WYJDŹ OBEJRZYJ WYSŁUCHAJ!

WOW!

Morderstwo w Orient Expressie
Ekranizacja klasycznej powieści kryminalnej Agathy Christie, wyreżyserowana przez pięciokrotnie nominowanego
do Oscara Kennetha Branagha. On sam
gra także słynnego detektywa Herculesa Poirot, rozwiązującego sprawę morderstwa, którego oﬁarą w najsłynniejszym pociągu świata pada wpływowy
amerykański biznesmen.
Fot. Przemek Getka

Helios
2 bilety

brzmienie krążka odpowiada Paweł
Cieślak z Hasselhoﬀ Studio, którego
spokojnie można uznać za 5-tego
członka zespołu, co udowodnił na
poprzednim krążku, wyciskając
z Tedów wszystko co najlepsze.
Bilety: 15 zł / 20 zł.
Nowy Andergrant
2 bilety

24
listopada

IV Festiwal Sztuki Czytania
Centrum
Kulturalno-Biblioteczne,
Dobre Miasto, godz. 11
• godz. 11, 12.30 — warsztaty czerpania
papieru
• godz. 18 — spotkanie z pisarką Edytą
Świętek

Kawiarenka z języka arabskiego
Planeta 11, godz. 17

Piątkowe wieczory z Uranią
Planetarium, godz. 17
Muzyka pod Gwiazdami: między
Berlinem a Paryżem - dwie szkoły
el-muzyki.

Mistrzowski Koncert
Fortepianowy
Filharmonia, godz. 19
Na scenie Yeon-Min Park z Korei.
W programie utwory Chopina,
Ludwiga van Beethovena i Mauricea
Ravela.

Koncert Aurelii Luśni
„Po godzinach”
Sala kameralna amﬁteatru,
godz. 19
KINO
Cicha Noc
Piotr Domalewski chciał stworzyć wyrazisty obraz polskiej rodziny i tą drogą
nakreślić szerszą wizję naszej pełnej napięć współczesności. W rolach głównych
zobaczymy Dawida Ogrodnika, Tomasza
Ziętka oraz Arkadiusza Jakubika.
Helios
2 bilety

Mały Miguel, zafascynowany grą na
gitarze marzy o tym, by pójść w ślady
swojego muzycznego idola, Ernesto
de la Cruz. Chłopiec - wbrew rodzinnemu zakazowi - za wszelką cenę
chce rozwijać swój talent.
Helios
2 bilety

Chcecie wejściówki? Zajrzyjcie
na nasz proﬁl 27 listopada

ŁEZKA SERWIS
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kąpieli – koncert muzyki na żywo.

Premiera spektaklu „Zbrodnia”
Sala kameralna amﬁteatru,
godz. 17

Chór Alexandrowa
Urania, godz. 17
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Koncert Nicka Schnebelena z USA
Galeria Sowa, godz. 20

25

XVI Ogólnoposlkie Otwarcie
Sezonu Morsów w Starych
Jabłonkach
Plaża hotelu Anders, godz. 11
Program:
• godz. 11.00-12.00 - rejestracja
chętnych do kąpieli.
• godz. 12.15-12.30 - rozgrzewka
i wejście do wody
• godz. 12.30-14.00 - atrakcja po

Nick Schnebelen sławę i sceniczne
szlify zdobył jako gitarzysta utytułowanego rodzinnego zespołu Trampled
Under Foot, w którym grał wraz
z siostrą Daniele i bratem Chrisem.
Wystąpili na najbardziej renomowanych festiwalach świata (Notodden,
Montreal, the Legendary Blues Cruise);
dziś spotykają się tylko okazjonalnie,
na specjalne koncerty „od wielkiego
dzwona”. Na codzień stoją na czele
własnych projektów — w przypadku
Nicka jest to jego własne trio.
W 2008 zdobył nagrodę im. Alberta
Kinga dla najlepszego gitarzysty konkursu International Blues
Challenge w Memphis (w którym
brał udział z TUF). Wraz z zespołem

