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Natalia Przybysz - koncert

11 IV, godz. 17, cena biletu 25 zł

Natalia Przybysz  - jedna z najbardziej charyzmatycznych i utalento-

wanych polskich wokalistek, artystka inspirowana soulem, jazzem i funkiem nie kryje 
pasji dla starych ciepłych motown’owskich brzmień i vintage’owych instrumentów znana 
szeroko jako wokalistka najlepszego polskiego zespołu soul i R&B SISTARS (zdobywcy 
dwukrotnie MTV Music Award, obecnie zespół zawieszony, choć reaktywowany na 
chwilę w 2012, gdzie latem wystąpili m. in. przed Jamiroquai & Prince). Po zawieszeniu 
zespołu Sistars, działalność Natalii możemy śledzić głównie pod nazwą NATU (solowy 
projekt) gdzie poza kompozycjami i licznymi kolaboracjami producenckimi (Envee, 
Trębski, Zagórski, Zabrodzki) stała się liderem zespołu z niepowtarzalną energią, którą 
można poczuć podczas występów live. Wydała dwa albumy: „Natu & Envee – Maupka 

comes home” and „Gram Duszy”. Dwukrotnie nominowana do nagrody Fryderyka (w kat. Wokalista Roku i Album Reggae 
i R&B). Album “Gram Duszy” spotkał się z uznaniem krytyków w Polsce i był porównywany do najlepszego soulu 
zagranicznego. W sierpniu 2011 Natu supportowała Erykę Badu na jej koncercie w Warszawie. 
Latem 2012 stworzyła projekt z okazji 50-lecia debiutu artystycznego JANIS JOPLIN. Przedsięwzięcie zostało uznane 
i niesamowicie odebrane przez publiczność i recenzentów na letnich festiwalach, m.in.: Woodstock 2012 (premiera projektu), 
Męskie Granie 2012, 2013, jak również na jesiennej trasie koncertowej. Wg redaktorów Jazzsoul przedpremierowa trasa 
koncertowa „Kozmic Blues” była jednym z najważniejszych wydarzeń w 2012 r. Miłe słowa, uznanie i wielka frekwencja 
podczas koncertów zarówno fanów Natalii Przybysz jak i miłośników utworów Janis Joplin pozwalające cieszyć się z tak 
doskonałego odbioru projektu, przyczyniły się do wydania w czerwcu 2013 płyty „Kozmic Blues: Tribute to Janis Joplin”, 
która jednocześnie jest najnowszą płytą Natalii.
30 września do sieci trafiła pierwsza część teledysku do utworu „Miód”. Singiel jest zapowiedzią nowego albumu „Prąd”, 
który ukazał 17 listopada 2014 roku. W dniu premiery płyty ukazała się również druga część wideo, przedstawiająca 
kolejny utwór jakim jest „Nazywam się niebo”. Natalia prezentuje już swoje czwarte solowe wydawnictwo.

Najnowszą płytą artystki jest wydany w listopadzie ub. roku album PRĄD
Dla Natalii ‘Natu’ Przybysz punktem wyjścia do pracy nad nową płytą była piosenka „Niebieski” z ostatniego wydawnictwa 

pt. „Kozmic Blues Tribute to Janis Joplin”. Artystka konty-
nuuje więc przygodę z bluesem i klimatem rocka z lat 60.
- Spotkanie z piosenkami Janis dało mi szansę 
doświadczenia żywiołu ognia, którego nie chcę już 
nigdy utracić. Zrozumiałam, że chcę śpiewać 
o trudnych stronach życia, że prawda ma moc.
Piosenki, które teraz piszę są bardzo osobiste, czasem 
nawet dramatyczne, pisane pod wpływem silnych 
przeżyć i refleksji
- mówi Natalia Przybysz, która jest też autorką wszystkich 
tekstów do nowej płyty. W powstanie płyty zaangażował 
się cały mój zespół – Jurek Zagórski jest producentem 
i współkompozytorem większości piosenek. Mamy 
utwór pomysłu naszego gitarzysty Mateusza  

           Waśkiewicza i basisty Filipa Jurczyszyna.

Na płycie znaleźć będziemy mogli również piosenki Czesława Niemena i Miry Kubasińskiej.
Nowy album to muzyka z pogranicza bluesa i soulu zakorzeniona zarówno w amerykańskiej tradycji obu gatunków, 
jak i otwarcie nawiązująca do klasyki polskiego bluesa i rocka z lat 60. i 70.

W Ostrołęce z Natalią Przybysz zagrają:
Jurek Zagórski – gitara, Mateusz Waśkiewicz – gitara, Filip Jurczyszyn – bas,  Hubert Zemler – perkusja. 

informacje i zdjęcia: www.ymusic.pl



     W kwietniu obchodzić będziemy 
10 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.  

