koszalińskie Ogólnopolskie Dni Monodramu
– „Strzała Północy”
— od 17:00
Pokazy konkursowe.

Wstęp: karta widza do odbioru
w biurze STP „Dialog”,
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 18:00
Zespół Muzyki Bałkańskiej
„Sokół Orkestar”. Wstęp wol-

ny. Sala widowiskowa CK105;
— 19:00
„Dom wschodzącego słońca”

– premiera – Duża Scena,
reż. R. Kołakowski.
BTD, Pl. Teatralny 1;

— 19:00
Kuba Badach, Tribute to Andrzej Zaucha. Bilety: 79/99 zł.

Filharmonia, ul. Piastowska;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne BTD

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

• Szminka Movie: „Śmietanka towarzyska”

• Marta Kowalczyk w Filharmonii

25 Niedziela

28 Środa

30 Piątek

— XVI Międzynarodowy
Festiwal Zespołowej
Muzyki Akordeonowej:
— 12:00
Koncert Galowy.

— 9:00
„Dachowanie” – Duża Scena.

— 16:00
Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście” zaprasza na
„Pożegnanie lata”, zaproszony

Wystąpią wszystkie zespoły uczestniczące w Festiwalu
oraz „Wielka Orkiestra Festiwalowa”. Wstęp wolny.
Sala widowiskowa CK105;

— 19:00
„Dom wschodzącego słońca”

– Duża Scena – tekst,
muzyka, reżyseria
R. Kołakowski. BTD,
Pl. Teatralny 1;

27 Wtorek
— 9:00
„Dachowanie” – Duża Scena –

reż. M. Borchardt, Ż. Gruszyńska-Ogonowska. Scena
Inicjatyw Aktorskich.
Spektakl profilaktyczny.
BTD, Pl. Teatralny 1;

w kinie Kryterium

BTD, Pl. Teatralny 1;

29 Czwartek
—
Wystawa z XVIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pn. „Czas i miejsce
dla sztuki- Osieki 2016”.

Galeria Ratusz, II piętro,
Rynek Staromiejski;

— 9:00
„Dachowanie” – Duża Scena.

BTD, Pl. Teatralny 1;

— 18:00
Szminka Movie: „Śmietanka
towarzyska”. Przed seansem

zapraszamy na akcję pn. „Wietrzymy szafy” godz. 17:00. Kino
Kryterium. ul. Zwycięstwa;
— 18:00
Spotkanie z Lechem Fabiańczykiem. Wstęp wolny.

Club105, ul. Zwycięstwa;

zespół „16-ty południk”
z Chłopów. Wstęp wolny.
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 18:30
Koncert symfoniczny.

Daniel Palmizio (Włochy)
– dyrygent/altówka, M. Kowalczyk – skrzypce, Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej.
Wolfgang Amadeusz Mozart
– Koncert skrzypcowy nr 4
D-dur KV 218, Symfonia
koncertująca na skrzypce i altówkę KV 364, Ludwig van
Beethoven – IV symfonia
B-dur op. 60. Filharmonia,
ul. Piastowska;
— 20:00
Projekt PATRYOCI + zaproszeni goście. Opis na str. 17.

Bilety: 15/20 zł. Club105,
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 12. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

14-15

Kalendarium kulturalne

Kontakty
i rezerwacje
KONTAKTY I REZERWACJE
– KULTURA
Centrum Kultury 105
w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 105
tel. 94 347 57 01
pn.-pt.: 8:00 – 16:00
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105
Rezerwacje telefoniczne:
w godz. 8:00 – 16:00
tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00 – 20:00
tel. 94 347 57 41
Muzeum
ul. Młyńska 37-39
tel. 94 343 20 11
Muzeum dla zwiedzających
jest czynne w godz. 10:00 –
16:00. W sezonie turystycznym
(od 15 maja do 15 września)
Muzeum czynne w godz. 10:00
– 17:00. 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 – 19:00
sob.: 9:00 – 15:00

