
wrzesień 2015

Ostrołęka 17-19 września



17-19 IX 2015  na wszystkie spektakle wstęp wolny

Program

17 września (czwartek)
18.30  Parada (Pl. Bema – scena przy DH Kupiec)
          Oficjalne otwarcie InQbatora (scena przy DH Kupiec)
19.00  - Ostrołęcka Scena Autorska NUMB 
 (plac przed sceną przy DH Kupiec)
20.00  Sprzedam dom, w którym już nie mogę mieszkać 
 – Teatr KTO (sala widowiskowa OCK)
21.30  Sen o nocy letniej  - Teatr A3 - spektakl/parada (parking OCK)  

18 września (piątek)
10.00  Ważne sprawy – Fundacja Sztuka Ciała (sala kameralna OCK)
17.30  Dziewczynko w końcu dorośniesz – Célia Chauviere (Francja) 
 Fundacja „Ciało mówi, że…” (sala kameralna OCK) 
18.30  Zmysły - Teatr A3  spektakl/parada (parking OCK) 
19.30  InQbator 2014 – wernisaż wystawy fotograficznej (hall OCK) 
20.00  Usłyszeć taniec  (sala widowiskowa OCK)   
21.30   Mistrz i Małgorzata - Teatr Formy (parking OCK)

19 września (sobota)
15.00  Ważne sprawy - Fundacja Sztuka Ciała 
 (scena przy DH Kupiec)
16.30  Marionetarium Clauna Pinezki  
 - Teatr Pinezka (scena przy DH Kupiec)
17.30 Milonga - zapraszamy do tanga (plac przy DH Kupiec)
18.30  Plan lekcji - Teatr A3 (scena przy DH Kupiec)
20.00  Light Soul - Quartet DEK.RU (Ukraina) (sala widowiskowa OCK) 
21.30  Poza czasem  Teatr Akt (parking przy ul. Prądzyńskiego)

Wydarzenia towarzyszące: 

12-13 IX  - budowa lampionu - warsztaty z Teatrem A3 (zapisy w Oczku)
14-16 IX  - Duża przerwa - Anna Karabela z Zespołem 
   oraz Ostrołęcka Scena Autorska 
14-19 IX  - Lekcja Kultury Fizycznej – Fundacja Perform 
     19 IX  - finał Lekcji Kultury Fizycznej 
17-19 IX  - Gra uliczna „Maska”

www.ock-ostroleka.pl            www.festiwalinqbator.pl
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Teatr A3                                                                    Célia Chauviere (Francja)                                   Teatr KTO

Teatr A3

Teatr Pinezka

Teatr AKT

Teatr Quartet DEK.RU (Ukraina)

2015



 Po upalnym lecie, wrzesień w ostrołęckiej 
kulturze zapowiada się równie gorąco. 

Wystarczy tylko wymienić: niepowtarzalna 
wystawa prac Starowieyskiego, gwiazdy 

teatru podczas „Inqbatora”, świetne „młode” 
teatry na „Igle”, najlepsi tancerze podczas 

kolejnej edycji turnieju „O złotą 
podwiązkę”, Grzegorz Hyży w „Strefie 

muzy”, wznowienie „Godzin dla rodziny” 
i akcji „Nastroje we dwoje”, na dodatek 

nie można zapomnieć o zapisach 
do grup artystycznych… 

Jak widać, oferta jest bardzo atrakcyjna, 
wystarczy trochę chęci, a wrażenia 

artystyczne są gwarantowane.

Nie mniej ważnym wydarzeniem będzie 
otwarcie długo oczekiwanej małej sali 
kinowej. Już od 4 września ostrołęccy 

widzowie będą mogli oglądać najlepsze 
filmy w nowoczesnych, kameralnych 

warunkach. 

Z tej okazji 6 września, 
wspólnie z Panem Prezydentem 

Januszem Kotowskim, 
zapraszamy do nowego kina 

na dzień otwarty.

 
                Bogdan Piątkowski
                                  D Y R E K T O R
                    Ostrołęckiego Centrum Kultury

Franciszek Starowieyski (1930-2009) 
PRZYJAŹNIE PARYSKIE 1683-1693
wystawa w Galerii Ostrołęka, czynna do 20 IX
Na wystawie prezentowane są dzieła Franciszka 
Starowiejskiego, polskiego plakacisty, grafika, mala-
rza, rysownika i scenografa, pochodzące z paryskiej 
kolekcji A. i N. Avila. Oprócz rysunków można 
podziwiać także wielkoformatowe obrazy olejne.
W latach 1949-1952 studiował malarstwo w Akade-
mii Sztuk Pięknych w pracowni W. Weissa i A. Mar-
czyńskiego. Studiował w ASP w Warszawie w pra-
cowni Michała Byliny, gdzie w 1955 roku uzyskał 
dyplom. Wiele lat tworzył na przemian w pracow-
niach w Warszawie i w Paryżu.

