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Nie musimy nikogo przekonywać, że wiosna jest najbardziej
szaloną i piękną porą roku. Muzycy, tak jak i inni ludzie kochają
spędzać czas na świeżym powietrzu i na słońcu, które wreszcie zaczęło nas rozpieszczać. Dzięki temu możemy znowu grać koncerty plenerowe, gdzie dźwięk niesie się daleko i często kusi przechodniów, żeby zrobić z nich widzów. Takie koncerty na świeżym powietrzu mają magiczną moc, która powoduje, że budzi się miłość.
Bardzo się cieszymy z kolejnego spotkania z widownią koszalińską,
zapraszamy Was gorąco na nasz koncert w ramach obchodów Dni
Koszalina – będziecie mogli posłuchać naszych, znanych Wam piosenek, ale też i nowych. Zrobimy wszystko, żebyście się świetnie bawili. Do zobaczenia 27 maja na Rynku Staromiejskim!

Znajdziecie nas również w tygodniku
„Nasze Miasto”

Pozdrawiamy
zespół Feel

2-3

Polecamy kultura

Jubileuszowe
spotkanie
pokoleń
To już piąte spotkanie koszalińskich rodzin z okazji Dnia Flagi i Dnia
Polonii.
„Biało-czerwona łączy pokolenia”
– to hasło, które towarzyszy tym szczególnym spotkaniom.
Tradycją jest piękna pogoda, która pozwala na występy koszalińskich
przedszkolaków przed pomnikiem na
placu Polonii. Najmłodsi koszalinianie są każdego roku najważniejszymi
uczestnikami spotkań, bo to one zapraszają swoich rodziców, dziadków
i pradziadków, i dla nich przygotowują część artystyczną oraz składają kwiaty pod pomnikiem na Skwerze Pioniera. W tym roku występy przygotowały
Przedszkole nr 20, grupa „Motyle” prowadzona przez Panią Renatę Kinder
i grupy 6-latków z Przedszkola nr 22,
które przygotowują panie: Aleksandra
Domżał i Jolanta Januszak. Tegoroczne
uroczystości przypadają w roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości i z tej okazji organizatorzy proponują akcent historyczny, jakim będzie
udział pocztu Sztandarowego Związku Piłsudczyków RP i występ zespołu
reprezentacyjnego Chóru pod dyrekcją
Janusza Kowalkowskiego. ■ (KG)
2 maja, godz. 12:00, Dzień Flagi
i Dzień Polonii, pl. Polonii.

Młodzi debiutują
Przed nami kolejny, 37. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. Dopinane są kolejne szczegóły, tak aby między 18 a 23 czerwca miłośnicy sztuki filmowej mogli mieć swoje święto. Jak zawsze, jako pierwszy ujawnił się nam festiwalowy plakat. Jego
autorką jest Gosia Herba – ilustratorka i historyczka sztuki.
W czasie tych kilku czerwcowych dni będzie można przede wszystkim obejrzeć kilkadziesiąt filmów, które w dwóch kategoriach (długo
i krótkometrażowe) ocenią i nagrodzą jurorzy – zachęca Paweł Strojek, dyrektor festiwalu Młodzi i Film. – Oprócz filmów konkursowych będą debiuty zagraniczne, filmy jurorów, retrospektywa, długometrażowe filmy dokumentalne i inne. Kolejne znane bywalcom punkty programu to: dyskusje z twórcami w ramach cyklu „Szczerość za
szczerość”; studencki spektakl dyplomowy; pokazy projektu Teatroteka
(filmowane spektale teatralne), panele dyskusyjne; spotkania ze specjalistami z branży filmowej; warsztaty dla profesjonalistów i amatorów;
scena muzyczna; wystawy; warsztaty operatorskie prowadzone przez
Arka Tomiaka, szefa PSC – w ich trakcie będzie można zobaczyć najnowocześniejszy na świecie sprzęt operatorski. Tu trzeba być – uśmiecha się dyrektor Paweł Strojek. ■ (KG)
18–23 czerwca, 37 MiF, CK105, kino Alternatywa, Teatr Variete
Muza (scena muzyczna, klub festiwalowy).

• Zabytek Miesiąca

• Spotkanie w Realu 4 w Muzeum:
Elżbieta Wasyłyk

fot.: W. Kolk

fot.: Muzeum

fot.: E. Wasyłyk
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• Kolorowy jubileusz Włodzimiery Kolk
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 27.04
Zabytek Miesiąca. Tajemni-

czy zabytek pochodzący z przełomu epok brązu i żelaza. Jest
to łagodnie profilowany krążek dwustożkowaty wykonany
z szarego piaskowca kwarcytowego. Muzeum, ul. Młyńska;
— Do 27.05
Spotkanie w Realu 4.

Muzeum, ul. Młyńska;

— Do 17.06
Kolorowy jubileusz. Włodzi-

miera Kolk to jedna z najbarwniejszych postaci koszalińskiego

środowiska twórczego. Malarski świat artystki to przestrzeń
niezwykła, nieodgadniona.
Muzeum, ul. Młyńska;

— Od 7.05
Galeria 113. „Wiosenne kwiaty”. Z okazji 40-lecia Specjal-

nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koszalinie, uczniowie SOSW zaprezentują swoje
prace w Galerii Pałacu
Młodzieży. Pałac Młodzieży;
— Do 31.05
Galeria Fotografii Młodych.
Rytm i Energia Przestrzeni.

Autorki: W. Gajek, M. Górska,
I. Starek są uczestniczkami Pracowni Fotografii Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”
w Lublinie A. Borowskiej. Prezentowane na wystawie prace
powstały w 2017 roku i stanowią efekt plenerów fotograficznych z udziałem tancerek zespołu Arabeska z MDK „Pod
Akacją”. Pałac Młodzieży;
— Do 31.05
Galeria Hol. Pracownie
Izabeli Ryfun prezentują.

Wystawa prac wychowanków
pracowni Grafiki Warsztatowej, Malarstwa i Rysunku. Pałac Młodzieży, ul Bogusława II;

— 21.05-15.06
Wystawa towarzysząca Żywej
Bibliotece. Wstęp wolny. Gale-

ria Region KBP, pl. Polonii 1;

CENY BILETÓW:
— Muzeum:
Od 16.05 czynne od wtorku
do niedzieli od 10:00 do 17:00.
19.05 (Noc Muzeów) czynne
od 18:00 do 24:00. Muzeum
nieczynne: 1, 3, 20, 31 maja.

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
zgłoszeniu), lekcja muzealna
– 50 zł, lekcja muzealna poza
siedzibą muzeum – 50 zł (plus
koszty dojazdu i delegowania pracownika). W niedzielę wstęp na ekspozycje stałe jest
bezpłatny;
— Bałtycki Teatr Dramatyczny:

Duża Scena: I-VII rząd: normalny – 50 zł, ulgowy – 45 zł,
grupowy (powyżej 15 osób)
– 30 zł. VIII-XII rząd i balkon: normalny – 40 zł, ulgowy
– 35 zł, grupowy – 25 zł. Mała

• Rytm i Energia Przestrzeni w Pałacu Młodzieży

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. Teatr Malucha – 10 zł.
Spektakle czwartkowe – 15 zł;
— Filharmonia Koszalińska:

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

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 – 29/34 zł. Szminka Movie – 10 zł. DKF Kids:
15 zł. Kino z Rodziną – 10 zł.
Dzień dziecka w kinie – 1/7 zł;

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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• DKF: „Lato 1993” w kinie Kryterium