Bałtycki Teatr Dramatyczny
Pl. Teatralny
tel. 94 342 20 58
Kasa teatru czynna:
pn.-pt. godz.: 8:00 – 19:00
sob. i niedz.: 13:00 – 19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.
Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Biuro koncertowe:
tel. 94 342 20 22
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
godz. 11:00 – 15:00
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

Kayah
w amfiteatrze

fot.: Materiały promocyjne

XVI Festiwal
Akordeonistów

Chyba nikomu nie trzeba jej przedstawiać – jest
prawdziwą instytucją. Śpiewa, komponuje, pisze teksty, produkuje muzykę, prowadzi własną wytwórnię płytową, która oprócz jej płyt wydała takie albumy jak: Zakopowera, Marii Peszek czy Noviki. Swoją
karierę zaczynała śpiewając w chórkach u bardzo znanych artystów, aż 28 lat temu zadebiutowała utworem
„Córeczka”. Nagrała dotąd 12 albumów, w tym z Goranem Bregoviciem. Duży głos, duża wrażliwość i serce. Autorka takich hitów jak: „Supermanka”, „Na językach”, „Testosteron” czy „Jaka ja Kayah”. ■ (KG)
3 września, TKK MAX zaprasza: Kayah, godz. 20:00,
Amfiteatr, ul. Piastowska, wstęp wolny.

Pierwszy raz spotkali się piętnaście lat temu. Do
Koszalina przyjechała ponad setka gości z Polski
i Niemiec. Od początku specyfiką koszalińskiego festiwalu jest to, że profesjonaliści stają na jednej scenie z amatorami. Wszyscy uczestnicy kolejnych edycji
imprezy biorą udział w warsztatach, gdzie mają okazję spotkać się z prawdziwymi autorytetami. Warto
przypomnieć, że festiwal nie jest konkursem, a przede
wszystkim spotkaniem młodych i muzykalnych ludzi. W tym roku do Koszalina przybędzie ok. 80
uczestników z Polski, Rosji i Białorusi. Na koncertach
wieczornych zagrają: „Amalgalis Duo”, „Koszalińskie Akordeony”, duet Swietłana i Vladimir Ushakov
z Sankt Petersburga, Zespół Muzyki Bałkańskiej „Sokół Orkestar” i na deser jak co roku „Wielka Orkiestra
Festiwalowa” ze wszystkimi grupami uczestniczącymi w imprezie. Warsztaty dla zespołów uczestniczących w festiwalu poprowadzi 3 profesorów z Polski
i Rosji. ■ (KG)
22-25 września, Festiwal Zespołowej Muzyki
Akordeonowej, Club105, sala kina Kryterium,
wstęp wolny.
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Muzyczni
patrioci

Śpiewać
gospel
Projekt wygrał konkurs „Start Up - Kultura”
w Koszalinie. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich w wieku od 13 do 130 lat! Dwa dni intensywnych
zajęć poprowadzi Agnieszka Górska-Tomaszewska,
dyrygentka zespołu GospelJoy z Poznania, którego
członkowie także wezmą udział w warsztatach. Na
koniec zajęć uczestnicy zaprezentują się na koncercie finałowym, który odbędzie się 4 września o godz.
17:00 w sali kina Kryterium w Koszalinie. Wstęp wolny dla osób posiadających wejściówki. Szczegóły wydarzenia i informacje na stronie www.gospelkoszalin.
pl Wstęp: udział w warsztatach jest płatny (35 zł/os zapisy indywidualne, 25 zł/os - zapisy grupowe, min.
6 osób w grupie). ■ (KG)

fot.: Materiały promocyjne

3-4 września, I Koszalińskie Warsztaty Gospel,
Club105/Sala widowiskowa CK105 (koncert finałowy).

