WYJDŹ OBEJRZYJ WYSŁUCHAJ!

WOW!

Miuosh x FDG. Orkiestra
Nowy Andergrant, godz. 20

„Punky Reggae Live”
Nowy Andergrant, godz. 20

Helios
2 bilety

twórców jak: Nick Cave, Czesław Niemen, Cora Jackowska, Anita Lipnicka
czy Muniek Staszczyk wraz z T.Love.
Zaproszeni artyści to wybitne postaci,
laureaci festiwali muzycznych, teatralnych, twórcy, animatorzy zdarzeń
artystycznych. Zagrają outsiderzy
sceny olsztyńskiej i krajowej.

20
kwietnia

Kawiarenka
z języka angielskiego
Planeta 11, godz. 17
Kawiarenka z języka arabskiego
Planeta 11, godz. 18
Spotkanie z Laurą Kozowską
— „Nie ma takiego bagna,
z którego nie da się wyjść ”
Książnica Polska, godz. 17
Laura Kozowska dziś jest trenerem
personalnym, a jej książka „Nie ma

Przed nami X Wiosenne Targi Ogrodnicze

Nowy Andergrant

antologii horroru „Kwaidan” i „Harakiri”. Z kolei fabuła odwołuje się
do „Siedmiu samurajów” Kurosawy,
o czym przypomina motyw muzyczny. Tyle tylko że tam samurajami byli
prości chłopi, a tu - zwykłe psy.
Helios
2 bilety

Helios
2 bilety

Tam, gdzie mieszka Bóg

Spotkanie z Laurą Kozowską
— „Nie ma takiego bagna,
z którego nie da się wyjść
” w Książnicy Polskiej

„Jesteście najcenniejszym skarbem,
o który musimy się zatroszczyć” – to
przesłanie papieża Franciszka, które
za pośrednictwem ﬁlmu kieruje
do dzieci i młodzieży. „Tam, gdzie
mieszka Bóg” to oparta na historiach
z Biblii opowieść o nadziei, wierze
i odwadze. Podnosząca na duchu,
zachęcająca widzów w każdym wieku
do poszukiwania Boga w otaczającym
nas świecie i osadzona w malowniczych plenerach Patagonii. Z udziałem samego papieża Franciszka.

takiego bagna, z którego nie da się
wyjść” bije rekordy popularności.
Wstęp na spotkanie jest wolny.

W RYTMie Flamenco vol. 7
Sowa, godz. 18
Flamenco Puro czyli koncert 4
wspaniałych artystów: Małgorzaty
Wołyńczyk, Anieli Mikuckiej, Mateo
El Gallito i Jakuba Wagnera.

Helios
2 bilety

Piątkowe Wieczory z Uranią
OPiOA, al. Piłsudskiego,
godz. 18

Wyspa psów

„Muzyka pod Gwiazdami” - koncert
muzyki elektronicznej w wykonaniu
Tomasza „Asuntar” Perka.

kwietnia

X Wiosenne Targi Ogrodnicze
Pamiętajcie o ogrodach
WMODR, ul. Jagiellońska 91,
od godz. 10
Spotkania z autyzmem
Spichlerz MOK, godz. 10

Czarna komedia i historia
pełna zwrotów akcji „Raz
się żyje” w Heliosie

Podczas spotkania można przekonać
się, że oglądanie sztuki może dawać
wiele przyjemności, nawet jeżeli nie
posiada się specjalistycznego wykształcenia, szczególnego zainteresowania
sztuką czy zwyczajnie dużo czasu.
Przez godzinę muzeum proponuje
zwiedzającym bliższe poznanie pięciu obiektów z kolekcji: Biblioteki,
Działu Archeologii, Działu Etnograﬁi,
Działu Sztuki Dawnej i Działu Sztuki
Współczesnej Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wstęp wolny.
Wśród ciekawostek w Lidzbarku
Warmińskim - „Personiﬁkacja
Nadziei, o barokowej rzeźbie Ch.
B. Schmidta” (na podstawie badań
Arkadiusza Wagnera) opowie Beata
Błażejewicz-Holzhey.

Spotkanie miłośników języka
i kultury włoskiej. Temat spotkania:
„Przesądy we Włoszech”. Odbędzie
się też darmowa projekcja ﬁlmu kina
włoskiego o godzinie 19.

Spektakl Mroczne Kołysanki
CEiIK, godz. 19
Mroczna muzyka, mroczne kostiumy,
drapieżniejsze motywy taneczne,
stylizacje z pogranicza snów i baśniowe kostiumy. Syreny, wampirzyce, pajęczyce, kapłanki, ożywione
lalki, clowny, wiktoriańskie damy
i wiele innych. Baśniowa opowieść,
którą stworzyły uczestniczki projektu
„Tańcem Stworzona”.
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Slow Art Day
Muzeum Warmii i Mazur,
godz. 12

Dolce Vita
Planeta 11, godz. 18

Wernisaż prac
„Lalki rozrzucone”
Olsztyński Teatr Lalek,
godz. 17.45
Lalki inspirowane są tematem m.in.
imigracji. Zbudowane są z gliny,
płócien, skóry, drewna oraz starych
materiałów. Stworzyła je Martyna
Kuźma.