• Kino z Rodziną: „Ziemia. Niezwykły dzień

1 Wtorek

5 Sobota

— 18:00
DKF: „Lato 1993”. Kino

— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

2 Środa
— 12:00
Dzień Flagi i Dzień Polonii
(opis str. 3). Spotkajmy się aby

utworzyć najdłuższy łańcuch
pokoleń pod hasłem „Biało-czerwona łączy pokolenia” koszalińskie przedszkolaki zapraszają swoich rodziców i dziadków, aby symbolicznie połączyć
Pomnik Więzi Polonii z Macierzą z Pomnikiem Byliśmy Jesteśmy Będziemy. Pl. Polonii 2;

4 Piątek
— 19:00
„Szalone nożyczki” – Duża

Scena, reż. A. Chichłowski. Niezwykła komedia kryminalna,
rozgrywająca się w salonie fryzjerskim, prowadzonym przez
A. Kędziorka. Nad salonem
fryzjerskim mieszka mistrzyni
fortepianu I. Czerny, a dokładniej mieszkała, ponieważ pewnego dnia zostaje… zamordowana. BTD, pl. Teatralny 1;

z życia planety” w kinie Kryterium

Muzeum, ul. Młyńska;

— 12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Muzeum, ul. Młyńska;

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

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Szalone nożyczki”

– Duża Scena, reż. A. Chichłowski. BTD, pl. Teatralny 1;

6 Niedziela
— 11:00
Kino z Rodziną: „Ziemia.
Niezwykły dzień z życia
planety”. Kino Kryterium,

ul. Zwycięstwa;

— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

reż. Z. Derebecki. Jedna
z najlepszych komedii autorstwa R. Cooney’a – brytyjskiego komediopisarza, określanego
jako mistrza farsy. BTD,
pl. Teatralny 1;

fot.: J. Andrzejewska

fot.: Muzeum

fot.: Materiały promocyjne
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• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

• Spotkanie autorskie z Danielą Wójcik

• Jakub Chrenowicz w koncercie symfonicznym

7 Poniedziałek

9 Środa

10 Czwartek

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

— 10:00
Finał Powiatowego przeglądu recytatorskiego dla przedszkolaków „Joanki”

— 10:00 i 13:00
„Kartoteka” – Scena na Za-

(dla seniorów) w Muzeum

Muzeum, ul. Młyńska;

8 Wtorek
— 9:00
Spotkanie autorskie
z Grzegorzem Kasdepke
w ramach Tygodnia Bibliotek

i corocznego tournee pisarzy
książek dla dzieci i młodzieży.
KBP, pl. Polonii 1;

— 17:00
Spotkanie autorskie z dziennikarzem śledczym i pisarzem
Tomaszem Sekielskim w ramach Dyskusyjnych Klubów
Książki i Tygodnia Bibliotek.

Wstęp wolny. Sala konferencyjno-kinowa KBP;

— 17:00
„O Matce pieśń”. Zespół słow-

no-muzyczny Rady Osiedla
„Śródmieście” zaprasza na koncert z udziałem zespołu „Czarno na białym” z PM w Koszalinie. Wstęp wolny. Club105,
ul. Zwycięstwa;
— 18:00
DKF: „Wieża. Jasny dzień”.

Kino Kryterium;

– w ramach Tygodnia Bibliotek. Sala konferencyjno-kinowa KBP, pl. Polonii 1;

— 10:00
„Czytać każdy może zawsze
i wszędzie”, akcja inspirowana

bookcrossingiem w ramach
Tygodnia Bibliotek. KBP,
filia nr 8, ul. Andersa 4-6;
— 10:30
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka
„Dygot” J. Małeckiego.

Wstęp wolny. KBP, filia nr 12,
ul. Spokojna 48;

— 16:00
Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki – książka „Kasacja” R. Mroza. Wstęp wolny.

KBP, filia nr 9, ul. Struga 5;

— 16:30
Spotkanie autorskie
z Danielą Wójcik, autorką to-

miku wierszy „Lubię pomyśleć
czyli fraszki, kpinki i szumowinki” – w ramach Tygodnia
Bibliotek. KBP, filia nr 8,
ul. Andersa 4-6;

na urodziny Moniuszki w Filharmonii

pleczu, reż. P. Ratajczak. Kanon polskiej literatury, polskiego dramatu drugiej połowy XX
wieku. BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Spotkanie autorskie
z Grzegorzem Śliżewskim,

dziennikarzem, pisarzem i historykiem specjalizującym się
w historii polskiego lotnictwa
– w ramach Tygodnia Bibliotek.
Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii 1;

11 Piątek
— 11:00
„Kartoteka” – Scena na Zaple-

czu, reż. P. Ratajczak. BTD;

— 16:00
„Spotkanie majowe” – zaprasza Stowarzyszenie Śpiewacze
„Śródmieście”. Wystąpi

zespół „Złote Nutki” z Koszalina. Club105, ul. Zwycięstwa;

— 17:00
Finał konkursu poetyckiego
Koszalińska Niezapominajka
2018 – w ramach Tygodnia
Bibliotek. Sala konferencyjno-

-kinowa KBP, pl. Polonii 1;

• „Piosenka jest dobra na wszystko” w BTD

— 18:30
Koncert symfoniczny na urodziny Moniuszki. J. Chrenowicz

– dyrygent L. Świdziński – tenor. Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Program: S. Moniuszko – mazur z opery „Halka”, Aria Stefana „Z kurantem”
z opery „Straszny Dwór”, Aria
Jontka „Szumią Jodły” z opery
„Halka”, Tańce góralskie z opery „Halka”, „Dwie zorze”, „Krakowiaczek”, Polka „Leokadia”, K. Kurpiński – Uwertura
do opery „Dwie chatki”, F. Nowowiejski – uwertura do opery
„Legenda Bałtyku”, Aria
Domana „Czy ty mnie kochasz,
o dziewczyno” z op. „Legenda
Bałtyku”, i inne. Filharmonia,
ul. Piastowska;
— 19:00
„Piosenka jest dobra na
wszystko” – Scena na Zapleczu

,reż. P. Krótki – Scena Inicjatyw
Aktorskich. Spektakl w wersji
koncertowej prezentujący największe i niezapomniane przeboje z Kabaretu Starszych
Panów. Obsada: Ż. Gruszczyńska-Ogonowska, A. Czerwiński, W. Rogowski, P. Krótki.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: PM

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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fot.: I. Rogowska

8-9

• Drzwi otwarte w Pałacu Młodzieży

• DKF Kids: „Małpia afera” w kinie Kryteium

12 Sobota

13 Niedziela

— 10:30-13:00
Drzwi otwarte w Pałacu
Młodzieży. Tego dnia można

— 12:00
DKF Kids: „Małpia afera”.

będzie wziąć aktywny udział
m.in. w zajęciach ceramicznych
i plastycznych, zobaczyć pokaz
umiejętności tanecznych i wokalnych, a może uda się także
zerknąć jak pracuje sekcja kulinarna „Mały Kuchcik” i skosztować pyszne ciacho. Tego dnia
będzie można zapisać się do
wybranych sekcji na rok szkolny 2018/2019. Regulamin
rekrutacji na www.pm.koszalin.pl. Pałac Młodzieży;
— 11:00-14:00
Giełda Kolekcjonerska.

Impreza cykliczna. Zgłoszenia:
tel. 94 343 20 11. Wstęp bezpłatny. Muzeum, ul. Młyńska;
— 19:00
„Czekamy na sygnał” – Duża
Scena, reż. Ż. Gruszczyńska-Ogonowska i W. Rogowski.
Wydarzenie Kulturalne Roku
2017. „Czekamy na sygnał”

T. Ogonowskiego to spektakl
z nowymi aranżacjami klasycznych utworów polskiej muzyki
punkowej i alternatywnej
w opracowaniu T. Tymańskiego. BTD, pl. Teatralny 1;

Po seansie odbędzie się akcja
pn. „Dziecięca giełda”. Ciekawy
świata Wim mieszka w sierocińcu, ma 10 lat i od dawna powinien chodzić do szkoły. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

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

14 Poniedziałek
— 9:00
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
w ramach Tygodnia Bibliotek

– uroczyste spotkanie z władzami miasta i powiatu.
Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii 1;
— 10:30
Prezentacja agencji autorskiej
„Autograf” promującej

pisarzy i ich twórczość
– w ramach Tygodnia Bibliotek.
Sala konferencyjno-kinowa
KBP, pl. Polonii 1;
— 11:00 – 14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów).