fot.: Materiały promocyjne zespołu
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Projekt Patryoci to zespół, w którego skład wchodzą członkowie Pampeluny i koszaliński raper 4P.
Ich twórczość to muzyczne lekcje polskiej historii na
wesoło z wielką dawką energii. Patryoci w pozytywny sposób, niekiedy z przymrużeniem oka, poruszają tematy ważne i bliskie nam wszystkim, z dużą dawką gitarowego grania i hiphopowym akcentem. Już
sześć lat temu panowie nagrali wspólnie utwór „Teqila”, a rok temu kolejny, zatytułowany „Siła”. Trzeci
utwór firmuje już Projekt Patryoci.
Piosenka 4P Solo „Biało-Czerwone Serce” z 2008
roku trafiła do podręczników szkolnych języka polskiego. Natomiast członek Pampeluny, Arkadiusz Pater od 10 lat jest nauczycielem historii, łącząc w ten
sposób swoje dwie wielkie pasje: historię i muzykę.
Na oficjalnym kanale YouTube Projektu Patryoci
można zobaczyć pierwszy klip składu, który jest jednocześnie zapowiedzią debiutanckiego krążka. Został
on zrealizowany w ważnym historycznie dla Polski
miejscu, jakim jest Monte Cassino. ■ (KG)
30 września, Projekt Patryoci + zaproszeni goście.
Club105, godz. 20:00 (drzwi otwieramy o 19:30). Bilety: 15/20 zł do nabycia w kasie Kina Kryterium i na
www.ck105.koszalin.pl

fot.: Archiwum zespołu

fot.: Archiwum zespołu
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fot.: Archiwum zespołu

▴ Cygański Zespół Artystyczny „Freida”

fot.: Archiwum zespołu

▴ Zespół Czeremszyna

▴ Kurna Chata
Za nami już dziesięć spotkań z grupami muzycznymi, które prezentują swoje korzenie. Tradycyjnie
są to przedstawiciele kultury polskiej, ukraińskiej,
niemieckiej i romskiej. Tegoroczne „Spotkania kultur” odbędą się na scenie City Boxu. Oprócz prezentacji muzycznych, na stoiskach oferowane będą rękodzieła, płyty, książki czy stroje ludowe. Koszalinianom zaprezentują się cztery formacje.
Czeremszyna z Czeremchy - mówią o sobie
„Podlaska Hodowla Muzyki Żywej”. Zespół należy do czołówki folkowych zespołów w Polsce, inspirujący się folklorem słowiańskim, głównie podlaskim. Podlasie, skąd pochodzi zespół, to specyficzny region, gdzie współżyje wiele kultur (m.in. polska,
białoruska, ukraińska), co znajduje odzwierciedlenie
w repertuarze kapeli. Płyta „Hulaj póki czas” została
wybrana przez internautów folkowym fonogramem
roku – „Wirtualne Gęśle” 2004, do dzisiaj zespół nagrał ich sześć. Od lat koncertują po całym świecie.
Kurna Chata ze Sławna inspirację do swej działalności artystycznej czerpie z polskiej tradycji muzycznej różnych regionów. Swoją fascynację dźwiękami „spod strzechy” realizują poprzez opracowywanie oryginalnych tematów ludowych oraz tworzenie
własnych piosenek inspirowanych folklorem. Kwintet tworzą pasjonaci folkloru i world music.

▴ Studio Wokalne „Bis”

Koktajl kultur
Cygański Zespół Artystyczny „Freida” z Koszalina prezentuje kulturę romską. Powstał przy koszalińskiej Fundacji Edukacyjno - Integracyjnej o tej
samej nazwie. Założycielem siedmioosobowego zespołu jest prezes Fundacji, Władysław Doliński.
Studio Wokalne „Bis” z Leśnicy to 14 osobowy
zespół działający przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej od 5 lat. Młodzież
w wieku od 7 do 20 lat śpiewa po polsku i po niemiecku. Zespół wydał już 2 swoje płyty. Koncertują w Polsce i za granicą, rocznie grają ok. 80-90 koncertów.
Organizatorem imprezy jest Zarząd Koła i Oddziału Związku Ukraińców w Polsce przy współpracy z Towarzystwem Społeczno - Kulturalnym Mniejszości Niemieckiej „Pomerania” w Koszalinie, Fundacją Edukacyjną Freida, City Box oraz Centrum
Kultury 105 w Koszalinie. ■ (KG)