Uczestniczył w ponad 200 wystawach w kraju i za 
granicą, m. in. w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, 
Kanadzie, Szwajcarii, USA, we Włoszech. Był pierw-
szym Polakiem, któremu zorganizowano indywidual-
ną wystawę w Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku (1985). Zrealizował ponad 20 spektakli teatru 
rysowania w różnych miejscach świata. 
Za najbardziej udane uważał teatry w Wenecji, 
Paryżu, Spoleto, Sewilli i Chicago. Przygotował 
inscenizacje teatralne m.in. do Ubu króla dla Teatru 
Wielkiego w Łodzi. Był laureatem wielu nagród.

KURPIOWSKA BALLADA  
poplenerowa wystawa fotograficzna
wystawa w hallu OCK, czynna do 16 IX
W czasie czerwcowego pleneru udokumentowano 
procesje Bożego Ciała w Myszyńcu, Kadzidle i Czar-
ni, a w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle odbyła 
się sesja fotograficzna z zespołem kurpiowskim 
„Pod Borem” z Zawad. Wystawa prezentuje część 
krajobrazową powstałego zbioru zdjęć w ujęciu 
piktorialnym, fotografie powstały na terenie gmin 
Baranowo, Czarnia i Kadzidło. Do udziału w plene-
rze zostali zaproszeni fotografowie z całej Polski: 
Bogdan Białczak, Ewa Bijak, Bogusława Czajczyk, 
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W kwietniu 2014 roku ukazał się debiutancki singel 
Hyżego, „Na chwilę”, który dotarł do pierwszego 
miejsca polskiego zestawienia airplay. Utwór zapo-
wiadał pierwszy album studyjny wokalisty pt. 
„Z całych sił”, którego premiera odbyła się 27 maja 
2014 roku. W 2015 roku ukazał się singel „Zagadka”.
* sprzedaż biletów w kasie Kina, a w dniu koncertu 
w hali od godz. 17.

Strefa Muzy - akcja finansowana z Budżetu Miasta 
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

SPOTKAJMY SIĘ W PARKU
piknik kulturalny
5 IX, od godz. 12 park miejski, ul. Traugutta
Zapraszamy na całodzienną, familijną imprezę do 
ostrołęckiego parku miejskiego. Wśród wielu atrak-
cji dla dzieci i dorosłych m.in. pokazy i koncerty.

INQBATOR 2015
VI Festiwal Teatralny
17-19 IX, ulice, sale OCK, parkingi
Po raz szósty Ostrołęka stanie się areną dla najlep-
szych teatrów ulicznych z kraju i zagranicy. 
Szczegółowy program festiwalu - str.2.

Daniel Ejsymont, Magda Gutkowska, Ilona 
Idzikowska, Kazimierz Jastrzembski, Sylwia 
Larkiewicz, Daria Pawęda, Marek Raba, Rafał 
Reddig, Joanna Sawicka, Magdalena Serocka, 
Michał Szeląg, Andrzej Walentek, Edward 
Wieczorek, Mieczysław Wielomski, Anna 
Wyczółkowska.

Sponsor Galerii Ostrołęka

GRZEGORZ HYŻY & BAND
koncert w Strefie Muzy
4 IX, godz. 19, hala im. A Gołasia, bilet 15 zł

Ten polski wokalista urodził się w 1987r. w Gnieźnie. 
Rozpoczął swoją karierę muzyczną pod koniec 
sierpnia 2010 roku, kiedy to po jednym z koncertów 
jam session w Poznaniu wraz ze znajomymi założył 
zespół BrytFunky. Grupa rozpadła się po roku 
współpracy, a wokalista został założycielem i lide-
rem formacji Grzegorz Hyży & Band. W jej skład 
weszli muzycy, grający na co dzień w takich grupach, 
jak Lans Vegas czy Whiskey River: gitarzysta Maciej 
Jałowski, klawiszowiec Kuba Wilczek, perkusista 
Damian Krawczyk i basista Grzegorz Nowak.
W 2013 roku Hyży wziął udział w przesłuchaniach 
do trzeciej edycji programu X Factor. Ostatecznie 
wokalista zajął drugie miejsce.
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Patronat Honorowy
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Partner Sponsorzy

