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To będzie dzień pełen atrakcji. 19 listopada w Aquasferze czeka nas „Aqua Aktywny Senior”

19
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Tydzień Kina
Niemieckiego
Awangarda, godz. 20
Pokaz ﬁlmu „Tangerine Dream.
Rewolucja dźwięku”; reż. Margarete
Kreuzer

Koncert
Tales of Pink Floyd
Planetarium, godz. 19
Aqua Aktywny Senior
Aquasfera, godz. 10
Program:
Program „Aqua Aktywnego Seniora”:
• godz. 10 - rozpoczęcie imprezy
• godz. 10.05 - „Pasjonata” - UTW występ chóru
• godz. 10.20 - ,,Grupa taneczna
z Wigorem’’ - JATW- pokaz tańca
• godz. 10.25 - ,,SOLTARE’’- występ
zespołu cheerleaders
• godz. 10.35 - RWR - pokaz ratownictwa i nauka udzielania pierwszej
pomocy
• godz. 10.45 - „Kantata” - JATW
- występ zespołu wokalno-instrumentalnego
• godz. 11 - Przedszkole Miejskie nr 29
w Olsztynie im. Akademii Uśmiechu pokaz taneczny
• godz. 11.30 - pokaz mody seniorów
w stroju sportowym
• godz. 11.50 - Planeta Formy- ćwiczenia na zdrowy kręgosłup
• godz. 12.00 - „BHAVO” - UTW zespół teatralny
• godz. 12.15 - pokaz mody seniorów
w stroju dowolnym
• godz. 12.30 - „Kosejder’’- występ
zespołu wokalno- instrumentalnego
ze Stawigudy

• godz. 13.00 - ,,Grupa taneczna z Wigorem’’ - JATW - pokaz taneczny
• godz.13.05 - Zumba w wykonaniu
JATW
• godz. 13.25 - Amazonki - ,,Seniorko
badając się wybierasz życie’’
• godz. 13.30 - taniec niespodzianka
• godz. 13.40 - ,,Szczęściary’’- występ
zespołu
• godz. 14.00 - zakończenie imprezy
Będą konkursy wiedzy o Aquasferze
z nagrodami, słodki poczęstunek, wystawy rękodzieła, wystawy malarskie
i fotograﬁczne - WM UTW, ATW przy
MOK w Olsztynie, JATW, PZERiI.
W tym dniu seniorzy między godzinami 6.00 a 15.00 otrzymają specjalną
cenę biletu na basen w wysokości
5 zł.

Niedziela w Muzeum
Dom „Gazety Olsztyńskiej”,
godz. 12
Ze starej gazety na mural... Warsztaty
muzealne związane z nową aranżacją
wystawy „Gazeta Olsztyńska” (18861939). Podczas zajęć - wykonanie
collageu i wirtualnego muralu,
zabawa z czcionkami oraz ilustracjami
z gazety. Wstęp wolny.

VIRSKI- Narodowy Balet Ukrainy
Filharmonia, godz. 16
Koncert pieśni patriotycznych
„Deszcz jesienny”
Kamienica Naujacka, godz. 17
Wojtek Gęsicki śpiewa utwory
Leonarda Cohena
Galeria Sowa, godz. 19
Prawykonanie
„Missa de Lourdes op. 49 nr 5”
Katedra św. Jakuba, godz. 20
Prawykonanie kompozycji Feliksa
Nowowiejskiego „Missa de Lourdes
opus 49 nr 5”.
Wykonawcą koncertu będzie Olsztyński Chór „Bel Canto”: pod dyrekcją
Jana Połowianiuka.

20
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sellerowego „Powrotu do starego
domu” powraca z nową powieścią
„Tajemnice starego domu”.
Jest poetką, debiutowała w 2012.
tomem Traktat życia, należy do
Światowego Stowarzyszenia Poetów.
Autorka wielu książek i artykułów
naukowych oraz bajek, baśni i opowiadań dla dzieci i młodzieży.
Mieszka w Warszawie, ale gdy pisze,
ucieka do starego drewnianego domu
na mazowieckiej wsi. Uwielbia pracę
z ludźmi, długie podróże do zapomnianych miejsc, czytanie książek
po nocach oraz zapach świeżej kawy
o poranku. Jej wielkim marzeniem
jest założenie fundacji.
Mistrzyni emocji! Bardzo mocno
wierzy w happy endy!
Spotkanie autorskie poprowadzi Katarzyna Janków-Mazurkiewicz („Nasz
Olsztyniak”). Wstęp wolny !
Mamy książki dla czytelniczek! Szczegóły
na naszym facebooku 20 listopada.
Mamy dla czytelników powieści — trzy
egzemplarze „Powrotu do starego
domu” oraz trzy najnowszej książki
„Tajemnice starego domu” dzięki
Warszawskiemu Wydawnictw Literackiemu MUZA.