3 września, XI Spotkanie Kultur - Koszalin 2016, City Box, godz. 18:00-21:00, wstęp wolny.
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Filharmonia
po wakacjach
Ostatniego dnia września (30.09 – piątek) zapraszamy na drugi koncert abonamentowy. Orkiestra
Filharmonii Koszalińskiej wystąpi pod dyrekcją Daniela Palmizio z Włoch. Dyrygent i altowiolinista
zarazem recenzowany jest przez krytyków jako muzyk o „niewiarygodnej subtelności” posiadający „mistrzowski warsztat”. Na skrzypcach zagra koszalinianka Marta Kowalczyk, która w ubiegłym roku
ukończyła z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
i jednocześnie Royal Academy of Music w Londynie.
W progami m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart Symfonia koncertująca na skrzypce i altówkę KV 364.
Najmłodszych słuchaczy i ich rodziców na pewno zainteresuje Familijny Parku Sztuki finansowany przez Urząd Miejski w Koszalinie. W ramach tego
zadania Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej wykona 6 koncertów. Pierwsze spotkanie pt. „Zaczarowany świat perkusji” już 2 października. Z uwagi na dużą
popularność wydarzeń zalecamy odpowiednio wcześniej zadbać o bilety.
Strona przygotowana
przez Biuro Promocji
Filharmonii Koszalińskiej

fot.: Materiały promocyjne Filharmonii

Letni czas upłynął pod hasłem „Kamerynki”.
Sześć niedzielnych spotkań z muzyką klasyczną, filmową, musicalową oraz współczesną w wykonaniu
muzyków Filharmonii Koszalińskiej cieszyło się dużą
popularnością. Mieszkańcy Koszalina co niedziele
wypełniali Rynek Staromiejski, za co wszystkim melomanom serdecznie dziękujemy.
We wrześniu Filharmonia rozpoczyna realizację
61. sezonu artystycznego. W IV kwartale zaplanowaliśmy dla Państwa aż 8 różnych programów koncertowych. Zachęcamy do kupna abonamentów, które
gwarantują możliwość udziału we wszystkich koncertach symfonicznych.
Orkiestrę podczas inauguracji 17 września (sobota) poprowadzi maestro Massimiliano Caldi. Na
fortepianie Koncert fortepianowy Raula Koczalskiego zagra Joanna Ławrynowicz - zdobywczyni wielu
prestiżowych nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych, prowadząca od wielu lat bardzo
aktywną działalność koncertową.
Pomiędzy wspaniałym koncertami symfonicznymi zapraszamy do wysłuchania utworów legendy polskiej sceny muzycznej - Andrzeja Zauchy w wykonaniu Kuby Badacha. Koncert „Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny” odbędzie się 24 września.
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fot.: Muzeum

Koszalińskie
witraże
„Kiedy przez maswerki prezbiterialnych okien światło przedziera się w mrok ulicy, wtedy - w ciągu tych ostatnich tygodni - ich widok może wzbudzać
zarówno niemy, jak i głośny podziw dla barw kolorowych szybek”. W taki oto sposób 28 lutego
1915 roku, a więc już miesiąc po zamontowaniu istniejących do dziś
witraży, jeden z przedwojennych
mieszkańców Koszalina na łamach miejscowej gazety wyrażał
po raz pierwszy publicznie swój
zachwyt nad wspaniałością nowego dzieła sztuki stworzonego dla
najważniejszej koszalińskiej świątyni.
Z okazji jubileuszu 750-lecia
Koszalina, Muzeum w Koszalinie
przygotowało szczególną wystawę, której tematem są historyczne witraże koszalińskiej katedry
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To wyjątkowe dzieło sztuki stworzone zostało dla miejskiej świątyni
i sfinansowane przez lokalną społeczność Koszalina: gminę miejską oraz koszalinian.
Jest to zatem dzieło sztuki o wielowymiarowym znaczeniu dla Koszalina. To jubileusz
nie tylko miasta, ale także jubileusz 100-lecia istnienia samych katedralnych witraży.