Mamy bilety dla czytelników. Jak
je zdobyć? Szczegóły 23 kwietnia na
naszym Facebooku.

Arcydzieło Wesa Andersona, które
jest dziełem wizjonera. To żywa
antologia kina. Burmistrz-dyktator
japońskiego miasta Megasaki nazywa się Kobayashi, tak jak reżyser

Fot: mat. Dystrybutora

— Polki budowały legendę światowego himalaizmu. To one były
pierwsze. Ich życiorysy to gotowe
scenariusze ﬁlmowe - tak mówi
Mariusz Sepioło, dziennikarz i reportażysta. Wanda Rutkiewicz nieraz
spojrzała śmierci w oczy. Dobrosława
Miodowicz-Wolf umarła, pomagając
innym. Halina Kruger-Syrokomska
zasnęła w namiocie na wysokości
kilku tysięcy metrów i nigdy się nie
obudziła. Ale te, które przeżyły,
mówią: góry są po to, żeby w nich
żyć, a nie umierać.
Przez wiele lat zmagały się
z własnym środowiskiem – pełnym
męskiego szowinizmu i dyskryminacji. O swoją pozycję musiały walczyć
podwójnie ciężko. Niektóre za tę
walkę zapłaciły podwójną cenę.
Wstęp na spotkanie wolny.

Fot: mat. Dystrybutora

Spotkanie autorskie z Mariuszem Sepioło o książce
„Himalaistki”
Książnica Polska, godz. 17.30

Raz się żyje
Czarna komedia, która jest pozytywną historią, która może zainspirować
was do zmian w swoim życiu. Obraz
w gwiazdorskiej obsadzie zapewni
wam dobrą rozrywkę. W rolę
ﬁlmowej femme fatale brawurowo
wcieliła się zdobywczyni Oscara za
„Monster” — Charlize Theron. Na
ekranie również Amanda Seyfried,
Thandie Newton i Sharlto Copley.

Na scenie supergwiazdy - Farben
Lehre, Gutek, Big Cyc i SIQ. Po kilku
latach impreza wraca na koncertową mapę. Ideą wydarzenia, którą
w jednym ze swoich utworów rzucił
niegdyś Bob Marley („Punky Reggae
Party”), polega na zamazywaniu
sztucznych podziałów, wzajemnym
szacunku między artystami i ich
pozytywnych relacjach z przybywającą na koncerty publicznością.
Jednym słowem muzyka powinna
łączyć, a nie dzielić, natomiast sama
trasa ma charakter otwarty na różne
gatunki, jednak bez popadania
w irracjonalne skrajności. Bilety od
40 do 55 zł.

Spektakl „Mroczne Kołysanki”
CEiIK, godz. 19
Mroczna muzyka, mroczne
kostiumy, drapieżniejsze motywy
taneczne, stylizacje z pogranicza
snów i baśniowe kostiumy. Syreny,
wampirzyce, pajęczyce, kapłanki,
ożywione lalki, clowny, wiktoriańskie damy i wiele innych… Lęki, które chcesz schować w otchłani szafy,
pragnienia i żądze, które ukrywasz
– spowite w muzykę, ruch, taniec
i baśnie.

Dzień Wolnej Sztuki
BWA Olsztyn,
godz. 12-15
Raz w roku, w kwietniową sobotę
muzea i galerie w całej Polsce
proponują zwiedzającym oglądanie
pięciu wybranych przez nie obiektów. Przed każdym dziełem stoją
opiekunowie, których zadaniem jest
zachęcanie do dyskusji i zainspirowanie do zastanowienia się nad
tym, co „mówi”dzieło.

Mamy 2 bilety

Szczegóły znajdziecie na naszym
Facebooku 16 kwietnia

22
kwietnia

XVI Bieg Jakubowy
Starówka, godz. 11
Spektakl „Wesele”
Gminny Ośrodek Kultury
w Gietrzwałdzie, godz. 18
Sztukę „Wesele” wg Stanisława Wyspiańskiego brawurowo przedstawi
Wspaniały Teatr bez Nazwy.

X Wiosenne Targi Ogrodnicze
Pamiętajcie o ogrodach
WMODR, ul. Jagiellońska 91,
od godz. 10
Cosmic Fall, Strange Clouds
i AndromedaSpaceRitual
Nowy Andergrant, godz. 20
Psychodeliczny stoner z wpływami
klasycznego rocka i bluesa, strange
rock i inne kosmiczne muzyczne
aranżacje. Do Andera zawita muzyczna awangarda. Bilety: 20 zł/ 25 zł.

A. Grabowski

Fot: mat. Dystrybutora

Raz, dwa, trzy — umierasz ty.
„Prawda czy wyzwanie” to popularna gra, a w tym przypadku staje się
główną bohaterką horroru. W rolach
głównych Lucy Hale, którą znamy
z ﬁlmu „Słodkie kłamstewka”
i Tyler Posey („Teen Wolf: Nastoletni
wilkołak”).

Fot: Beata Szymańska

KINO
Prawda czy wyzwanie?

Arcydzieło Wesa Andersona i „Wyspa psów” w Heliosie
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Sztukę „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w GOK-u
w Gietrzwałdzie przedstawi Wspaniały Teatr bez Nazwy