Dla wielu z nas to wspomnienie 
niezapomnianych dni w 2005 roku, 

gdy żegnaliśmy Papieża Polaka. 
Z tej okazji zapraszam 

na wydarzenia artystyczne mające przypomnieć 
te tragiczne chwile, ale także postać 

Karola Wojtyły. 
                Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne 

odbędą się jak zwykle w „niedzielę przewodnią”, 
czyli pierwszą niedzielę po Wielkanocy. 

Gościć będziemy wszystkich kurpiowskich 
artystów pielęgnujących tradycyjny śpiew 

i muzykowanie. To jedna z niewielu okazji, 
by na jednej scenie można było usłyszeć to, 

co najpiękniejsze w kulturze Kurpiów.
                 Czytelnikom „Bywalca” 

życzę, spokojnych świąt Wielkanocnych, 
pełnych nadziei i pogodnego nastroju 

w gronie najbliższych.

                                        Bogdan Piątkowski
                                             DYREKTOR
                                 Ostrołęckiego Centrum Kultury

2 IV (czwartek)

SANTO SUBITO!
koncert 

W 10. rocznicę Narodzin dla Nieba św. Jana Pawła II 
zapraszamy na koncert, podczas którego zabrzmi 
przepiękny utwór brytyjskiego kompozytora 
R.V. Williamsa „Five Mystical Songs”, czyli 
„Pięć Pieśni Mistycznych” na orkiestrę kameralną, 
chór i baryton solo. Zagra Ostrołęcka Orkiestra 
Kameralna, wystąpią: Maciej Nerkowski - baryton - 
solista Opery i Filharmonii Podlaskiej, pianistka 
- Aleksandra Julia Rogińska oraz przygotowany 
przez Bożenę Harasimowicz-Pęzę Ostrołęcki Chór 
Kameralny. Gościem specjalnym wydarzenia będzie 
znany aktor i prezenter - Ryszard Rembiszewski, 
który przytoczy teksty i rozmyślania Papieża Polaka. 
Koncertem dyryguje Jakub Milewski. 
Organizatorem koncertu jest Towarzystwo Muzycz-
ne im. Grażyny Bacewiczówny w Ostrołęce. 
Partnerzy: Urząd Miasta Ostrołęki, Ostrołęckie 
Centrum Kultury, 2er Reklama Rachunkowość. 
Kościół p.w. św. Franciszka, godz. 17.30

10 IV (piątek)

POD INNYM NIEBEM. KENIA
wernisaż wystawy fotografii Romana Załuski

Autor jest ostrołęckim lekarzem internistą i kardio-
logiem, członkiem OTF. „Kenia była dla mnie 
zaskoczeniem od pierwszego do ostatniego dnia 
pobytu. Podróż przez ten kraj i kontakt z jego 
mieszkańcami zmieniły moje postrzeganie Afryki. 
Przedstawione fotografie są owocem tej fascynacji.”
hol Kina Jantar, godz. 18, wstęp wolny

10 IV (piątek)

JAN PAWEŁ II - PAMIĘTAMY...
wieczór poetycki

Słuchaczki Ostrołęckiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w 10. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II 
zapraszają do wysłuchania poezji Karola Wojtyły. 
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny
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Braun. Sponsorzy: Starosta Ostrołęcki, Stacon TiS 
Duszak, JBB w Łysych, Piekarnia Zakrzewski 
w Łysych, Cukiernia Białobrzeski z Orzeszkowej.
sala widowiskowa OCK, godz. 10, wstęp wolny

14 IV (wtorek) i  28 IV (wtorek)

60. OKR
eliminacje miejskie i eliminacje rejonowe

W tym roku najlepsi recytatorzy z całej Polski 
spotkają się po raz sześćdziesiąty. „Do pierwszego 
konkursu (w 1953 roku) – poświęconego twórczości 
Adama Mickiewicza – przystąpiło dziesięć tysięcy 
wykonawców, a po prawie półrocznych zmaganiach, 
26 listopada, na scenie warszawskiego Teatru Roma, 
ogłoszono nazwiska laureatów. Potem ruszyła istna 
lawina: po 30 latach, autor idei konkursu, Jerzy 
Mikke doliczył się 3 milionów uczestników.” 
Ale zanim tegoroczni finaliści zjadą do naszego 
miasta, trzeba wyłonić ich na lokalnych elimina-
cjach. Zapraszamy młodzież i dorosłych do wzięcia 
udziału w tym największym i najstarszym konkursie 
recytatorskim. Przypominamy, że można również 
startować w kat. poezja śpiewana i teatr jednego 
aktora. Szczegóły: www.tkt.art.pl; ock-ostroleka.pl
Klub Oczko. godz. 10, wstęp wolny