Witraże obecnej katedry pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (niegdyś
kościoła Mariackiego) umieszczono w kościelnych oknach w 1914
roku w czasie trwania drugiej
gruntownej przedwojennej restauracji świątyni. Uroczystość
zakończenia remontu i poświęcenia budowli miała miejsce 28
stycznia 1915 roku. Szczególnego
wyrazu odnowionemu kościołowi nadały przede wszystkim niezwykłe barwne witraże potężnych
okien prezbiterium oraz znacznie
skromniejsze w nawach. Do dziś
budzą podziw swoim blaskiem,
natężeniem barw, przepychem.
Zachwycają coraz to innymi,
zmieniającymi się smugami światła – rozświetlając się z brzaskiem
dnia i gasnąc z ostatnimi promieniami zachodzącego słońca.
Na wystawie zobaczymy wielkoformatowe zdjęcia witraży z katedry MNP w Koszalinie oraz zabytki sztuki sakralnej. Otwarciu
wystawy towarzyszyć będzie wykład Krystyny Rypniewskiej o historii, wartościach artystycznych
i duchowych szklanych katedralnych kompozycji.
„Sztuka Koszalina. Witraże koszalińskiej katedry”, wernisaż
22 września, godz. 17:00.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie
Krystyna Rypniewska

22-23

Polecamy kultura

Faktem niezaprzeczalnym jest wielki renesans literatury kryminalnej i z tego powodu będziemy mieli okazję spotkania najpopularniejszej autorki takich powieści czyli Katarzyny Bondy. Z wykształcenia jest dziennikarką i scenarzystką a wszystkie
jej powieści zyskały status bestsellerów. Jest autorką
trylogii kryminalnej z Hubertem Meyerem („Sprawa Niny Frank”, „Tylko martwi nie kłamią”, „Florystka”). Ogromną popularność oraz prestiżowe nagrody przyniosła jej seria z profilerką Saszą Załuską: „Pochłaniacz” otrzymał Nagrodę Publiczności
na Międzynarodowym Festiwalu Kryminałów 2015,
a „Okularnik” – nagrodę Bestsellery Empiku 2015.
Prawa do wydań zagranicznych zakupiły największe wydawnictwa na świecie, m.in. Hodder & Stoughton i Random House. W co dziesiątym polskim domu
jest przynajmniej jedna książka Katarzyny Bondy. Jej
„Okularnik” to jedna z najlepiej sprzedających się polskich powieści ostatnich lat. W bibliotekach kolejki do
jej powieści nie mają końca.
W bibliotece koszalińskiej będzie promowała
swoją najnowszą książkę – już okrzykniętą najważniejszą premierą jesieni – „Lampiony”, które „zapłoną” 28 września.
Królowa polskiego kryminału obiecuje, że
w „Lampionach” – kontynuacji serii z Saszą Załuską
– podpali Łódź. Jak tego dokona? Szczegóły pozna-

fot.: Anna Powierża Verse24

Bonda
na żywo

my wkrótce, jednak z przecieków wynika, że… w Łodzi wybucha panika. Nieobliczalny podpalacz terroryzuje i paraliżuje miasto. Nie wiadomo, która ulica,
budynek, kamienica będą następne. Mnożą się pytania i wątpliwości, pojawiają się nowe ślady. Co skrywają łódzkie podziemia? Czy można dokonać zbrodni z miłości do miasta?
Mroczny klimat Łodzi, nieobliczalny podpalacz,
osobliwi mieszkańcy i tajemnicze podziemia – taka
jest nowa powieść Bondy. Autorka pokazuje nieznane oblicze miasta – pełnego dysonansów – które posiada jedyny w swoim rodzaju mroczny urok i zagadkową historię. Nikt tak do tej pory nie opisał Łodzi
– zapomnianego miejsca z charakterem, na wskroś
wielokulturowego, pięknego i pociągającego w swej
brzydocie.
22 września, godz. 17:00, Katarzyna Bonda w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej, wstęp wolny.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
(wykorzystano materiały
Wydawnictwa MUZA SA)