Muzeum, ul. Młyńska;

• Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki w KBP

15 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 wielokrotnie wystawiona
na ciężką próbę. BTD,
pl. Teatralny 1;
— 18:00
DKF: „Śmierć Stalina”.

Dobra zmiana to przeżytek –
czas na zmianę totalną! Umiera Józef Stalin – dyktator ZSRR,
tyran i bestia odpowiedzialna
za śmierć milionów ludzi.
Pośród elit władzy rozpoczyna
się walka o dominację i wpływy
po zmarłym przywódcy. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

17 Czwartek
— 16:30
Spotkanie Młodzieżowego
Dyskusyjnego Klubu Książki.

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

— 17:00
„Piosenka jest dobra na
wszystko” – Scena na Zaple-

• DNI KOSZALINA: wystawa „Zdzisław Beksiński

– od fotografii do fotomontażu komputerowego”

czu, reż. P. Krótki – Scena
Inicjatyw Aktorskich.
BTD, pl. Teatralny 1;

— 17:00
Spotkanie z Pablopavo – auto-

rem piosenek, wokalistą, kompozytorem i pisarzem. Wstęp
wolny. KBP, pl. Polonii 1;

— 18:00
Wernisaż wystawy „Zdzisław
Beksiński – od fotografii do
fotomontażu komputerowego” (wystawa w ramach
Dni Koszalina). Bałtycka

Galeria Sztuki, CK105,
ul. Zwycięstwa;

— 19:00
Scena Teatralna – Premiera:

E. Lipska – wieczór poezji
i prozy poetyckiej z cyklu
„Poetki polskie”. Wybór tekstów
i przygotowanie: S. Tomaszewska, wykonanie: P. Krasowska,
S. Tomaszewska, W. Miszczor,
Ł. Trzeciak, ilustracja
muzyczna: W. Miszczor.
Przedstawienie własne
STP „Dialog”. Wstęp wolny
za okazaniem „karty widza”
(do odbioru w Biurze Teatru).
Domek Kata, ul. Grodzka;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: freeimages.com

fot.: Materiały promocyjne
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• Justyna i Piotr Jakubowscy w Filharmonii

18 Piątek
— 18:30
Koncert kameralny: Piątkowe
Wieczory Kameralne. Rodzin-

ne trio fortepianowe: P. Jakubowski – skrzypce J. Jakubowska – wiolonczela, I. Jakubowska – fortepian. A. Zborowski
– słowo wiążące. Program:
J. Brahms – trio fortepianowe
c-moll op.87, D. Szostakowicz –
trio fortepianowe c-moll op.8.
Filharmonia, ul. Piastowska;

— 20:00
„Prawda” – Scena na zapleczu,

reż. R. Matusz. Tytuł „Prawda” brzmi bardziej jak tytuł
rozprawy teoretycznej niż zapowiedź spektaklu teatralnego. Na dodatek motto sztuki
zaczerpnął autor, Florian Zeller z twórczości samego Voltairea: „Kłamstwo jest cnotą, jeśli
pozwala uniknąć cierpienia”.
Ta przewrotna „definicja” jest
oczywistą prowokacją i może
być wyłącznie pretekstem do
stworzenia spektaklu pełnego
sprzecznych przekazów i sytuacji układających się w ciąg paradoksalnych zdarzeń, w jakich znajdują się i jakie tworzą
bohaterowie sztuki.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot. Materiały promocyjne

Kalendarium kulturalne

fot.: Materiały promocyjne

10-11

• Koncert „Pałac Młodzieży Prezentuje” w BTD

• „Szalone nożyczki” w BTD

• Kortez w Filharmonii

19 Sobota

20 Niedziela

22 Wtorek

— 11:00
Koncert „Pałac Młodzieży
Prezentuje” w Bałtyckim
Teatrze Dramatycznym.

— 12:00
Familijny Park Sztuki.

— 18:00
DKF: „120 uderzeń serca”.

— 19:00
„Szalone nożyczki”

— 19:00
„Wirus Świrus… i cała reszta” – Duża Scena reż. Ż. Grusz-

Zobaczymy i usłyszymy zespoły
artystyczne, wokalne i taneczne. BTD, pl. Teatralny 1;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Superagentka”. Reż.: J. Reit-

man, 67 min. 10-letnia Agathe-Christine będzie detektywem. Już teraz chce rozwiązywać zagadki. Czas na pierwszą
„prawdziwą” sprawę. Złapanie
tajemniczego złodzieja z osiedlowego sklepu to tylko kwestia czasu. Spódnica, marynarka, krawat, kapelusz z szerokim rondem – od razu widać,
że jest detektywem. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00-24:00
BaroCkowa Noc Muzeów
(opis str. 17). Spotkanie z baro-

kiem jako stylem i muzyką rockową zagraną na żywo.
Muzeum, ul. Młyńska,
Domek Kata, ul. Grodzka;
— 19:00
„Szalone nożyczki”

– Duża Scena, reż. A. Chichłowski. BTD, pl. Teatralny 1;

„Uśmiechnij się, czyli historia
muzyki na wesoło” K. Starybrat
– dyrygent, W. Bałdys – konferansjer, I. Wyszyńska – choreograf, animator koncertów,
A. Załucka – multimedia,
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Filharmonia kojarzy
nam się z muzyką poważną,
czarno-białym strojem muzyków i niesamowicie tajemniczym konferansjerem.
Czy tak jest rzeczywiście?
Filharmonia, ul. Piastowska;
– Duża Scena, reż. A. Chichłowski. BTD, pl. Teatralny 1;

21 Poniedziałek
— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów). Muzeum, ul. Młyńska;
— 17:30
Wernisaż wystawy interdyscyplinarnej Artyści Miastu.

Galeria Ratusz I p.,
Rynek Staromiejski;

W filmie euforia spotyka rozpacz, a przyspieszone bicie serca przypomina tykanie odliczającego czas zegara. Bo o wyścig
z czasem tu chodzi: wczesne
lata 90., epidemia AIDS zbiera we Francji swoje żniwo przy
cichej zgodzie rządu i koncernów farmaceutycznych. Zmowę
milczenia wokół choroby akcjami, marszami, happeningami
starają się przerwać aktywiści
z paryskiego ACT UP. Kino
Kryterium, ul. Zwycięstwa;

czyńska-Ogonowska. Bajka
jest zarówno klasyczną baśnią,
której bohaterowie przeżywają rozliczne i niezwykle wciągające młodego widza przygody.
BTD, pl. Teatralny 1;
— 20:00
Kortez. Artysta ponownie wy-

rusza w trasę promującą jego
drugą płytę „Mój dom”, która
po dwóch tygodniach osiągnęła status Złotej Płyty debiutując
na OLISie na pierwszej pozycji.
Filharmonia, ul. Piastowska;

• Szminka Movie: „Tully” w kinie Kryterium

• DNI KOSZALINA:

23 Środa

25 Piątek

DNI KOSZALINA
— 17:00
Wystawa pokonkursowa
18. edycji międzynarodowego
konkursu plastycznego
dla młodzieży szkolnej z miast
partnerskich Koszalina pt.:
„Nasi Rówieśnicy, Nasze Miasta i Regiony – Poznajmy Się
Bliżej 2018”. Klub Spółdzielczy

DNI KOSZALINA
— 10:00-18:00
„Żywa Biblioteka” (opis
str. 23). 10:00-10:45 – wykład

Festiwal Smaków Food Trucków

na temat dyskryminacji,
11:00-18:00 – rozmowy
z Żywymi Książkami.
KBP, pl. Polonii 1;

„Bałtyk” KSM „Na Skarpie”;

— 11:00-21:00
Festiwal Smaków
Food Trucków.