15 IV (środa)

OSTROŁĘKA CZYTA DZIECIOM
spotkanie w Kultowni

W Światowym Dniu Sztuki zapraszamy do wysłu-
chania opowiadania Malarka z książki Renaty 
Piątkowskiej pt. ,,A może będzie właśnie tak”. Opo-
wiadanie przeczyta pani Dorota Zalewska, twórczyni 
wyrobów artystycznych, przedstawicielka grupy 
Radosna Twórczość działającej pod patronatem 
Stowarzyszenia Unikat. Spotkanie będzie także 
okazją do tworzenia własnych dzieł sztuki.
Kultownia, godz. 14, wstęp wolny

15 IV (środa)

DZIECI I CZARY
spotkania z muzyką

„Cuda zaczęły się dziać” to tytuł jednej z piosenek, 
jakie usłyszymy w koncercie adresowanym do młod-
szej widowni, a zarazem jego motto. Opowiemy 
w nim o fantastycznych przygodach bohaterów zna-
nych baśni. Sięgniemy po piosenki z popularnych 
filmów i programów dla dzieci oraz po utwory 
muzyki pop z repertuaru dla dorosłych, które 
opatrzone zostały polskim tekstem dla dzieci. 
Koncert ubarwi brzmienie saksofonu. Wykonawcy: 
Martyna Ciok/Agnieszka Konarska - wokal, Jakub 
Jurzyk/Kamil Zięba - wokal, Michał Borowski - 
saksofon sopranowy i tenorowy, Adam Sychowski/ 
Michał Załęski - fortepian. Wysłuchamy m.in. 

11 IV (sobota)

PRĄD
koncert Natalii ‘Natu’ Przybysz

W Nastrojowym koncercie usłyszymy utwory z po-
granicza bluesa i soulu promujące solowy album 
wokalistki wydany przez Warner Music w 2014 roku. 
Zapowiadał ją singiel Miód. 
Artystce towarzyszą muzycy: Jurek Zagórski - 
gitara, Mateusz Waśkiewicz - gitara, Filip 
Jurczyszyn - bas,  Hubert Zemler - perkusja. 
sala widowiskowa OCK, godz. 17, bilet 25 zł

Akcja finansowana z Budżetu Miasta Ostrołęki

i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

12 IV (niedziela)

32. KURPIOWSKIE 

PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
Raz do roku z całej Kurpiowszczyzny zjeżdżają do 
nas artyści ludowi. Podziwiać będziemy śpiew solo-
wy i grupowy oraz tradycyjne kapele kurpiowskie. 
Z okazji 130. rocznicy urodzin Adama Chętnika oko-
licznościowy wykład wygłosi etnograf, Krzysztof 
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lemu dyskryminacji ludzi o odmiennym kolorze 
skóry. Autor nawołuje do tolerancji i równości, nie-
zależnie od pochodzenia, wyznania czy poglądów. 
Krążek promują teledyski do utworów Ogień, 
Do Rana, Szukając Szczęścia nagranego wspólnie 
z Kamilem Bednarkiem, a także Rap One Shot 
do utworu Wiadomość. Ostatnio popularność zdobył 
klip do piosenki Swoją Drogą.
W czerwcu 2013 roku światło dzienne ujrzała trzecia 
już płyta - Brudna Prawda, z hitem Lepsza Połowa. 
Artysta zainspirowany koncertami, pozytywnym 
odbiorem poprzedniego krążka oraz dobrą energią 
płynącą z najbliższego otoczenia, usiadł do niego od 
razu po ukazaniu się Jestem Stąd. W 2014 
nominowany do ESKA Music Awards w kategorii 
Najlepszy Artysta i Najlepszy Hit. 

* sprzedaż biletów od 10 kwietnia 
w kasie Kina Jantar 

i od godz. 17 w hali, w dniu koncertu;
hala im. A. Gołasia, godz. 19, 

cena biletu 15 zł
Akcja finansowana z Budżetu Miasta Ostrołęki
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

19 IV (niedziela)

DLA DOBRUSI
koncert charytatywny

To już drugi koncert, podczas 
którego będziemy zbierać 
pieniądze na leczenie i 
rehabilitację dziewięcio-
miesięcznej Dobrusi. Dla 
Dobrusi zatańczą Zespół 
Pieśni i Tańca KURPIE, 
Zespół Tańca Współczes-
nego De-eM, pary taneczne 
Klubu Tańca Towarzys-
kiego FAN, a zaśpiewają 
wokaliści Studia Piosenki.
sala  OCK, godz. 12