Patroni Medialni



IGŁA 2015
XI Ogólnopolski Festiwal Teatrów Małych
25-26 IX, Klub Oczko, wstęp wolny
O Złotą, Srebrną i Brązową Igłę rywalizować będą 
teatry i aktorzy z całej Polski. Festiwal ma charakter 
spotkań konkursowych zespołów teatralnych małych 
form w kategoriach: teatr dramatyczny, teatr wizji, 
ruchu i inne. W Festiwalu biorą udział: zespoły 
teatralne skupiające młodzież w wieku 16-25 lat 
i wykonawcy indywidualni w kategorii monodram - 
do 30 roku życia.  
Szczegóły na www.ock-ostroleka.pl i na plakatach.
Festiwal Teatrów Małych sponsorują i fundują nagrody:

Prezydent Miasta Ostrołęki, Pekpol, 
Ergo Hestia, Galeria Bursztynowa

31. OTTT O ZŁOTĄ PODWIĄZKĘ
turniej tańca
26 IX, godz. 10 - 21, hala im. A.Gołasia 
Zobaczymy pary taneczne i solistki w kategoriach: 
 część I od godz. 10; wystąpią tancerze 8-9 lat H, G,   
    10-11 lat G, F,  E, 12-13 lat E, solistki do lat 11 H
 część II od godz. 14.30; wystąpią tancerze 12-13 
    lat G, F, D, 14-15 lat E, C, pow. 15 lat E; 
 część III - Gala Wieczorna - od godz. 18; 
     wystąpią tancerze 10-11 lat D, 14-15 lat D, 
     pow. 15 lat F, D, C, B, A. 
W Gali Wieczornej wystąpią Mażoretki Pasja 
działające przy Stowarzyszeniu Rozwoju Poprzez 
Taniec „Progres”.
Bilet wstępu na cały dzień - 20 zł; bilet w przed-
sprzedaży - 10 zł (przedsprzedaż w dniach 22-25 IX 
w kasie Kina od godz. 15); dzieci do 7 lat wstęp wolny
    Partner strategiczny                Sponsorzy

WRZEŚNIOWISKO
spotkanie w Kultowni
26 IX, godz. 11-14, Kultownia
Mieszkańcy Wojciechowic pożegnają lato. Łączące 
pokolenia i integrujące sąsiadów „Wrześniowisko” 
przyniesie, jak co roku, dużo zabawy dla młodszych
i starszych. Będzie też okazją do spotkania i rozmów 
przy wspólnie przygotowanym poczęstunku.

INQBATOR W OBIEKTYWIE
 18 IX o godz.19 zapraszamy na pokonkursową 
wystawę Inqbator 2014 (w hallu OCK). Na wystawie 
zobaczymy zdjęcia zgłoszone do ubiegłorocznej 
edycji otwartego konkursu fotograficznego, zarówno 
te nagrodzone, jak i wszystkie pozostałe, które 
decyzją jury zostały zakwalifikowane do wystawy 
pokonkursowej. 
 Tegorocznemu festiwalowi ponownie towa-
rzyszy konkurs fotograficzny zorganizowany przez 
Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne i Galerię 
Ostrołęka OCK. Zachęcamy do robienia zdjęć 
podczas spektakli i nadsyłanie ich do Galerii - 
szczegóły na stronie www.ock-ostroleka.pl.

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA
spektakl taneczny
21 IX godz. 10, sala widow. OCK, bilet 5 zł 
Zespół Tańca Współczesnego De-eM zaprasza 
na widowisko taneczne. To historia nieśmiałej 
dziewczynki, która czuje się samotna. Pewnego dnia 
spogląda uważniej w lustro i dostrzega w nim swoją 
drugą naturę... 

