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WYJDŹ OBEJRZYJ WYSŁUCHAJ!

WOW!

„Cudowny chłopak” i wyciskacz łez do zobaczenia w kinie Helios
publice jakie rozterki oraz emocje
targają młodym człowiekiem
wchodzącym w świat dorosłości.
Przez dwa lata współtworzył projekt
Po prostu stand-up, obecnie jeździ
z pierwszy solowym programem
o nazwie „Nie o różach, nie o bratkach”. Bilety: 20 zł/ 30 zł.

19
stycznia

Kawiarenka językowa
w Planecie 11
Planeta 11,
godz. 17
Kawiarenka z języka arabskiego.

Spotkanie noworoczne
Centrum Konferencyjne
UWM, godz. 18
XV Gala wręczenia Nagród Prezydenta Olsztyna Statuetek Świętego Jakuba. Spotkanie uświetni
koncert Ani Wyszkoni.

Nisza lodowa - performance
Planetarium, godz. 18
Wydarzenie z gatunku „dwa
w jednym”. Wydarzenie zbuduje
klimat fotogramów Henryka
Ciruta oraz współczesny koncert
syntezatorowy z odwołaniem do
muzyki klasycznej Elżbiety i Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskich”, zagrany przy dodatkowym
pokazie zdjęć autora wystawy.

Dr Misio w AnderGrancie
Nowy Andergrant,
godz. 21, wejście
od godz. 19
Zespół to męska załoga pod
wodzą Arka Jakubika – jednego
z najbardziej rozpoznawalnych
polskich aktorów oraz scenarzysty, reżysera związanego z ambitnymi projektami filmowymi
na kulturalnej mapie Polski,
znanego m. in. ze świetnych ról
dramatycznych w filmach Wojtka
Smarzowskiego („Wesele”, „Dom
zły”, „Drogówka”, „Wołyń”).
Dr Misio gra ostrego rock &
rolla bez przebaczenia. Solidne
brzmienie, ciężkie riffy, znakomite, mądre teksty Krzysztofa Wargi
oraz Marcina Świetlickiego i brak
muzycznego kompromisu sprawiają, że to nowa i oryginalna
propozycja nie tylko dla fanów
rocka ale przede wszystkim ludzi
poszukujących w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji,
otwartych na formę i nie stroniących od wspólnej, niemalże
rytualnej zabawy. Wiosną 2017
roku ukazała sie trzecia płyta
’Zmartwychwstaniemy’, której
producentem jest Kuba Galiński,
który pracował z Kasią Nosowską
czy Anią Rusowicz. Bilety: 30 zł/
40 zł.
2 bilety

Chcecie wejściówki? Zajrzyjcie na nasz profil 2 stycznia

Koncert Stephen Sondheim Symfonicznie
Filharmonia, godz. 19

20 21

Modou Toure Aron Blum Project i wyjątkowy koncert w sali kameralnej amﬁteatru

Arie musicalowe wykonają
Marcin Wortmann, Agnieszka
Przekupień, na fortepianie - Karina Komendera. Filharmonikami
dyryguje Piotr Sułkowski. W programie: „Passion”, „Sweeney
Todd the demon barber of Fleet
street”, „Company”, „A Little
Night Music”, „Sunday in the
Park with George”, „Anyone Can
Whistle”, „The Frogs”.

KINO
Cudowny chłopak
Julia Roberts, Owen Wilson
i młody gwiazdor znakomitego
„Pokoju” tym razem w historii
wyciskającej łzy z oczu. Ekranizacja międzynarodowego bestsellera, który wzruszył i rozbawił
miliony czytelników na całym
świecie. 10-letniego Auggi marzy
o „zwykłym dniu w szkole”.
Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się
w domu pod okiem mamy. Teraz
jego marzenie się spełni i rozpocznie naukę w normalnej klasie.
Jednak jego wygląd sprawi, że
stanie się szkolną sensacją.

i trafiają do innych pomieszczeń.
Sytuacja, którą biorą za niewinny
żart, zaczyna budzić w nich
stopniowo coraz większe przerażenie. Będą musieli rozwiązywać
makabryczne zagadki, by ocalić
swoje życie.
Helios
2 bilety

Tedi i mapa skarbów
Animowana wersja Indiany
Jonesa? Czemu nie? Tedi Jones,
podobnie jak jego dorosły
pierwowzór, ma wiele wspólnego
z archeologią. I kiedy jego przyjaciółka Sara zostanie porwana,
będzie musiał użyć wszystkich
swoich mocy, by ją uratować.
Wasze dziecko lubi przygody? To
film, który przypadnie najmłodszym do gustu.
Helios
2 bilety

Chcecie wejściówki? Zajrzyjcie na nasz profil 2 stycznia

stycznia

stycznia

Modou Toure Aron Blum
Project
Sala kameralna
amﬁteatru, godz. 19

Tworzymy archiwa rodzinne
Spichlerz, godz. 12

Aron Blum, gitarzysta basowy,
w muzycznym działaniu z Modou Touré – wokalistą, bębniarzem i gitarzystą senegalskiego
pochodzenia. Touré jest twórcą
(wraz z bluesmanem Goosem)
albumu „The West African Project”,
który został bardzo dobrze przyjęty
w Europie i Stanach Zjednoczonych.
Blum to z kolei jazzman rozkochany
w improwizacjach, które pozwalają
mu przekraczać dyktat muzycznych
gatunków. Szykuje się wyjątkowe
wydarzenie. Tym bardziej, że to nie
pierwsze spotkanie artystów.

Helios
2 bilety

Escape Room
Grupa znajomych postanawia
uczcić urodziny przyjaciela
w wyjątkowy sposób. Wynajmują
nowy, tajemniczy escape room,
wokół którego krążą niepokojące opowieści. Gdy docierają
na miejsce, zostają rozdzieleni

g

Warsztaty tworzenia archiwów
rodzinnych. dla chętnych – także
montaż dźwięku oraz opracowywanie, digitalizowanie i archiwizowanie gotowego materiału. Zajęcia dla
osób w wieku od 12-100 lat. Zapisy:
p.balabanska@mok.olsztyn.pl

Koncert Moderato
Kamienica Naujacka, godz. 17
Szlagiery XX wieku pod kierownictwem muzycznym Włodzimierza
Jarmołowicza i przy akompaniamencie Damiana Michałowskiego
dawne – czasem zapomniane
– przeboje wykona Zespół Wokalny
Moderato.