24 IV (piątek)

COOLTOWA NOC
Podróże są wspaniałe - i te duże i te małe

W wyprawie towarzyszyć nam będą Panie - Wanda 
Piersa (podróżnik) i Grażyna Kulesik (plastyk). 
Obowiązuje strój wygodny, nastrój pogodny i nie-
zbędny bagaż – śpiwór, karimata i szczoteczka 
do zębów. Liczba śmiałków w wieku 10-12 lat 
do podjęcia wyzwania - ograniczona.
Nocne zmagania wspiera Stora Enso. 
Kultownia, godz. 18, zapisy do dnia 15 IV

kompozycji Thorda Gummenssona, Volkera 
Hinkela, Majki Jeżowskiej, Krzysztofa Marca.
sala widowiskowa OCK, godz. 13.15, bilet 5 zł

17 IV (piątek)

BAL W OPERZE 
spektakl teatralny

Po raz czwarty zapraszamy na spektakl wg poematu 
Juliana Tuwima w wykonaniu Ostrołęckiej Sceny 
Autorskiej, w reżyserii Wojciecha Kraszewskiego. 
Występują: Iza Gąska, Ania Kamińska, Klaudia 
Kołodziejczyk, Julia Małkowska, Alicja Mirowska, 
Klaudia Witkoś, Ewa Wnuk oraz Piotr Puch.
Opracowanie muzyczne: Tadeusz Kowalewski.
Klub Oczko, godz. 18, wstęp wolny

17 IV (piątek)

MESAJAH & RIDDIM BANDITS
koncert w Strefie Muzy

M E S A J A H   
polski wokalista reggae, 
dancehall, raggamuffin. 
Dobrze znany jako 
frontman i współzało-
życiel zespołu Natural 
Dread Killaz, z którym 
w 2003 rozpoczął swoją 
przygodę z muzyką. 
W 2008 zdecydował się 
na rozpoczęcie równo-
ległej solowej kariery, 
wydając swój pierwszy 
album Ludzie prości. 
Płyta zaskakiwała autor-
skimi interpretacjami 
reggae, dancehallu, 
dubu i hip-hopu. Promował go utwór Każdego dnia, 
który do dziś pozostaje wielkim przebojem znanym 
nie tylko fanom gatunku reggae.
W lutym 2012 roku Mesajah wydał drugi solowy 
album pod tytułem Jestem stąd. Zarówno tytuł 
krążka, jak i cała jego tematyka nawiązują do prob-
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24 IV (piątek)

W MOICH RĘKACH...
recital Justyny Mrozek 

W latach 90. była członkinią grupy wokalnej WI 
działającej w Klubie Oczko. Teraz powraca z pro-
gramem, na który złożą się utwory z repertuaru m.in. 
K. Groniec, R. Przemyk, Grupy Bajm, Hey...
Akompaniament: Konrad Drabot - gitara, Adam 
Karpiński - perkusja, Tadeusz Kowalewski - piano 
i kierownictwo muzyczne, Krzysztof Lewandowski - 
gitara basowa,  Agnieszka Wesołowska - śpiew.
Światło i dźwięk: Mateusz Grzybowski
Klub Oczko, godz. 19, wstęp wolny

26 IV (niedziela)

BAJKA SAMOGRAJKA
spektakl teatralny

To spektakl, który powstał na motywach znanej 
wszystkim historii Czerwonego Kapturka. Bajka 
Teatru Malutkiego z Łodzi przeznaczona jest dla 
dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III, choć 
ze względu na swoją kabaretową formę bawi widza 
w każdym wieku. Spektakl nawiązuje do najlepszych 
tradycji przedstawień teatru lalek poprzez oprawę 
scenograficzną.

Scenografia wg projektu Jana Zielińskiego składa się 
z barwnych i funkcjonalnych dekoracji oraz 15 
kukiełek. Aktorzy posługują się licznymi rekwizyta-
mi i instrumentami perkusyjnymi. Całość oprawiona 
muzyką. Spektakl trwa około 60 min. i jest dla 
młodego widza wspaniałą zabawą, głównie dzięki 
nowej formie interpretacji klasycznej, dobrze znanej 
i lubianej bajki. 
cena biletu: 5 zł dziecko, 10 zł dorosły
sala widowiskowa OCK, godz. 12

Akcja  finansowana ze środków Samorządu Miasta, 
 pod patronatem Rady Miasta i Prezydenta Miasta Ostrołęki

29 IV (środa)

PRESSFOTO
wernisaż wystawy 

Po raz jedenasty zawodowi polscy fotoreporterzy 
mogli zgłaszać swoje zdjęcia do konkursu fotografii 
prasowej BZ WBK Press Foto. W tegorocznej edycji, 
podobnie jak w roku ubiegłym, można było zgłaszać 
zdjęcia pojedyncze lub fotoreportaże w sześciu 
kategoriach: Wydarzenia, Życie codzienne, Kultura 
i sztuka, Sport, Portrety i Przyroda. 
BZ WBK Press Foto to konkurs, którego misją jest 
pokazywanie Polski i świata w obiektywie najlep-
szych polskich fotoreporterów. Nagrodzone zdjęcia 
to perły polskiej fotografii prasowej – fragmenty 
życia zwykłych i niezwykłych ludzi, ważne wyda-
rzenia historyczne. To również codzienny świat ludzi 
w różnych zakątkach ziemi, który trzeba poznać 
i zrozumieć. 