Na scenie zatańczy ok. 100 tancerzy w 10. odsłonach. 
Pomysł spektaklu, reżyseria: Małgorzata Wójcik
Choreografia: Małgorzata Wójcik, Bartosz Wójcik
Światła: Jakub Bednarski
Dźwięk: Tomasz Bednarczyk

PODRÓŻ ZA JEDNĄ NUTĘ
spotkania z muzyką

15 23 IX, godz. 13 , sala widow. OCK, bilet 5 zł
Będzie to wyprawa w krainę wyobraźni. Dźwiękami 
trzech instrumentów opowiemy różne historie, 
przedstawimy miejsca i postacie, malować będziemy 
kolorowe obrazy. W naszej „podróży za jedną nutę” 
nie ominiemy filmowych bajek i zaprosimy dzieci do 
muzycznych zabaw.

i m p r e z y 
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PIOTR MACHALICA
recital w Nastrojach we Dwoje
26 IX, godz. 17, bilet 25 zł (sprzedaż od 6 IX)
W „Koncercie na 25-lecie... bynajmniej” znajdą się 
piękne i niezmiennie aktualne piosenki autorstwa 
wybitnych postaci, m.in. Leonarda Cohena, 
Agnieszki Osieckiej, Johnny’ego Casha, Bułata 
Okudżawy, Georgesa Brassensa czy Edwarda 
Stachury. W programie takie utwory jak: I’m your 
man, Walk the line, Remedium, Słynny niebieski 
prochowiec i inne. Cały koncert śpiewany jest w ję-
zyku polskim (w przekł. Wojciecha Młynarskiego, 
Jana Wołka, czy Macieja Zembatego). 

Artyście akompaniuje zespół: Michał Walczak -git. 
akustyczna, Krzysztof Niedźwiecki - git. akustyczna, 
Adam Machalica (gościnnie) - harmonijka ustna.
Nastroje we Dwoje - akcja finansowana z Budżetu Miasta Ostrołęki

i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

KRYSTALIA...
spektakl teatralny
27 IX, godz. 12, sala widowiskowa OCK, 
bilet 5 zł dziecko, 10 zł dorosły (sprzedaż od 1 IX)
„Krystalia, czyli Zamarznięte Serce” to niezwykła 
muzyczna bajka interaktywna, która opowiada 
o tym, jak wielką moc mają dziecięce serduszka, jak 
ważna jest dobroć i odwaga, dlaczego niektóre serca 
zamarzają, ile szkód mogą wtedy wyrządzić oraz jak 
można temu zaradzić. Wartka akcja nie pozwoli 
nikomu nudzić się ani przez chwilę, tym bardziej, 
że publiczność będzie miała wiele ważnych zadań do 
wykonania, a piękne, wpadające w ucho piosenki 

pójdą z Wami do domów i długo nie pozwolą o sobie 
zapomnieć!
Występują aktorzy Teatru Itakzagramy: Katarzyna 
Gruszewska, Joanna Mazewska, Agnieszka 
Senderowska, Piotr Łokietek, Radosław Mazur.
Spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Godziny dla Rodziny - akcja  finansowana ze środków Samorządu 
Miasta, pod patronatem Rady Miasta i Prezydenta Miasta Ostrołęki

DLA RODZINYGODZINY

 
i n a u g u r a c j a
roku akademickiego 
OUTW
Ostrołęckie Centrum Kultury 
zaprasza na uroczystą inaugurację 
roku akademickiego 2015/2016 
Ostrołęckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, 
która odbędzie się w czwartek, 
1 października 2015 roku, o godz. 
12, w sali widowiskowej OCK.

AUTOKAR 
TEATRALNY
Towarzystwo Kulturalne Bywalcy 
już od września zaprasza 
na comiesięczne wyjazdy 
do warszawskich teatrów.  
Zapowiedzi spektakli i informacje 
o terminach rezerwacji biletów 
prosimy śledzić na stronie 
www.ock-ostroleka.pl. 

OSPA
31. Ostrołęckie Spotkania 
z Piosenką Kabaretową 
odbędą się już 14 listopada. 
O godz. 18 zacznie się koncert 
konkursowy w dwóch katego-
riach: premierowa piosenka 
kabaretowa i interpretacja 
piosenki kabaretowej. Koncert 
poprowadzi Tomek Jachimek.
O godz. 23.30 ogłoszone zostaną 
wyniki konkursu. Gwiazdą 
wieczoru będzie Piwnica pod 
Baranami. Szczegóły będą się 
stopniowo pojawiać na stronie 
www.ospa.ostroleka.pl

za p o w i e d z iza p o w i e d z i



R
epertuar m

oże ulec zm
ianie z przyczyn niezależnych od K

ina Jantar - przepraszam
y; zdjęcia i inform

acje: stopklatka.pl, film
w

eb.pl, w
p.pl; * - prem

iera

BYSTRY BILL
sala I -  1-3 IX g. 16
sala II - 4, 8-10 IX g. 16.30; 5 IX g. 14.30 i 16.30; 
 6 IX g. 10.30 i 12.30     
Prod. Australia 2015, animowany, 90 min.
Reż.: Deane Taylor
Blinky Bill to mały miś koala z wielką wyobraźnią. Pod-
różnik z wielkim sercem, który pragnie opuścić rodzinną 
wioskę i podążyć śladami ojca. Pewnego dnia decyduje się 
na ten krok i wyrusza w nieznane. 