fot.: Materiały PM

Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
— 3.09
III liga gr. 2, Lech II Poznań
- Gwardia Koszalin,
— 17.09
III liga gr. 2, Jarota Jarocin
- Gwardia Koszalin;
— 24.09
III liga gr. 2, Świt Skolwin
- Gwardia Koszalin,

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 24.09
II liga - Gwardia Koszalin
- MKS Grudziądz,

wstęp wolny, Hala Gwardii
przy ul. Fałata 34;

Biegi
— 8.09
Leśna Piątka, udział

bezpłatny, Parking przy
ul. Słupskiej

— 17.09
PKO Bieg Charytatywny,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

AZS Koszalin
— koszykówka
— Przerwa w rozgrywkach;

Energa AZS Koszalin
— piłka ręczna
— 3.09
PGNiG Superliga kobiet
- Energa AZS Koszalin
- KPR Jelenia Góra,

bilety: 12 zł, 4 zł, Hala
Widowiskowo-Sportowa,
ul. Śniadeckich;
— 10.09
PGNiG Superliga kobiet
- KPR Kobierzyce
- Energa AZS Koszalin;
— 17.09
PGNiG Superliga kobiet
- Energa AZS Koszalin
- Zagłębie Lubin,

bilety: 12 zł, 4 zł,
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Śniadeckich;
— 24.09
PGNiG Superliga kobiet
- Pogoń Baltica Szczecin
- Energa AZS Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 3.09
IV liga zachodniopomorska,
MKP Szczecinek
- Bałtyk Koszalin;
— 10.09
IV liga zachodniopomorska,
Bałtyk Koszalin
- Piast Chociwel,

wstęp wolny, Stadion
KS Bałtyk, ul. Andersa;

— 17.09
IV liga zachodniopomorska,
Rasel Dygowo
- Bałtyk Koszalin;
— 24.09
IV liga zachodniopomorska,
Bałtyk Koszalin - Jeziorak
Szczecin, wstęp wolny, Sta-

dion KS Bałtyk, ul. Andersa;

Pałac Młodzieży

fot.: Materiały PM
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Recepta na nudę
Uwaga! Uwaga! Niniejszym podajemy receptę na
rozłożenie na łopatki powakacyjnego, wywołanego
koniecznością powrotu do szkoły zniechęcenia! Jeśli
zauważyłeś u siebie następujące objawy:
– plecak z bólem serca wyciągnięty z najgłębszej szuflady,
– lektury przy zawrotach głowy ustawione już na półce w alfabetycznym porządku,
– nad biurkiem plan lekcji, na którego widok czym
prędzej biegniesz do toalety,
…rozwiązań jest kilka.
Możesz na przykład nauczyć się chodzić, a nawet skakać na szczudłach. Oczywiście nie rób tego
na własną rękę, przyjdź lepiej do sekcji akrobatycznej
Pałacu Młodzieży, gdzie dla każdego coś miłego. Jeśli wieczorna satysfakcja ze zdrowego, wakacyjnego
zmęczenia po górskich wspinaczkach płynie i w Twoich żyłach, do następnych wakacji odnajdziesz u nas
sportowe emocje na mistrzowskim poziomie.