— 10:00 i 12:00
„Kartoteka” – Scena na Zaple-

— 11:00-20:00
Jarmark Koszaliński.

czu, reż. Piotr Ratajczak. BTD;
— 20:00
Kortez. Filharmonia;

24 Czwartek
— 18:00
Szminka Movie: „Tully”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 18:00
„Stare Dobre Małżeństwo”

– Duża Scena – wynajem sali.
Zespół niezmiennie złożony
jest z wyśmienitych muzyków
towarzyszących założycielowi oraz liderowi SDM K. Myszkowskiemu, śpiewającemu
swoje kultowe piosenki.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Materiały promocyjne dystrybutora
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Parking przy Amfiteatrze;
Park im. Książąt Pomorskich;
— 10:30-16:00
Dzień Godności Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną. W programie:

panele edukacyjne („Autyzm
– podróż w głąb niezwykłego umysłu”, „Niepełnosprawność intelektualna – poznaj –
zrozum – zaakceptuj”, panel
edukacyjny dotyczący Aplikacji SelFind, wspierającej samodzielność życiową osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Osoby zainteresowane pobraniem bezpłatnej aplikacji prosimy o przyniesienie telefonu
typu smartfon).
Pokaz mody, warsztaty arty-

• DNI KOSZALINA: Ulica Barw

styczno–twórcze, strefa malucha - zajęcia sensoryczne, sensoplastyka, dmuchańce itp.
Kiermasze z wytworami osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Kiermasze gastronomiczne.
Loteria: z której dochód przeznaczony będzie na dofinansowanie mieszkań wspomaganych dla osób niepełnoprawnych. Rynek Staromiejski;
— 14:00-18:00
Dzień Zdrowia w PWSZ
w Koszalinie. Państwowa

Wyższa Szkoła Zawodowa,
ul. Leśna 1;

— 16:00-18:00
Ulica Barw. Jak co roku zapra-

szamy do udziału w imprezie
plenerowej, kulturalno – rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców Koszalina. W programie: konkursy, zabawy dla całych rodzin oraz bogata oferta
pracowni plastycznych.
Śródmieście;
— 18:00
Widowisko muzyczne
„Statek Koszalin, czyli rejs
dookoła świata” (opis str. 19).

Twórcy widowisk tj.: „Wesele Jamneńskie” i „Nie kochać
w taką noc” zapraszają po raz

fot.: PM

fot.: Materiały promocyjne
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fot.: I. Rogowska

12-13

• „Mayday” w BTD

• DNI KOSZALINA:

• DNI KOSZALINA: XLVII Konkurs Malarstwa

kolejny na wielkie wydarzenie
muzyczne. Organizatorzy:
Centrum Kultury 105 w Koszalinie oraz Fundacja „Pokoloruj
Świat”. Hala Widowiskowo-Sportowa;

DNI KOSZALINA
— 11:00-21:00
Festiwal Smaków
Food Trucków.

Zapraszamy do wspólnego
malowania, pod mostami
Koszalina, młodzież i dzieci
z rodzicami, opiekunami.
Tematy prac i regulamin:
www.pm.koszalin.pl;

– 18:30
Koncert symfoniczny „Młodzi
wirtuozi” (opis str. 18). Maciej

Tarnowski – dyrygent, Uczniowie Zespołu Państwowych
Szkół Muzycznych w Koszalinie, Orkiestra Filharmonii
Koszalińskiej. Filharmonia
Koszalińska, ul. Piastowska;
— 19:00
„Mayday” – Duża Scena,

reż. Zdzisław Derebecki. BTD;

26 Sobota
DNI KOSZALINA
— 11:00-14:00
Festyn „MEC bliżej mieszkańców”. Stadion ABC;
— 10:00-11:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla dorosłych).

Muzeum, ul. Młyńska;

Splash of Colors – Bieg Kolorów

Parking, przy Amfiteatrze;
— 11:00-20:00
Jarmark Koszaliński.

Park im. Książąt Pomorskich;
— 12:00
Kino Małego Widza:
„Kaczki z gęsiej paczki”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;
— 12:00-13:30
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla rodzin).

Muzeum, ul. Młyńska;
DNI KOSZALINA
— 12:00-16:00
Park Sztuki.

Park im. Książąt Pomorskich;
—12:00-16:00
Obóz Historyczny:
miasteczko rycerskie.

Park im. Książąt Pomorskich;
— 12:00-16:00
Splash of Colors
– Bieg Kolorów.

Park im. Książąt Pomorskich;

—12:00-14:00
XLVII Konkurs Malarstwa
Ściennego Dzieci i Młodzieży.

Ściennego Dzieci i Młodzieży

— 16:30
Koncertowa wersja
najnowszego spektaklu
muzycznego „Piosenka
jest dobra na wszystko”.

Park im. Książąt Pomorskich;
— 17:00
„Selfi.com.pl” – Duża Scena,

reż. M. Seweryn – wynajem
Sali – Teatr My. Nawiązywanie relacji między ludźmi jeszcze nigdy nie było tak proste,
jak dziś. Dzięki mediom społecznościowym, żeby z kimś porozmawiać nie trzeba nawet
otwierać ust. Można mieć setki
znajomych i nigdy się z nimi nie
spotkać. Aby znaleźć prawdziwą miłość i być ze sobą na zawsze, jest ciągle tak samo trudno. BTD, pl. Teatralny 1;
DNI KOSZALINA
— 19:00
Rajd Koszaliński. Szczegóły:

Automobilklub Koszaliński;

• DNI KOSZALINA: Koncert „Lato na Maxxxa”

• Etnograficzne Warsztaty Rękodzielnicze

27 Niedziela

28 Poniedziałek

DNI KOSZALINA
— 9:00-18:00
„Strefa na Zdrowie” – bezpłatne badania i konsultacje.

— 11:00-14:00
Etnograficzne Warsztaty
Rękodzielnicze (dla seniorów). Muzeum, ul. Młyńska;
— 17:00
Wieczorek literacko-muzyczny pt: „W kolorach majowych słów”. Zaprasza Kra-

Natalia Szroeder, Loka, Feel

Park im. Książąt Pomorskich;
— 10:00-14:00
Bieg Wenedów.

Start: ul. Piastowska;

— 11:00-21:00
Festiwal Smaków Food Trucków. Parking przy Amfiteatrze;
— 11:00-20:00
Jarmark Koszaliński.

Park im. Książąt Pomorskich;
— 17:00
Tort dla mieszkańców
Koszalina. Rynek Staromiejski;
— 17:30-22:00
Koncert „Lato na Maxxxa”:
Natalia Szroeder, Loka, Feel.

Rynek Staromiejski;

— 19:00
„Piosenka jest dobra na
wszystko” – Scena na Zaple-

czu, reż. P. Krótki. Bilety: 5 zł.
BTD, pl. Teatralny 1;

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Muzeunm

fot.: Materiały promocyjne
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w Muzeum

jowe Bractwo Literackie SPK
w Koszalinie. W programie:
wiersze poetów „brackich”
w opracowaniu muzycznym,
słodki poczęstunek, możliwość zakupu tomiku poezji
z dedykacją. Spotkanie poprowadzi Krystyna Pilecka.
Klubu KSM „Nasz Dom”,
ul. Zwycięstwa;

29 Wtorek
— 9:00 i 11:00
„Jaś i Małgosia” – Duża Sce-

na, reż. Z. Kulwicki – CK Teatr w Grudziądzu – współpraca. Jaś i Małgosia w tajemnicy przed ojcem wybierają się do

• „Jaś i Małgosia” w BTD

lasu po urodzinowy prezent dla
niego. Zaskoczone przez burzę
rodzeństwo gubi w lesie powrotną drogę. BTD, pl. Teatralny 1;
— 17:00
Promocja Psałterza nowego
milenium Janusza Piotra
Kowalkowskiego połączona
z występem zespołów
muzycznych. Wstęp wolny.