Galeria Ostrołęka, godz. 19, wstęp wolny

KOMUNIKATY...

 do 27 kwietnia czekamy na prace w konkursie plastycznym 
Miejsce Urodzenia, a 14 maja o godz. 11 w OCK wręczymy 
nagrody laureatom.

 Pod koniec kwietnia ukaże się czwarty numer Cooltrafioletu - 
magazynu pozytywnych wrażeń, który powstaje w Kultowni. 
Nasz redakcyjny duszek, Kultuś, wskazywał już, jak bezpiecz-
nie spędzać wakacje, elektryzował siebie i innych marzeniami, 
a nawet prowadził śledztwo w sprawie tajemniczej ciekawości. 
Tym razem Kultuś wybiera się do szkoły, ale nie do zwykłej, 
lecz do szkoły współpracy. Czy w szkole wsPÓŁpracy jest tylko 
pół każdej lekcji? Czy dzieci wzywane są na dywanik do 
dyrektora czy też czasem bywa odwrotnie? Chcecie zaspokoić 
ciekawość - sięgnijcie po Cooltrafiolet.
Przygody Kultusia i całego zespołu redakcyjnego poznajemy 
dzięki wsparciu Grupy Energa - sponsorowi Łańcucha 
Pozytywnej Energii.

 Do 17 kwietnia czekamy w Galerii Ostrołęka na prace w kon-
kursie fotograficznym pt. Narew. Organizatorem konkursu jest 
Stowarzyszenie EKOMENA, koło nr 38 NAREW Polskiego 
Związku Wędkarskiego, „Galeria Ostrołęka” OCK, Ostrołęckie 
Towarzystwo Fotograficzne. Patronat medialny – magazyn 
Wiadomości Wędkarskie.

W dniach 29-30 kwietnia Pan Waldemar Kompała, juror 
tegorocznej edycji konkursu BZ WBK Press Foto, poprowadzi 
bezpłatne warsztaty fotograficzne dla młodzieży od 12 r.ż. 
i dorosłych. Zapisy na warsztaty prowadzi Galeria Ostrołęka do 
dnia 24 kwietnia 2015. Ilość miejsc ograniczona.
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BÓG NIE UMARŁ  
1, 2 IV godz. 16.30      

Prod. USA 2014, dramat, 113 min., od 15 lat 
Reżyseria: Harold Cronk. Obsada: Shane Harper, 
Kevin Sorbo, Dean Cain, David A.R. White... 

KOPCIUSZEK  
1, 2 IV godz. 18.30

Prod. USA 2015, fantasy, familijny,105 min., od 10 l.
Reżyseria: Kenneth Branagh. Obsada: Lily James, 
Cate Blanchett, Richard Madden...

ZBUNTOWANA    
1, 2 IV godz. 20.30

Prod. USA 2015, akcja, romans, s-f, 100 min., od 14 l.
Reżyseria: Robert Schwentke. Obsada: Shailene 
Woodley, Theo James, Zoë Kravitz, Miles Teller...

BIAŁA JAK MLEKO, 
CZERWONA JAK KREW

3, 4, 7-9 IV godz. 16  
Prod. Włochy 2013, dramat, 102 min., od 12 l.
Reżyseria: Giacomo Campiotti. Obsada: Filippo 
Scicchitano, Aurora Ruffino, Gaia Weiss.
Leo ma szesnaście lat. Dla niego życie ma tylko dwa 
kolory: biały i czerwony. Kolor biały jest dla niego 
absolutną pustką. Stara się go unikać. Czerwony to 
krew pulsująca w żyłach przed meczem. To też kolor 
włosów Beatrice, dziewczyny jego marzeń. Niestety, 
dziewczyna zdaje się nawet nie zauważać jego 
istnienia. 

GUNMAN: ODKUPIENIE
3, 4, 7-9 IV godz. 18 

Prod. Hiszpania/Wlk. Brytania 2015, akcja, krymi-
nał, dramat, 115 min., od 15 l.