zdobyli też w 2014 roku Blues Music
Award w kategorii Best Contemporary
Blues Album. Obecnie Nick pracuje
nad solowym albumem, który będzie
promował w 2017 roku.
Nick ma bluesa we krwi. Wraz
z rodzeństwem wychowywali się
w domu pełnym muzyki. Rodzice byli
czynnymi uczestnikami sceny muzycznej Kansas City, a dom rodzinny często
służył za miejsce prób i jam sessions.

Koncert
Luxtorpeda, godz. 19
Po świetnym przyjęciu Luxtorpeda
powraca do Olsztyna i wystąpi 26
listopada w AnderGrancie! W trakcie
koncertu nie zabraknie najpopularniejszych utworów grupy, w tym
przede wszystkim tych pochodzących
z najnowszego albumu „MyWasWyNas”. Bilety: 39 zł/ 49 zł.
Nowy Andergrant
2 bilety

Wejdź na nasz proﬁl
facebookowy 20 listopada.

reklama

listopada

IV Festiwal Sztuki Czytania
Centrum
Kulturalno-Biblioteczne,
Dobre Miasto, godz. 11
O godz. 11 odbędzie się przegląd konkursowy sztuki czytania dla dorosłych,
warsztaty i ogłoszenie werdyktu
jury. O godz. 18 czeka nas premiera
w Teatrze przy stoliku — „Boże Mój”
w wykonaniu Joanny Fertacz, Grzegorza Jurkiewicza.

Sobótka Literacko-Plastyczna
Spichlerz MOK, godz. 10
Familijne warsztaty tworzenia
kalendarzy adwentowych
Spichlerz MOK, godz. 13

reklama

Szczegóły 20 listopada na
naszym facebooku.

listopada

Coco

Trzy olsztyńskie kapele zapraszają do Andergrantu

3
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Kawiarenka z języka
angielskiego
Planeta 11, godz. 13.45
V Olsztyńskie Spotkania Teatrów
Jednego Aktora SOLO
Sala kameralna amﬁteatru,
godz. 16
Koncert
Warmia is LOUD
— Cerber, Messa, Traﬃc Junky
Nowy Andergrant, godz. 19
Trzy olsztyńskie kapele zapraszają,
by wziąć udział w ich muzycznym
spektaklu.
Wjazd: 15 zł
Nowy Andergrant
2 bilety

WARMIŃSKI ZAKĄTEK – REGIONALNA KUCHNIA
W PIĘKNIE POŁOŻONYCH KLEWKACH
Warmiński Zakątek wKlewkach to miejsce wyjątkowe – pięknie położone między jeziorami Linowskim
iKlebarskim, zdobrym dojazdem drogą krajową 53, zaledwie 6 km od Olsztyna, przyciąga uwagę izjednuje sobie gości świetną kuchnią. Jak ktoś raz odwiedzi to miejsce, zpewnością będzie tu wracał.
Klewki są niewielką miejscowością pod Olsztynem,
która znawcom regionu
niewątpliwie kojarzy się
zwarmińskimi jeziorami,
rzeczką św. Katarzyny
i barokowym, pięknym
kościołem pw. św. Walentego. Akurat postaci
tego świętego nie trzeba
specjalnie nikomu przedstawiać, a dzięki niemu
w Klewkach można spędzić niezapomniane walentynki iurządzić wesele
ze ślubem w tej wyjątkowej świątyni. Opowieści
ludowe mówią, że stąd
wychodzą tylko szczęśliwe małżeństwa. Warto
o tym pamiętać, odwiedzając Klewki i Warmiński Zakątek.
Restauracja została zbudowana nie tak dawno,
bo otwarto ją dla gości
w marcu 2016 roku. Nowoczesne pomieszczenia
gastronomiczne plus baza
noclegowa. W Warmińskim Zakątku nie tylko
można dobrze zjeść, ale
też przenocować. Goście
mają tu do dyspozycji
dziewięć pokoi.
— Restauracja dysponuje 85 miejscami — mówi
Anna Nagórska, właścicielka Warmińskiego Za-