KBP, pl. Polonii 1;

30 Środa
— 9:00 i 11:00
„Jaś i Małgosia” – Duża

Scena. BTD, pl. Teatralny 1;

— 9:00 i 11:00
Dzień dziecka w kinie Kryterium: „Dzieciak rządzi”. Kino

Kryterium, ul. Zwycięstwa;

— 20:00
Good Vibe Festiwal,
koncert inauguracyjny. Kwintet Nubya Garcia (opis str. 21).

Filharmonia Koszalińska,
ul. Piastowska;

* Szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń na stronie: www.koszalin.pl
Wszystkich organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie kompletnych o nich informacji (termin, godzina, miejsce, krótkie omówienie, ew. fotografia) do 11. dnia danego miesiąca, poprzedzającego miesiąc wydania „Trendów”, na adres emilia.wojcik@ck105.koszalin.pl

14-15
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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
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. godz.: 8:00-19:00
sob. i niedz.: 13:00-19:00
oraz 2 godziny
przed spektaklem.

Filharmonia Koszalińska
im. Stanisława Moniuszki
ul. Piastowska 2
Kasa biletowa:
tel. 94 342 62 20
pn.-czw.: 11:00-15:00
pt.: 13:00-17:00,
oraz godzinę przed koncertem.

Kompleks sportowo
– rekreacyjny „Gwardia”
ul. Fałata 34
tel. 94 343 82 90
pn.-pt.: 7:00-15:00

SPORT I REKREACJA

Stadion lekkoatletyczny
„Bałtyk”
ul. Andersa 16
tel. 94 343 82 96
pn.-pt.: 7:00-15:00

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

Hala Sportowa
ul. Orla 14
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

16-17

Polecamy kultura

Tematem przewodnim tegorocznej Nocy Muzeów, organizowanej przez Muzeum w Koszalinie, jest
barok jako epoka historyczna i rock jako gatunek muzyczny. 19 maja zapraszamy do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji, ale też tradycyjnie przygotujemy inne
atrakcje.
Zwiedzającym, jak co roku, towarzyszyć będą
autorzy i opiekunowie wystaw, gotowi do odpowiedzi
na wszelkie nurtujące pytania. W czynnym do północy sklepiku udostępnimy muzealne wydawnictwa
w atrakcyjnych cenach. „Strefy selfie” – tematycznie
związane z motywem nocy – umożliwią wcielenie
się w rolę muzyka rockowego, „ubranie” w kostiumy
sprzed kilku stuleci czy pamiątkową fotografię w tle
barokowej martwej natury.
Na dziedzińcu zagramy klasycznie i rockowo.
„La Donna e Mobile”, czyli muzycy Filharmonii Koszalińskiej, zaprezentują dzieła kilku znakomitych
kompozytorów (zaczną oczywiście od Bacha). Podczas koncertu zespołu White Room usłyszymy covery
największych przebojów grup: Deep Purple, Genesis,
Breakout czy Test. W przerwie między koncertami
nagrodzimy oklaskami instrumentalistów interpretujących koszaliński hymn – zapraszamy muzyków
i amatorów do zaprezentowania „Hejnału na rockowo” (do wygrania karta prezentowa o wartości 500
złotych).

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

fot.: Muzeum

Muzyczna
Noc Muzeów

Najmłodsi uczestnicy, sami lub z pomocą opiekunów, zbudują własny barometr, sprawdzą też właściwości najprostszego mikroskopu. Ci, którzy zechcą
dowiedzieć się więcej o najciekawszych siedemnastowiecznych wynalazkach zajrzą z pewnością do Domku Kata. Na słuchaczy opowieści o epoce baroku obfitującej w odkrycia techniczne (godz. 18:00), również
widzów spektaklu Zabytkowego Teatrzyku Lalkowego (godz. 17:00) czeka niespodzianka – gry planszowe
do rozlosowania. Ten sam upominek otrzymają gracze korzystający z jej wielkoformatowej wersji rozłożonej na dziedzińcu muzeum oraz uczestnicy przeglądu muzycznego.
W zestawie niemal trzydziestu miejsc, oczekujących na nocnych gości, po raz pierwszy znajdzie się
Galeria „N”, Obserwatorium Astronomiczne i księgarnia Między Kartkami. Większość z nich połączą dwie bezpłatne linie autobusowe – szczegóły dotyczące komunikacji znajdują się w rozkładzie jazdy
i planie miasta z zaznaczonymi liniami przejazdów –
www.muzeum.koszalin.pl lub serwisie www.koszalin.kiedyprzyjedzie.pl.
19 maja, godz. 18:00-24:00, BaroCkowa Noc Muzeów, Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, Domek Kata, ul. Grodzka 3.
Strona przygotowana
przez Muzeum w Koszalinie

Polecamy kultura

fot.: Materiały promocyjne

Młodzi
wirtuozi

W marcu za sprawą Gali Kultury koszalinianie mogli dowiedzieć się jak dużo zdolnych młodych
osób realizuje się w dziedzinie twórczości artystycznej. Dzięki tej uzdolnionej młodzieży o Koszalinie
można usłyszeć na wielu międzynarodowych konkursach w Polsce i za granicą. Działając w sferze muzyki Filharmonia Koszalińska nie chce aby ich osiągnięcia pozostały dla lokalnej publiczności jedynie informacją o zdobytych nagrodach. Tradycją już zatem
jest, że od ponad półwiecza rokrocznie młodzi adepci różnych specjalności muzycznych stają na profesjonalnej estradzie wespół z filharmonikami orkiestry symfonicznej. I właśnie 25 maja 2018 r. (piątek)
o godz. 18:30 zapraszamy w muzyczną podróż, w którą zabiorą nas uczniowie Zespołu Państwowych Szkół
Muzycznych w Koszalinie z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Koszalińskiej pod batutą Macieja
Tarnowskiego. Solistami będą tegoroczni dyplomanci oraz laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych. Wśród nich także osoby, które otrzymały
nagrodę Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Pełen program koncertu przedstawia się następująco:
Oliwia Filipczak – śpiew, Giacomo Puccini „O mio
babbino caro”,
Nel Zmuda-Trzebiatowska – altówka, Cecil Forsyth
Viola Concerto G-dur cz. I Appassionato (Cadenza) –
Moderato – Con moto, agitato,
Marika Staszewska – skrzypce, Henryk Wieniawski
II Koncert skrzypcowy d-moll op. 22 cz. III Allegro
con fuoco – Allegro moderato, à la Zingara,
Piotr Bartoszek i Wojciech Górski – trąbki, Francesco Manfredini Koncert D-dur na 2 trąbki cz. Allegro-Grave-Allegro,
Adrianna Ciemińska – wiolonczela, Édouard Lalo
Koncert wiolonczelowy d-moll cz. III,
Marianna Kowal – gitara, Ferdinando Carulli, Nikita
Koshkin Koncert A-dur cz. I
Paulina Sochaj – obój, Józef Haydn Koncert C-dur
cz. I,
Gabriela Bortnowska – fortepian, Sergiusz Rachmaninow II Koncert fortepianowy c-moll cz. I Moderato,
Wiktor Kazubiński – fortepian, Camille Saint-Saëns
Koncert fortepianowy g-moll cz. I Andante sostenuto,
Kamil Zielański – akordeon, Richard Galiano Opalo Concerto cz. III.
25 maja, godz. 18:30, Koncert młodych wirtuozów,
Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska.
Strona przygotowana
przez Filharmonię Koszalińską
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„Statek Koszalin,
czyli rejs dookoła świata”
Jest to kolejna wspólna praca Centrum Kultury 105 i Fundacji Pokoloruj Świat, tym razem w formie rejsu statku przez znane światowe porty. Celem
wyprawy Statku Koszalin jest promocja naszego miasta na świecie. Podczas podróży dookoła świata marynarze i widzowie odwiedzą najbardziej znane porty i spotkają się z piratami, Neptunem i Nereidami, uwodzić ich będą syreny. Wszystkie te przygody
okraszone będą dużą ilością piosenek polskich i zagranicznych, ale śpiewanych po polsku. W inscenizacji, podobnie jak we wcześniejszych widowiskach tj.
„Wesele Jamneńskie” i „Nie kochać w taką noc” weźmie udział ok. 200 osób m.in. samorządowcy, dziennikarze, aktorzy, wokaliści, tancerze z Zespołu Tańca