Możesz też zapisać się na zajęcia gitarowe. Choć
wakacyjne rajdy i ogniska z gitarą w ręku odłożyć
trzeba na rok, gitary z rąk nie wypuszczaj, przyjdź do
Pałacu Młodzieży, by pod okiem profesjonalnych muzyków rozwijać swój talent.
Możesz też... zawitać do Pałacu Młodzieży i samemu wybrać coś dla siebie spośród szerokiej oferty zajęć: teatr, łacina, malarstwo, keyboard, śpiew, angielski, kuchcikowo, szachy, rzeźba, taniec, fotografia i wiele innych form rozwijania swej pasji, o których
pisać mógłbym długo, ale dodam jedynie, że Pałac
Młodzieży jest dla Ciebie zawsze otwarty!
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Postać

fot.: Izabela Rogowska

Próbował w życiu różnych profesji. Aż w którymś
momencie uzmysłowił sobie, że wykonywanie zawodu aktora daje możliwość bycia wieloma osobami. Pamięta, że jako małoletni startował we wszystkich dostępnych konkursach recytatorskich, jednak żadnego nigdy nie wygrał. Za to dzięki tym próbom mógł
nie chodzić na niektóre zajęcia. Był członkiem amatorskiego teatru, a także grupy kabaretowej Abelarda Gizy, ale zawsze była to dla niego jedynie zabawa
i odskocznia od rzeczywistości. O tym, że może to być
sposób na życie, pomyślał rok przed maturą, namawiany także przez rodzinę. Pierwsze podejście do kilku szkół teatralnych zakończyło się tuż obok podium.
Za drugim razem się udało i w efekcie kilku lat nauki,
Marcin Borchardt został absolwentem wydziału lalkarskiego PWST we Wrocławiu.

— Im dłużej uczyłem się aktorstwa, tym mniej
umiałem – śmieje się Marcin. – Podczas studiów byłem mniej stremowany, grałem, chodziłem na castingi, aż nagle trzeba było się zderzyć z dorosłym życiem.
Nie chcąc marnować czasu, wysłałem swoje CV do 44
teatrów. Odezwał się tylko jeden, proponując gościnny występ w bajce. I tak to już siedem lat można mnie
oglądać na deskach koszalińskiego teatru – podsumowuje aktor.

W teatrze
z amatorami
Marcin nie żałuje swojej decyzji, aby nie czekać
w Warszawie latami, jako barman na rolę życia, tylko realizować się w Koszalinie. Ma świadomość, że
studia są zaledwie przedsionkiem, dopiero dzięki codziennemu wchodzeniu na scenę można się czegoś
nauczyć.
Kilka lat temu potwierdziło się, że jest właściwym
człowiekiem na właściwym miejscu.
Poproszony o udział w reżyserowaniu widowisk
charytatywnych podjął się tego zadania, choć sam
mówi o swojej roli jako o organizatorze. Jeśli weźmie się pod uwagę, że chodziło o pracę z grupą amatorów, dla których dyscyplina na próbach nie jest
czymś oczywistym, to praca Borchardta nie była łatwa. Widzowie „Dziennikarzy Bajarzy” czy „Wesela Jamneńskiego” sami mogli ocenić jak na scenie radzili sobie znani koszalinianie, na co dzień nie mający nic wspólnego ze sceną. Warto sobie uzmysłowić,
że duża w tym zasługa cierpliwego Marcina, który
miał jednakowe oczekiwania od wszystkich, czy był
to dziennikarz czy prezydent. Pomogło mu doświadczenie bycia asystentem Jerzego Bielunasa, reżysera
wielkich widowisk plenerowych. Ostatnia praca Marcina to „Wesele Jamneńskie”, czyli 178 osób na scenie
amfiteatru i próby do 5 rano. Nowy pomysł jakim się
ostatnio zajął, to prowadzenie grupy teatralnej przy
CK105. To ok. 30 osób w wieku od 13 do 60 lat, którzy już otrzymali pierwsze brawa za swoją prezentację sceniczną.
— Jeśli jeszcze ktoś jest chętny, to zapraszam! –
zachęca Borchardt, którego kolejne teatralne działania zobaczymy w Koszalinie już po wakacjach. ■ (KG)