Warsztaty dziennikarskie
Planeta 11, godz. 17
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Rozmowy o Ojczyźnie
Sala ul. Dąbrowszczaków 10,
godz. 18
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IV Festiwal Sztuki Czytania
Centrum
Kulturalno-Biblioteczne,
Dobre Miasto, godz. 18
Krystyna Czubówna czyta Swietłanę
Aleksijewicz

Wręczenie nagrody
Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego
„Amicus Bonus”
W-M Urząd Wojewódzki,
sala 52, godz. 11-13

Koncert cyklu „Instytut Muzyki
Swojemu Miastu”
Kamienica Naujacka, godz. 18

Spotkanie z Edwardem
Ratuszyńskim
Galeria Stary Ratusz WBP,
godz. 17
Spotkanie z Edwardem Ratuszyńskim
z cyklu „Legendy Olsztyna – obrazem
i słowem” pt.: „Wjazd Wielkiego
Mistrza Krzyżaków do Olsztyna”,
w programie opowieść Henryka
Falkowskiego.

Ed Sheeran Night
z Wojtkiem Kiełbasą
Galeria Sowa, godz. 20
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IV Festiwal Sztuki Czytania
Centrum
Kulturalno-Biblioteczne,
Dobre Miasto, godz. 18
„Wujek Ziuniek” — monodram
Zbigniewa Waszkielewicza. Od godz. 9
konkursowy przegląd sztuki czytania.

Spotkanie
z Łukaszem Walewskim
Stary Ratusz WBP, godz. 17
Spotkanie z Łukaszem Walewskim,
autorem książek „Przywitaj się z królową. Gafy, wpadki, faux-pas i inne
historie” oraz „Ambasadorowie. Czego
nie powie Ci królowa”

Wykład o sztuce współczesnej
BWA Galeria Sztuki BWA,
godz. 17
W przystępny zostaną słuchaczom
przybliżone są problemy sztuki, która
czasem może wydawać się trudna
i niezrozumiała. Wykłady prowadzi
Olga Orzeł-Kopeć z działu realizacji
wystaw i edukacji Galerii Sztuki BWA,

historyk sztuki i entuzjastka sztuki
współczesnej. Tym razem opowie
o współczesnej graﬁce polskiej.

Tadeusz Nalepa — wspomnienie
Kamienica Naujacka, godz. 18
Brothells Pyskate Dziewice
— stand-up
Galeria Sowa, godz. 19
Trzech facetów,z trzech różnych
światów. Wojownik, pisarz i komik.
Wszyscy na jednej scenie! Mieszanka
wybuchowa. Po obejrzeniu tego
występu, wasze życie będzie już inne.
Brothells to: Michał Pałubski (komik,
reżyser, członek kabaretowej Formacji
Chatelet); Jakub Ćwiek (pisarz fantasy,
zdobywca wielu prestiżowych nagród)
i Maciej „Lobo” Linke (zawodnik
MMA, mistrz BJJ, współzałożyciel
Linke Gold Team, która ma swoje ﬁlie
w różnych miastach w Polsce).

Spotkanie autorskie z Przemysławem Borkowskim
GOK Dywity, godz. 18
Dzieciństwo i młodość spędził w Dywity, potem było liceum w Olsztynie,
studia ﬁlologiczne w Warszawie
i wspaniała kabaretowa przygoda
w Kabarecie Moralnego Niepokoju.
Teraz Przemysław Borkowski spełnia
swoje marzenie o pisaniu, niedawno
wydał kryminał „Zakładnik”, który
zbiera świetne recenzje i nie brakuje
w nim dywickich miejsc. Fragmenty
„Zakładnika” przeczyta Alicja Kochańska z Teatru Jaracza w Olsztynie,
a spotkanie poprowadzi Katarzyna
Janków-Mazurkiewicz z „Naszego
Olsztyniaka”. Wstęp wolny.

Koncert
Ted Nemeth
Nowy Andergrant, godz. 19
Drugi album łodzian z Ted Nemeth już jesienią pojawi się na
półkach sklepowych za sprawą
Mystic Production. Po raz kolejny za

Spotkanie „Nowoczesność
na Warmii AD 1354”
Muzeum Nowoczesności,
godz. 18
Spotkanie turystów „Tramp”
Pub Pijana Czapla,
godz. 18.30
Spotkanie Podróżniczego Klubu
Południk
Stary Ratusz WBP, godz. 17
O Wielkiej Brytanii opowie Wiesław
Paluch.

Spotkanie autorskie z Iloną
Gołębiewską
Książnica Polska, godz. 17.30
Ilona Gołębiewska, autorka best-
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„Cicha Noc” Piotra Domalewskiego i głośna premiera ostatnich dni w Heliosie