Reżyseria: Pierre Morel. Obsada: Sean Penn, Idris 
Elba, Ray Winstone, Javier Bardem 
Bohaterem filmu jest płatny zabójca Terrier, który 
chce odejść z zawodu. Nie udaje mu się to i musi 
uciekać. W pościg po Europie rusza za nim 
organizacja, dla której pracował.

COŚ ZA MNĄ CHODZI
3, 4, 7-9 IV godz. 20.15

Prod. USA 2014, horror, 107 min., od 15 l.
Reżyseria: David Robert Mitchell. Obsada: Maika 
Monroe, Jake Weary, Daniel Zovatto, Keir Gilchrist 
Jay pewnego dnia zostaje zaproszona przez chłopaka 
do kina. Spotkanie kończy się przelotnym seksem, 
podczas którego jej towarzysz rzuca na nią klątwę. 
Jedynym jej ratunkiem jest przekazanie przekleństwa 
kolejnej osobie.

SVEIN I SZCZUR  *
10, 12, 14, 15 IV godz. 16    16 IV godz. 16.40
Prod. Norwegia 2006, familijny, 72 min. Reżyseria: 
Magnus Martens. Obsada: Thomas Saraby Vatle, 
Luis Engebrigtsen Bye, Celine Louise Dyran Smith

7-letni Svein i szczur Halvorsen są nierozłączni. 
Chłopiec chce, by jego pupil wziął udział w konkursie 
dla zwierząt domowych.              -  film z lektorem -

ZE WSZYSTKICH SIŁ *
10, 12, 14, 15 IV godz. 17,30    16 IV godz. 18
Prod. Francja/Belgia 2013, dramat/sportowy, 86 min.
Reżyseria: Nils Tavernier. Obsada: Fabien Héraud, 
Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Sophie de Furst 
Poczucie humoru i urok osobisty cechują 17-letniego 
Juliena, z powodu porażenia mózgowego przykutego 
do wózka inwalidzkiego. Aby na nowo zbudować 
relację z ojcem, chłopak namawia go na wspólny 
udział w triatlonie Ironman w Nicei.
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spektakl teatralno-filmowy wg sztuki
Karola Wojtyły w oprac. i wykonaniu 
studentów Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu

wstęp wolny

FOCUS
10, 12, 14, 15 IV godz. 20   11, 16 IV godz. 20.15
Prod. USA 2015, kryminał, 104 min., od 15 l.
Reżyseria: John Requa, Glenn Ficarra. Obsada: Will 
Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro...
Film opowiada o romansie profesjonalnego oszusta 
i dziewczyny, która dopiero uczy się tego "fachu". 
Kiedy spotykają się lata później okazuje się, że ich 
uczucie nie wygasło, ale powoduje wiele komplikacji.

BYŁ SOBIE LAS
17-19, 21-23 IV godz. 16

Prod. Francja 2013, dokument/przyrodn., 78 min.
Reżyseria: Luc Jacquet. Obsada: Francis Hallé...
Przeżyjemy fascynującą podróż do świata natury – 
tym razem w głąb tajemniczych i mało znanych do tej 
pory lasów deszczowych, rosnących w Peru i Gabo-
nie, uznanych za „zielone płuca” naszej planety.

THE DUFF (Ta brzydka i gruba) *
17-19, 21-23 IV godz. 17.30    

Prod. USA 2015, komedia, 101 min., od 12 l.
Reżyseria: Ari Sandel. Obsada: Mae Whitman, 
Robbie Amell, Bella Thorne, Skyler Samuels...
To ekranizacja powieści amerykańskiej nastolatki, 
która stała się światowym bestsellerem. Bohaterką 
filmu jest siedemnastoletnia Bianca, która dowiaduje 
się, że jej najlepsze przyjaciółki kumplują się z nią 
tylko dlatego, bo jest najbrzydsza z paczki i dzięki 
temu one na jej tle zawsze wypadają lepiej.

NOCNY POŚCIG *
17-19, 21-23 IV godz. 19.45   

Prod. USA 2015, akcja, kryminał, 114 min., od 15 l.
Reżyseria: Jaume Collet-Serra. Obsada: Liam 
Neeson, Jimmy Conlon, Joel Kinnaman, Ed Harris...
Starzejący się płatny morderca, Jimmy, pragnie 
ochronić porzuconego syna przed byłym przeło-
żonym - potężnym szefem mafii. 

DOM
24, 28-30 IV godz. 16   25, 26 IV godz. 14 i 16
Prod. USA 2015, animacja/przygodowy, 94 min., b/o
Reżyseria: Tim Johnson. Kosmita ukrywa się na 
Ziemi i zaprzyjaźnia z nastolatką. Razem muszą 
uchronić planetę przed inwazją obcych.

