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WYJDŹ OBEJRZYJ WYSŁUCHAJ!

WOW!

Dziewczyny z „Pitch Perfect” uwielbiają dobrą zabawę. Trzecia odsłona ich przygód w kinie
Spotkanie z Sebastianem Rozwadowskim, który opowie o swoich
i Benediktasa Vanagasa przygotowaniach do Rajdu Dakar 2018. Będzie
też członkini załogi Marcina Łukaszewskiego - Magdalena Duhanik.
Załoga jest obecnie mistrzami Polski
w klasyﬁkacji generalnej w Rajdach
Terenowych w 2017 roku.

UWM, Kasia Sobczyk wraz z muzykami z ﬁlharmonii, Leszek Wróbel
z uczniami oraz dzieci i pracownicy Przedszkola Niepublicznego
Promyczek i Niepublicznej Szkoły
Podstawowej Piątka.

VII Artschoolowy Koncert Bożonarodzeniowy
Art School, godz. 16

DKF „Za’ - projekcja ﬁlmu
„Personal shopper”
CEiIK, godz. 19

20
grudnia

Spektakl
„NID”
Olsztyński Teatr Lalek, godz. 9,
10.45

21
grudnia

Spotkanie wigilijne w ratuszu
Urząd Miasta, godz. 11.30
Bożonarodzeniowy koncert
charytatywny
Sala katechetyczna kościoła
paraﬁi NMP Ostrobramskiej, ul.
Pana Tadeusza, godz. 15
Odbędzie się tutaj koncert charytatywny na rzecz dziewczynki chorej
na cukrzycę. W koncercie wystąpią
m.in.: chór im. prof. Wawrzyczka

Spotkanie klubu szachowego
Planeta 11, godz. 15

Kristen Stewart, amerykańska aktorka wciela się w Maureen, osobistą
stylistkę wielkiej gwiazdy świata
mody. Maureen mieszka w Paryżu
i w tamtejszych ekskluzywnych
butikach wyszukuje dla swojej
pracodawczyni najlepsze kreacje
i biżuterię.
Maureen skrywa jednak mroczną
tajemnicę. Główna bohaterka jest
medium i nocami, w posiadłości
położonej na uboczu, próbuje się
skontaktować ze zmarłym przed
trzema miesiącami bratem-bliźniakiem, z którym dzieliła nie tylko
zdolność komunikacji z duchami,
ale także genetyczną dysfunkcję
serca.

Tu kupicie świeżutkie, cieplutkie
i nadające się na świąteczny stół
produkty od ekologicznych rolników. Będą chleby, sery, pasztety,
ciasta, pierogi i inne pachnące
i piękne cuda bardziej w kierunku sztuki i rękodzieła. Będzie
można kupić choinkę z Zerbunia
i ogrzać się przy koksownikach.
W nieskrępowanej atmosferze
uroczej zapomnianej prowincji
zrobimy przedświąteczne zakupy.
Będzie można też obejrzeć
„Daleko od Miasta” o Lefevrach
i Mikułowskich.

KINO
Bękarty
Dwóch braci dowiaduje się po
wielu latach, że ich biologiczny
ojciec wcale nie umarł, gdy byli
oni nastolatkami.
Bohaterowie postanawiają
wyruszyć w podróż, by odnaleźć
dawno niewidzianego rodzica.
Ich poszukiwania wiążą się
oczywiście z wieloma zabawnymi sytuacjami.
W rolach głównych Owen Wilson
oraz Ed Helms. Na ekranie Glenn
Close.

3

W ﬁlmie „Bękarty” zobaczymy plejadę gwiazd. Obraz w sam raz do odstresowania się

23
grudnia

December Party
Nowy Andergrant, godz. 19
Mamy szczytny cel, chcemy wesprzeć
leczenie 3 letniej Ewy Łagowskiej.
Ewa jest ciężko chora, ma „zespół niedorozwoju lewego serca” HLHS, czeka
ją ciężka operacja a potem rehabilitacja. Na scenie Niters, Frontal Cortex,
Etob Klimator, Berlin Monroe.

24
grudnia

Pasterka
Katedra św. Jakuba, godz. 24

Świąteczny Eko Targ w Jezioranach w Galerii Revita Warmia

Helios
2 bilety

Bracia Soprano w Sarmacie
Sarmata Pub, godz. 21

Pitch Perfect 3
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Dziewczyny z „Pitch Perfect”
uwielbiają dobrą zabawę. Tym
razem wybierają się do Europy.
To będzie kolejna próba łączącej
je siostrzanej więzi. W głównych rolach Rebel Wilson i Anna
Kendrick. Film jest fenomenem,
który zarobił dotąd 400 milionów
złotych.

grudnia

Helios

Świąteczny Eko Targ w Jezioranach
Galeria Revita Warmia,
w godz. 15-18

2 bilety

Chcecie wejściówki? Zajrzyjcie
na nasz proﬁl 2 stycznia

Tradycją świąteczną jest uczestnictwo w pasterce. Msze odbędą się w olsztyńskich paraﬁach.