fot.: Materiały promocyjne
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Ludowego „Bałtyk”, Studia Tańca „Pasja” oraz z Top
Toys Dance School. Reżyseruje Marcin Borchardt,
dowództwo muzyczne Jarosław Barów. ■ (KG)
25 maja, godz. 18:00, Widowisko muzyczne „Statek
Koszalin, czyli rejs dookoła świata”. Hala Widowiskowo-Sportowa.
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Kolejny rok szkolny w Pałacu Młodzieży w Koszalinie niesie
ze sobą wiele nowych możliwości
na twórcze spędzenie czasu. Od 1
września w naszej placówce powstaną trzy nowe grupy!
Pierwszą z nich będzie Klub
Językowy, który proponuje dzieciom i młodzieży naukę języka greckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rumuńskiego oraz wielu
innych. Każdy bez wątpienia znajdzie dla siebie coś, co go zainteresuje i pochłonie. Nie da się ukryć,
że tak szeroki wachlarz wyboru
nauki języków w jednej placówce
jest rzadko spotykany.
Kolejną nową sekcją jest Młodzieżowa Orkiestra Kameralna Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Oferta skierowana jest do
zdolnej i utalentowanej młodzieży z Koszalina i okolic. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w wieku od 15 do 25 lat, którzy uczęszczają do szkół oraz
amatorskich ognisk muzycznych
w naszym mieście. Zachęcamy
do współpracy także absolwentów Szkoły Muzycznej I i II stopnia, którzy chcieliby nadal rozwijać swoje umiejętności w naszej
orkiestrze. Głównym celem i założeniem zajęć będzie propagowanie
muzyki klasycznej i rozrywkowej
na terenie miasta. Naszą orkiestrę

fot.: Materiały promocyjne

Chcemy
więcej...

wyróżniać będzie współpraca z wokalistami oraz innymi grupami naszej placówki, a współpraca ta zaowocuje podczas koncertów, przeglądów,
eventów oraz happeningów. Będzie to również możliwość nabycia nowego doświadczenia oraz praktycznego przygotowania się do przyszłych
wyzwań artystycznych, a dla wokalistów – niesamowita okazja do pracy z muzyką na żywo. Powstanie nowej sekcji w Pałacu Młodzieży stwarza nowe możliwości oraz pozwala na zetknięcie się ze sztuką na najwyższym poziomie. Jak mówił impresjonistyczny kompozytor Claude Debussy: „Muzyka zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne – nie potrafi
oddać wyrazu: muzyka jest tworzona dla niewyrażalnego”.
Kolejną wspaniałą propozycją – tym razem dla tancerzy będzie
otwarcie sekcji gimnastyki artystycznej. Chętni zapoznają się z klasycznymi figurami gimnastycznymi oraz nowymi układami proponowanymi przez wykwalifikowanego instruktora.
Już 12 maja podczas drzwi otwartych w Pałacu Młodzieży w Koszalinie będzie można składać deklaracje w sekretariacie do nowo powstałych grup oraz wielu innych już istniejących. Jedną z nowo otwartych sekcji jest także Chór Dziewczęcy, do którego zapraszamy dzieci i młodzież.
Chór pracuje w dwóch grupach wiekowych: grupa początkująca 5-8 lat,
grupa starsza 9-18 lat. W nowy rok szkolny wejdziemy z nową energią
i pasją, która drzemie w naszych wychowankach oraz pedagogach, gdyż
jak mówi maksyma: „aby zapalać innych samemu trzeba płonąć”.
Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ofertą naszej placówki na
naszej stronie internetowej.
Strona przygotowana
przez Pałac Młodzieży
Kamil Szafran
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Jazzowa gwiazda
otworzy GVF
Nubya Garcia została odkryta przez jeden z największych autorytetów muzycznych czyli Gilesa Petersona z BBC. Od kilku miesięcy jej kariera nabrała
wielkiego rozpędu. Zameldowała się w krótkiej trasie
w Stanach Zjednoczonych obok Ezra Collective, Blue
Lab Beats i Zary McFarlane czyli pozostałych jazzowych rewolucjonistów. Nubya jest córką karaibskich
imigrantów co powoduje, że w jej muzyce melodyjny
jazz miesza się z egzotyką. Jak dotąd wydała krótki album „Nubya’s 5ive”, którego winylowy nakład sprzedał się w jeden dzień.
To będzie wyjątkowy koncert i wielkie wydarzenie kulturalne w Koszalinie. Szósta edycja Good Vibe
Festival potrwa do 2 czerwca. Kto wystąpi podczas
kolejnych dni dowiecie się zaglądając na www.goodvibefestival.pl i fanpage na Facebooku. ■ (MP)
30 maja, godz. 20:00, Good Vibe Festiwal, Kwintet
Nubya Garcia, Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska.

fot.: K. Wysmyk

Good Vibe Festival co roku robi znaczący krok
naprzód. Z małej imprezy wyrasta znaczący festiwal,
o którym coraz głośniej w Polsce. Szósta edycja imprezy zapowiada się niezwykle ciekawie.
Celem GVF jest prezentacja młodych, nie do końca jeszcze odkrytych zespołów reprezentujących takie style jak funk, jazz, hip hop, soul i elektronika. Rok
temu na jednym z pierwszych koncertów z materiałem „Repetitions – Letters to Krzysztof Komeda” wystąpił zespół EABS. Koncert w koszalińskiej Filharmonii zebrał owacje na stojąco. To co potem działo
się (i dzieje) z zespołem to już nowa historia polskiej
muzyki. Grupa stała się jazzową sensacją i wprowadziła ten gatunek z powrotem do głównego nurtu.
Ciężko znaleźć ważny polski festiwal, podsumowanie muzyczne czy nagrodę branżową bez EABS. Jednak to w Koszalinie zdobywali szlify przed prawdziwą
eksplozją. Podobnie jest z innymi grupami. Bitamina
to w tej chwili marka sprzedająca sale gdzie tylko się
pojawi. To wszystko dowodzi, że GVF jest sceną dla
znakomitych, czekających na eksplozję popularności
grup.
Nadszedł moment aby zaprosić artystę zagranicznego. Obecnie najgorętszym tyglem muzycznym jest
Londyn. To tam powstają mieszanki, które nadają ton
światowym brzmieniom. Obecnie trwa tam rewolucja
jazzowa. Piszą o niej The Guardian czy The Observer.
Jedną z jej ikon jest Nubya Garcia. I to ona otworzy
6. Good Vibe Festival. Koncert odbędzie się 30 maja
w Filharmonii Koszalińskiej. Będzie to pierwszy i jedyny koncert tej artystki w Polsce. Saksofonistka wystąpi wraz ze swoim kwintetem.