SEKS, MIŁOŚĆ I TERAPIA
24-26, 28-30 IV godz. 18   

Prod. Francja/Belgia 2014, komedia, 88 min., od 15 l.
Reżyseria: Tonie Marshal. Obsada: Patrick Bruel, 
Sophie Marceau, Andre Wilms, Francois Morel...
Lambert, jest uzależniony od seksu. Żeby wyjść z na-
łogu postanawia zostać doradcą dla par mających 
problemy. Wszystko idzie dobrze do momentu, gdy 
zatrudnia asystentkę, piękną i pociągającą Judith.

ZABÓJCY BAŻANTÓW *
24-26, 28-30 IV godz. 18   

Prod. Dania 2014, kryminał/thriller, 119 min., od 15 l. 
Reżyseria: Mikkel Norgaard. Obsada: Nikolaj Lie 
Kaas, Fares Fares, Pilou Asbak, David Dencik...
Rok 1994, zabite zostają bliźnięta, a do zbrodni 
przyznaje się miejscowy samotnik. Sprawa zostaje 
jednak wznowiona po 20 latach.

27 kwietnia 2015 godz. 19.00
BRAT NASZEGO BOGA



DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS
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bilet na jeden film - 11 zł; karnet na miesiąc (4 filmy) - 30 zł

Działalność DKF REJS współfinansowana jest ze środków 
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ i FILMOTEKI NARODOWEJ

20 IV godz.  18       BODY/CIAŁO
Prod. Polska 2015, dramat, 90 min. Reżyseria: Małgorzata 
Szumowska. Obsada: Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, 
Justyna Suwała, Adam Woronowicz, Ewa Dałkowska 
Cyniczny prokurator i jego cierpiąca na anoreksję córka 
próbują, każde na swój sposób, odnaleźć się po tragicznej 
śmierci najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka 
dziewczyny – Anna oznajmi im, że zmarła skontaktowała się 
z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość, będą zmuszeni 
zweryfikować swoje poglądy na życie i na śmierć. 

godz. 20 

DWA DNI JEDNA NOC (Deux jours, une nuit)
Prod. Francja, Belgia, Włochy 2014, dramat, 95 min.
Reżyseria: Luc Dardenne , Jean-Pierre Dardenne 
Obsada: Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Catherine 
Salee, Batiste Sornin, Olivier Gourmet
Bohaterką filmu jest Sandra, która ma weekend na przekonanie 
kolegów z pracy, by zrezygnowali z premii, aby ona mogła 
zachować posadę.

9

6 IV godz. 18 FOTOGRAF      
Prod. Polska 2014, dramat, 117 min. Reżyseria: Waldemar 
Krzystek. Obsada: Tatyana Arntgolts, Aleksandr Baluev, Adam 
Woronowicz, Tomasz Kot, Agata Buzek
Historia seryjnego mordercy działającego we współczesnej 
Moskwie. Nieuchwytny sprawca zostawia na miejscu zbrodni 
kartoniki z numerami. Śledczy trafiają na trop prowadzący do 
byłego garnizonu Armii Radzieckiej w Legnicy.

godz. 20   

MIĘDZY NAMI DOBRZE JEST
Prod. Polska 2014, dramat, 70 min. Reżyseria: Grzegorz 
Jarzyna. Scenariusz: Dorota Masłowska. Obsada: Danuta 
Szaflarska, Magdalena Kuta, Aleksandra Popławska, Maria 
Maj, Adam Woronowicz, Roma Gąsiorowska. 
Głównymi bohaterkami są żyjące poniżej minimum 
socjalnego, zamieszkujące ciasną warszawską kawalerkę 
przedstawicielki trzech pokoleń kobiet: Osowiała Staruszka na 
wózku inwalidzkim, jej córka Halina i wnuczka – Mała 
Metalowa Dziewczynka.

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY REJS

Zapraszamy miłośników ambitnego kina do DKF REJS. 
Proponujemy filmy niezwykłe, intrygujące swą formą i treścią, filmy nagradzane na festiwalach 

filmowych na całym świecie. Filmy, które wzbudząją silne emocje i nie pozostawiają nikogo obojętnym.



27 II w sali widowiskowej OCK, w Strefie Muzy z koncertem 
pieśni patriotycznych i historycznych wystąpił zespół rockowy 
„Contra Mundum”. 

27 II 20 IIIna scenie Klubu Oczko odbyła się premiera, a  po raz 
drugi obejrzeliśmy sztukę wg Gabrieli Zapolskiej „Dziewiczy 
wieczór”, w reżyserii Wojciecha Kraszewskiego. Wystąpiło 
piętnaście debiutantek: Natalia Czaplicka, Alicja Dawidczyk, 
Magda Duszak, Karolina Dziełak, Martyna Gajak, Julia 
Gwiazdowska, Natalia Jakacka, Monika Kacprzyńska, Matylda 
Niewiadomska, Emilia Pakulnis, Julia Pełtak, Maria 
Smugorzewska, Marta Tokarska, Patrycja Zalewska, Zuzanna 
Zielińska. Publiczność bardzo ciepło je przyjęła. Opracowanie 
muzyczne: Tadeusz Kowalewski.  Ostrołęcka Scena Autorska 
rozrasta się i pięknieje...