Pomagają
śpiewem
Wśród wielu koszalińskich organizacji, pozytywnie wyróżnia się Fundacja „Pokoloruj świat”. Być
może nazwa jeszcze nie utrwaliła się wśród odbiorców, ale kiedy doda się, że to właśnie ona odpowiada za amfiteatralną wersję „Wesela jamneńskiego”,
wszystko staje się jaśniejsze. Teresa Żurowska, prezes fundacji, radczyni prawna i Małgorzata Chodkowska, vice prezes i szefowa piekarni „Drzewiańska”, od wielu lat, jako osoby pozytywnie zakręcone,
organizowały różne eventy, na ogół z myślą o pomocy
potrzebującym. Kiedy zechciały zorganizować zbiórkę pieniędzy dla Jacka Kiepela, chorego dziennikarza Radia Koszalin, okazało się, że żadna z istniejących w Koszalinie organizacji, nie była w stanie firmować takiej akcji z powodów formalnych. Któregoś
razu znajomy pani Teresy zaproponował jej przejęcie
niedziałającej fundacji, której był prezesem. Tak narodziła się Fundacja „Pokoloruj świat”. Ponieważ pani
Małgorzata przez 13 lat uczyła muzyki w szkole, gdzie
realizowała śpiewane projekty związane z naszym regionem, a jej mama Emilia Szybista pisała do nich
oryginalne scenariusze, to właśnie spektakle muzyczne stały się ich „daniem firmowym”. Ich celem jest
niesienie pomocy.

fot.: Izabela Rogowska

▴ Od lewej: Małgorzata Chodkowska i Teresa Żurowska

— Osób, które jej potrzebują jest bardzo dużo
a nasz kontakt z nimi, jest w pewnym sensie dziełem
przypadku: zgłaszają się do nas różne osoby i wskazują potencjalnych odbiorców – mówi prezes Żurowska.
– Czasem pomoc jest możliwa dzięki realizacji naszych
marzeń, czyli zdarzeń scenicznych, na które koszalinianie kupują bilety, a dochód z nich zasila np. konto naszego Hospicjum – dodaje pani Małgosia.
Warto dodać, że ambicją założycielek Fundacji
„Pokoloruj świat” jest także edukacja w postaci przekazywania wiedzy o naszym regionie. Ostatnio koszalińskie szkoły dostały wydawnictwo zawierające
scenariusze baśni i legend lokalnych. Jak dotąd największa liczba odbiorców pojawiła się na widowni
amfiteatru podczas pokazu „Wesela Jamneńskiego”,
w pełni autorskiego przedsięwzięcia, które chwali się
tym co najpiękniejsze wokół nas. Wcześniejsze realizacje Fundacji to spektakle charytatywne: „Dziennikarze Bajarze” i „Nie kochać w taką noc to grzech”,
oba, podobnie jak Wesele, z udziałem koszalińskich
samorządowców, przedsiębiorców i dziennikarzy. Na
swoją premierę czekają jamneńskie Julki, czyli dobre
karzełki znad brzegów Jamna, które zdaniem pań,
mogłyby być symbolem naszego regionu. Być może
pojawi się w mieście ich pomnik. Będą także kolejne
barwne projekty we współpracy z Urzędem Miasta,
m.in.: Dzień Seniora jesienią, Śpiewanie piosenek żołnierskich z okazji Dnia Niepodległości, Wigilia w ramach projektu „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”
i duże widowisko oparte na obrzędach Nocy Kupały
w czerwcu. ■ (KG)

3.09 XI Spotkania Kultur, City Box
3.09 Kayah, Amfiteatr
6-10.09 XIII „Integracja Ty i Ja”, KBP
14-18.09 „mTeatr”, BTD
17.09 Inauguracja Sezonu Artystycznego, Filharmonia
22-24.09 XVI Festiwal Akordeonowy

fot.: Materiały promocyjne
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