▴ EABS na ubiegłorocznym festiwalu
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Aby promować różnorodność oraz tolerancję
względem mniejszości i inności, Koszalińska Biblioteka Publiczna już po raz szósty organizuje Żywą Bibliotekę.
Jest to międzynarodowy projekt organizowany
w celu zmniejszenia przejawów uprzedzeń i dyskryminacji wokół nas. To wydarzenie pozwala Czytelnikom na kontakt i osobistą rozmowę z przedstawicielami grup obarczanych stereotypami, narażonych
na wykluczenie i gorsze traktowanie. Żywa Biblioteka polega na szczerej rozmowie z reprezentantem czy
reprezentantką grupy doświadczającej stygmatyzacji.
Rozmowa z tym człowiekiem, czyli Żywą Książką, ma
swobodny charakter i odbywa się w przyjaznej atmosferze. Warto jednak podkreślić, że Żywa Biblioteka
ma być narzędziem zmiany społecznej. Założeniem
przedsięwzięcia jest edukacja o prawach człowieka.
Pierwsza Żywa Biblioteka została zorganizowana w roku 2000 w Danii podczas Festiwalu w Roskilde. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt Żywych
Książek. Jak czytamy na stronie sieci Żywych Bibliotek w Polsce „Jej celem było postawienie wyzwania uczestniczącym w niej Czytelnikom/czkom, aby
zmierzyli się twarzą w twarz ze stereotypami i własnymi uprzedzeniami. Dosłownie”.
Metoda Żywej Biblioteki funkcjonuje już kilkanaście lat, rozprzestrzeniła się po całym świecie i jest
realizowana w ponad 80 krajach. Organizacją, która
czuwa nad Żywą Biblioteką i dba o jej jakość jest Human Library Organization.
Książka w Żywej Bibliotece ma wyjątkowe znaczenie. Jej rola polega na szczerej rozmowie z Czytelnikiem. To szczególne spotkanie „twarzą w twarz” ma
przede wszystkim wpłynąć na uprzedzenia względem
konkretnej grupy – mniejszości, którą Książka reprezentuje.

fot.: Materiały promocyjne

Książki ożyją

Żywe Książki, które zaprosiliśmy do projektu w tym roku, to m.in. Agnostyk, Antyszczepionkowiec, Ateistka, Bezdzietna z wyboru, Feminista,
Feministka, Frutarianin, Gej, Kierowczyni autobusu, Lesbijka, Muzułmanin, Niepijący alkoholik, Osoba aseksualna, Osoba biseksualna, Osoba chorująca
na depresję, Osoba chora psychicznie, Osoba HIV+,
Osoba transpłciowa, Osoba po uzależnieniach, Osoba
z autyzmem, Rodzic dziecka homoseksualnego. Zapraszamy 25 maja od godz. 10:00 do budynku głównego KBP przy pl. Polonii 1. Żywą Bibliotekę otworzy
wykład, na który zapraszamy wszystkich chętnych
koszalinian. Rozmowy z Żywymi Książkami będą
trwać od 11:00 do 18:00.
Aktualności i szczegółowe informacje na Facebooku Żywa Biblioteka/Human Library Koszalin.
Osoba do kontaktu: Magdalena Młynarczyk, koordynatorka Żywej Biblioteki w Koszalinie, email:
magda.mlynarczyk@biblioteka.koszalin.pl.
25 maja, godz. 10:00-18:00, Żywa Bibioteka, KBP,
pl. Polonii 1.
Strona przygotowana
przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną

Kalendarium sportowe

Gwardia Koszalin
— piłka ręczna
— 5.05
I liga SMS Gdańsk
– Gwardia Koszalin;
— 12.05
I liga Gwardia Koszalin
– Orlen Wisła II Płock,

bilety: 5 zł, Hala Gwardia,
ul. Fałata 34;

— 19.05
I liga AZS AWF Warszawa
– Gwardia Koszalin;
— 26.05
I liga AZS UZ Zielona Góra
– Gwardia Koszalin;

Bałtyk Koszalin
— piłka nożna
— 5.05
IV liga Sparta Węgorzyno
– Bałtyk Koszalin;
— 12.05
IV liga Bałtyk Koszalin
– Intermarche-Rega
Trzebiatów, wstęp wolny,

Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 19.05
IV liga Rasel Dygowo
– Bałtyk Koszalin;
— 26.05
IV liga Bałtyk Koszalin
– Jeziorak Szczecin,

wstęp wolny,
Stadion KS Bałtyk,
ul. Andersa;

— 30.05
IV liga PC Kluczevia Stargard
– Bałtyk Koszalin;

Gwardia Koszalin
— piłka nożna
—5.05
II liga Gwardia Koszalin
– GKS Bełchatów,

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

— 9.05
II liga Gwardia Koszalin
– MKS Kluczbork,

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

— 12.05
II liga Gwardia Koszalin
– Gryf Wejherowo,

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

— 19.05
II liga Błękitni Stargard
– Gwardia Koszalin;
— 26.05
II liga Gwardia Koszalin
– Stal Stalowa Wola,

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

Imprezy biegowe
— 1.05, godz. 12:00
Ekstremalny Bieg Terenowy
– 6750 m. Rejestracja

do 28 kwietnia,
miejscowość: Sianów;

— 9.05, godz. 18:45
I Otwarte Mistrzostwa
Koszalina – 10 000 m.

Rejestracja do 8 maja;

— 10.05
Leśna Piątka 2018 #2/4,
Koszalin. Dystans: 5 km,

start przy parkingu leśnym
na górze Chełmskiej;
— 23.05
Letnie Mile Biegowe
– 2/5 – 2 mile. Rejestracja

do 22 maja, dystans: 3218 m;
— 27.05
XVI Międzynarodowy
Bieg Wenedów.

Rejestracja do 22 maja,
dystans: 10 km, start
na Rynku Staromiejskim;
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Rowerowy
Koszalin
Kilka dni temu ruszył pierwszy sezon
Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Pomysł
sprawdził się i działa w większości dużych
miast Polski. Do tej grupy dołączyło teraz nasze miasto. Na czym polega idea roweru miejskiego? W naszym mieście pojawiło się właśnie 10 stacji rowerowych wyposażonych w sumie w 150 stojaków, z których możemy pobrać
i oddać rower. Nie taki zwykły – ze sklepu, ale
szczególny. Najważniejszą jego cechą jest możliwość łatwego wypinania i oddawania do stacji. Rowery – na chwile obecną jest ich 100 –
możemy pożyczyć z dowolnej stacji i oddać
również do dowolnej stacji. Specjalny skomputeryzowany system dba o autoryzację oraz rozliczenie czasu jazdy. Stacje KRM są usytuowane
przy najważniejszych miejscach w mieście, tam
gdzie przebywa najwięcej mieszkańców na przy
przystankach autobusowych, centrach handlowych, zakładach pracy – zgodnie z założeniami projektu. Są to także takie miejsca, które pozwolą mieszkańcom
na korzystanie z łączonego sposobu dotarcia do docelowego miejsca – pracy, szkoły, uczelni. Z roweru miejskiego
może skorzystać każdy, kto ukończył 13 lat. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej www.koszalinskirowermiejski.pl przy pomocy terminalu umiejscowionego przy każdej stacji wypożyczeń lub infolinii. Opłata
inicjalna, z której finansowane będą późniejsze wypożyczenia wynosi 10 zł. Co ważne, w systemie nie muszą się
rejestrować osoby, które posiadają już założone w innym mieście konto, bowiem mogą z niego korzystać również
w Koszalinie. Pierwsze 20 minut każdego wypożyczenia jest zawsze bezpłatne. Za czas do godziny zapłacimy
złotówkę, za każdą następną godzinę po 2 złote. Maksymalny czas jednego wypożyczenia to 12 godzin. W Koszalinie usługę obejmującą zorganizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatację rowerów świadczyć będzie firma
Nextbike. Aby wypożyczyć rower, wystarczy wpisać na terminalu stacji wypożyczeń swój numer telefonu i kod
PIN, który otrzymujemy podczas rejestracji oraz numer wypożyczanego roweru, a potem wypiąć rower z elektrozamka. Można również skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej Nextbike (aplikacja dostępna jest nieodpłatnie na urządzenia mobilne działające w oparciu o systemy operacyjne Android i IOS). Nie wymaga ona każdorazowego logowania w systemie. Wystarczy wpisać numer roweru lub zeskanować znajdujący się na jednośladzie kod QR. ■ (RB)