2 III scena w OCK gościła wybitnego aktora, Jerzego Zelnika 
oraz bardów polskiej piosenki patriotycznej Leszka 
Czajkowskiego i Pawła Piekarczyka z koncertem Żołnierze 
Niezłomni - Podziemna Armia Powraca.

5 III w Galerii Ostrołęka gościliśmy artystów z Suwałk - 
pracowników Suwalskiego Ośrodka Kultury z wystawą pt. SOK 
w sześciu smakach.

kurier kulturalny
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6 III w holu OCK otwarto wystawę portretów kobiecych 
członków Ostrołęckiego Towarzystwa Fotograficznego.

6 i 8 III w Klubie Oczko wokalistki Studia Piosenki z towarzy-
szeniem muzyków pod kierunkiem Tadeusza Kowalewskiego, 
zaprezentowały program Nic nie mówiąc, na który złożyły się 
ich ulubione, polskie utwory.

13 III odbyła się kolejna odsłona zdolności i możliwości 
słuchaczek OUTW. W programie pt. „Meandry kobiecości 
z Beatlesami w tle” autorką wszystkich prezentowanych 
wierszy była Maria Dłuska (emerytowana nauczycielka histo-
rii). Czytały je Panie z „grupy poetyckiej” z akompaniamentem 
muzyki z lat 60. Miłą niespodzianką na zakończenie programu 
była piosenka do słów Pani Marii, z muzyką i w wykonaniu 
Piotra Grzyba (przy wtórze publiczności).

15 III obejrzeliśmy „Bajkę kołowrotka” w nieco zmienionej 
obsadzie. Wystąpili :  Gabriela Laskowska, Daria  
Parzychowska, Maja Julia Rogińska, Aurelia Śpiewak, Igor 
Trykoszko, Martyna Tymińska, Aleksandra Wójcik, Julia 
Wójcik, Zofia Zduniak.

20 III w Strefie Muzy wystąpił zespół JAMAL. Jako support 
zagrał zespół Crowley. Koncertu wysłuchało ok. 400 osób. 

22 III w sali widowiskowej OCK odbyła się premiera teatralna. 
Ostrołęcka Scena Autorska pod reżyserską ręką Wojciecha 
Kraszewskiego wystawiła spektakl wg dramatów Moliera pt. 
Molier... mimo woli. Wystąpili: Paulina Dzwoniarska, Anna 
Kamińska, Julia Małkowska, Jakub Mikulak, Agata 
Miłoszewska, Alicja Mirowska, Michał Olbryś, Natalia Ropiak, 
Justyna Woźniczko, Ewa Wnuk, Anna Żebrowska.

www.ock-ostroleka.pl
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Wydawca: OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY  tel./fax 29 7664589, tel./fax 29 7664591 
Dyrekcja, Dział Marketingu i Promocji, Dział Obsługi, Księgowość - ul. Inwalidów Wojennych 23, ock@ock-ostroleka.pl
Galeria OSTROŁĘKA - Plac Gen. J.Bema 14, tel. 29 7643954, fax 29 7644864; galeriaostroleka@ock-ostroleka.pl
Klub OCZKO - ul. Gen.W.Sikorskiego 6, tel./fax 29 7642171; oczko@ock-ostroleka.pl
Kino JANTAR - ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7642163, fax 29 7644302; kinojantar@ock-ostroleka.pl
KULTOWNIA - ul. I AWP 40, tel. 29 6438734; kultownia@ock-ostroleka.pl 
OUTW - ul. Inwalidów Wojennych 23, tel. 29 7664589 w. 26; outw@ock-ostroleka.pl
Redakcja: K. Mostył, B. Pilchowska. Drukarnia: KBDRUK ŁOMŻAOstrołęckie Centrum Kultury
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16 V godz. 17.00
Michał Bajor - koncert
sprzedaż biletów od 12 IV, od godz. 15

24 V godz. 12.00 - „Złota Kaczka” (od 4 lat)
- spektakl Teatru Dramatycznego w Płocku
sprzedaż biletów od 28 IV, od godz. 15

22 V godz. 19.00
Najlepszy Przekaz w Mieście - koncert
sprzedaż biletów od 15 V, od godz. 15

DLA RODZINYGODZINY

od 17 kwietnia w naszym Kinie

Był sobie

LAS
Luca Jacqueta