kątka. — Jest czynna od
10 do 20, zapraszamy na
śniadania, obiady, kolacje.
Kuchnia to królestwo szefowej, pani Ewy. Przede
wszystkim można tu dobrze zjeść, wybierając
coś zregionalnego menu.
Produkty, które są wykorzystywane wrestauracji,
pochodzą od lokalnych
producentów, co gwarantuje ich świeżość ijakość.
Zapewne wielu smakoszy
byłoby ukontentowanych
zupami pani Ewy, na
przykład kremem z białych warzyw. Ale nie tylko
zupy, bo wiele dań zostaje w pamięci, i stąd tak
wiele osób, które chociaż
raz tutaj były, wraca do
Warmińskiego Zakątka.
Do głównych dań trzeba
dołożyć jeszcze ciasta
– sernik czy miodownik – to kolejne rzeczy,
dzięki którym warto do
Warmińskiego
Zakątka
zaglądać częściej. Wyśmienite są również ryby
– szczególnie lin zkurkami czy sandacz na słodko
zjabłkiem iżurawiną. Nie
można też nie wspomnieć
o wędzonych rybach. To
również regionalna specjalność, rzadko spotykana wtakim wydaniu.

—
Przygotowujemy
wszystkie imprezy okolicznościowe – zapewnia
pani Anna Nagórska. —
Można sobie wyobrazić
ślub w kościele św. Walentego i wesele u nas.
Ale przygotowujemy także przyjęcia komunijne,
urodzinowe, rocznicowe,
czyli wszystkie spotkania
rodzinne i towarzyskie.
Mamy w kalendarzu specjalnie organizowane andrzejki, które wtym roku
poprowadzi unas Ryszard
Pokorski, zapraszamy na
zabawę sylwestrową czy
bal walentynkowy, który
unas ma szczególny charakter. Od Olsztyna to zaledwie 6 km. Dojeżdżają
do nas autobusy miejskie
linii 105. W Klewkach
zatrzymuje się również
regionalna kolej.
Dojazd już dziś jest dobry, bo prowadzi tu droga krajowa 53 (Olsztyn
– Szczytno), apewnie będzie lepiej, bo powstaje
obwodnica Olsztyna, która jeszcze bardziej ułatwi
dotarcie do Klewek. Ma
to szczególne znaczenie
w przypadku poszukiwania noclegów. Z Warmińskiego Zakątka korzystali
już uczestnicy spływów

kajakowych po pobliskich
jeziorach,
wędkarze,
podróżni, którzy postanowili odpocząć przed
dalszą drogą, uczestnicy zabaw w restauracji.
W Warmińskim Zakątku
do dyspozycji gości jest
dziewięć pokoi 2–4-osobowych. Każdy wyposażony w łazienkę oraz takie udogodnienia jak TV
i dostęp do internetu. To
wszystko w cenie pokoju,
bez dodatkowych opłat.
Poza tym wygodny, bezpieczny, bo monitorowany
parking, co dla osób podróżujących samochodem
nie jest bez znaczenia.
— Mamy już grono stałych gości, ale bywa, że
odwiedzają nas wyjątkowe osoby — wspomina pani Anna Nagórska.
— Prowadzimy „Księgę
gości” i między wieloma wpisami znajdziemy członków rockowego
zespołu Red Lips.
Warmiński Zakątek to
ciekawe miejsce na turystycznej mapie Warmii
i Mazur. Więcej szczegółów można znaleźć na
stronach internetowych
www.warminski-zakatek.
pl oraz booking.com.
Sławomir Kędzierski
276817otbr-a -O