Tańcząc
przez życie
Bycie dzieckiem utalentowanym daje
dużo radości, także najczęściej pewność, że
rodzice nie przeoczą zdolności swojej pociechy. Trafna diagnoza często daje też zajęcie na całe życie. W przypadku Beni Durbacz wszystko zaczęło się kiedy miała sześć
lat. Jedna z jej trzech starszych sióstr tańczyła w zespole w Młodzieżowym Domu Kultury, który zresztą miał wówczas siedzibę
bardzo blisko jej domu, przy ulicy Grottgera. Z braku lepszego pomysłu chodziła tam
razem z nią i mimo iż słyszała co chwilę,
że jest jeszcze za mała, cierpliwie przez kilka miesięcy przyglądała się próbom z ławki. Kiedy zbliżył się maj i termin występu
zespołu na przeglądzie tanecznym, okazało
się, że jedna z dziewczynek nie może wystąpić. I co my teraz zrobimy? - zapytał choreograf – To ja mogę zatańczyć – powiedziała Benia i pokazała, że patrząc na koleżanki nauczyła się całego układu i dzięki temu

po raz pierwszy zatańczyła przed publicznością. Nie tylko zatańczyła, także zaprowadziła na właściwe miejsce jedną z tancerek, przez co, jak się śmieje, została asystentką choreografa
i dostała brawa widowni. Zaczęło się jak widać od zastępstwa,
a przekształciło się w pasję na całe życie. Stał się nią taniec ludowy. Najpierw pracowała pod kierunkiem Jana Giemzy, potem Jana Sobieraja, choć z tym drugim uczyła się tańca współczesnego, bo w szkole średniej folklor nie cieszył się uznaniem
wśród jej rówieśników. Kiedy w roku 1976 powstał Zespół Pieśni i Tańca „Bałtyk” prowadzony przez Jarosława Wojciechowskiego, po obejrzeniu premierowego spektaklu zespołu w amfiteatrze, zapragnęła stać się jego częścią. Chętnych było bardzo
dużo, każdy musiał zdać wstępny egzamin. Tańczenia się nie
obawiała, ale nie czuła się zbyt pewnie jeśli chodzi o śpiewanie.
Udało się – była jedną z siedemnastu osób przyjętych (na ponad
sto chętnych). Przygoda z „Bałtykiem” była czymś niezwykłym,
bo z jednej strony to tworzenie zespołu, jeżdżenie po świecie, co
w tamtych latach było czymś rzadkim, a z drugiej była to możliwość prezentowania pięknej polskiej kultury za sprawą tańca,
pieśni i kostiumów. Każdy z członków zespołu miał szansę poczuć się patriotą, nie tylko poza Polską. Te same wartości udało się przenieść pani Beni do zespołu, który ma szczęście prowadzić już ponad 30 lat w CK105, najpierw jako Dziecięcy Zespół
Pieśni i Tańca „Mały Bałtyk”, a obecnie jako Zespół Tańca Ludowego „Bałtyk”. Jej pasja udziela się młodym tancerzom, którzy czują się dumni z tego, że mogą chwalić się w Polsce i zagranicą naszym folklorem. Koszalinianie też czują tę dumę, czego
dowodem jest frekwencja podczas występów „Bałtyku”.
W marcu tego roku pani Bernadetta Durbacz została laureatką nagrody Prezydenta Miasta Koszalina za całokształt wieloletniej pracy artystycznej, twórczej oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury. ■ (KG)

fot.: Materiały promocyjne

fot.: Wojciech Szwey
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Pachnąca
księgarnia

Zaledwie 30 % Polaków czyta w ciągu roku jedną
książkę. Ci, którzy nie czytają, nie rozumieją jak wiele tracą. Na szczęście są w naszym mieście ludzie kochający czytanie i przekazujący innym tę swoją pasję. Beata Niestryjewska czyta od zawsze, jej pierwszą
ważną książką było dwutomowe wydanie „Lalki” Bolesława Prusa, pochłonęła ją w 3 dni w 8 klasie szkoły podstawowej. Dzisiaj, po przeczytaniu i sprzedaniu
ogromnej ilości książek, próbuje nowych pomysłów.
Kiedyś oferowała literaturę w Domku Kata, później,
przez 8 lat we własnej księgarni „Czytadło” przy ulicy
Kaszubskiej. Powołała do życia „Między kartkami”,
miejsce, gdzie zapach zadrukowanych kartek, miesza
się z zapachem ciast, herbaty i kakao.
Zatrzymajmy się jednak na chwilę. Beata zapytana dlaczego w jej życiu tak ważne są książki, odpowiada: – Bo mój krwioobieg składa się z książek. W czasach szkolnych, byłam uważana za osobę stukniętą,
ponieważ fascynowała mnie filozofia, czytałam Schopenhauera, Nietzschego czy Tatarkiewicza. Kiedy zorientowałam się, że nie pomaga to w nawiązywaniu
kontaktów międzyludzkich, zaczęłam poszerzać horyzonty. Dzisiaj pochłaniam różne tytuły, na pewno bardzo lubię literaturę fantasy: Terry Pratchett, Ursula Le
Guin czy Neil Gaiman. Czytam bardzo dużo, ale nie jestem zwolenniczką nauki szybkiego czytania, bo to jak
przejechać TGV (francuska szybka kolej) piękną Francję i nie zauważyć szczegółów krajobrazu.

Jak się okazało, od czytania do promowania czytelnictwa droga nie musi być długa. Kolejnym krokiem naszej bohaterki była sprzedaż książek. Najpierw w Domku Kata – ta przygoda niestety zakończyła się kradzieżą całego towaru przez sprytnego
złodzieja. Potem we własnej księgarni, którą i czytelnicy i sama Beata wspomina bardzo dobrze.
Jej nowym dzieckiem jest miejsce od dawna kojarzone z księgarniami – najpierw Pegaz, a potem Matras. „Między kartkami”, zdaniem pomysłodawczyni ma stać się sposobem na życie. Każdy ma potrzebę
sprawiania sobie przyjemności – np. siadamy w fotelu z dobrą herbatą, kawałkiem ciasta i książką. Taką
przyjemność warto przekazać innym i pokazać, że
księgarnia może być miejscem, gdzie wchodzi się
z uśmiechem, miejscem gdzie chcemy, a nie musimy
bywać. Stąd oprócz książek, możemy znaleźć tu kawę,
herbatę, kakao i oczywiście ciasta. Między kartkami
można będzie znaleźć wszystko, także to, o czym jeszcze nie pomyśleliśmy. Zdarzyły się tu już bardzo miłe
spotkania: z kuchnią społeczną, z głośnym czytaniem
(wg pomysłu Beaty – zaproszone osoby czytają prozę jakby było to wystąpienie urzędnika, adwokata czy
zapowiedź pociągu na dworcu). Odbywać się tu będą
również spotkania pisarzy z dziećmi.
Trzymajmy kciuki za kolejną placówkę kultury
w Koszalinie. ■ (KG)
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