MISSION: IMPOSSIBLE 
- ROGUE NATION
sala I -  1-3 IX g. 18 i 20.30
Prod. USA 2015, sensacyjny, 140 min.
Reż.: Christopher McQuarrie
Wyst.: Tom Cruise, Ving Rhames, Jeremy Renner, Alec 
Baldwin
Agencja Impossible Mission Force musi zmierzyć się z 
Syndykatem - niemal mityczną organizacją płatnych zabój-
ców i najemników, którzy zabijają na zlecenie. Wobec roz-
wiązania IMF, agent Ethan Hunt sam zbiera swoją drużynę. 
Ma to być ich ostatnia i najbardziej niebezpieczna misja.

BARBIE: ROCKOWA KSIĘŻNICZKA
sala I -  4, 8-10 IX g. 16; 5-6 IX g. 14 i 16
sala II - 11 IX g. 16.30; 12-13 IX g. 14.30 i 16.30
Prod. USA 2015, animowany, 76 min.
Reż. Owen Hurley

Przygotujcie się na prawdziwy rock&roll! 
W tym przepełnionym bitami musicalu, 
Barbie jako Courtney, współczesna księż-
niczka, zmierzy się z nie lada wyzwaniem 
- zamieni się miejscami z Eriką, słynną 
gwiazdą rocka. 

PAPIEROWE MIASTA
sala I -  4-6 i 8-10 IX g. 18
Prod. USA 2015, romans, 120 min.
Reż. Jake Schreier 
Wyst.: Cara Delevingne, Nat Wolff, Austin Abrams
W przewidywalne, nudne życie Quentina wkracza Margo w 
stroju nindży i wciąga go w niezły bałagan. Po czym znika. 
Quentin wyrusza na poszukiwanie dziewczyny, która go fa-
scynuje. Żeby ją odnaleźć, musi pokonać setki kilometrów. 
Po drodze przekonuje się, że ludzie są w rzeczywistości 
zupełnie inni, niż sądzimy.

TRANSPORTER: NOWA MOC
sala I -  4-6 i 8-10 IX g. 20
Prod. Chiny/Francja/USA 2015, akcji/thriller, 120 min.
Reż. Camille Delamarre
Wyst.: Ed Skrein, Ray Stevenson, Radivoje Bukvic
Najlepszy kurier samochodowy świata, były agent spec-
jalny Frank Martin, otrzymuje nowe zlecenie. Wynajęty 
przez piękną Annę, szybko odkrywa, że stał się marionetką 
w jej rękach. W najeżonej niebezpieczeństwami misji na 
malowniczej Francuskiej Riwierze nie zatrzyma go żaden 
człowiek, ani żadna z zasad transportera!
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repertuar Kina Jantar
sala I - duża
sala II - mała
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sala II - 4-5 i 8-10 IX g. 18.30; 6 IX g. 14.30 i 16.30
Prod. USA 2015, dramat/muzyczny, 100 min.
Reż. Max Joseph
Wyst.: Zac Efron, Wes Bentley, Emily Ratajkowski
Cole jest 23-letnim DJ-em, który działa na scenie muzyki 
elektronicznej i marzy o karierze wielkiego producenta. W 
pewnym momencie starszy stażem DJ James bierze go pod 
swoje skrzydła, ale Cole związuje się z dziewczyną Jamesa, 
Sophie. Kiedy związek z Sophie rozkwita, a współpraca z 
Jamesem zaczyna się rozpadać, Cole jest zmuszony do 
podjęcia trudnych decyzji, które zaważą o jego przyszłości.

ŻYĆ NIE UMIERAĆ
sala II - 4-5 i 8-10 IX g. 20.30; 6 IX g. 18.30 i 20.30
Prod. Polska 2015, komedia/obyczajowy, 100 min.
Reż. Maciej Migas
Wyst.: Tomasz Kot, Magdalena Walach, Jacek Braciak
Bartek, niegdyś wzięty aktor, teraz zabawiacz publiczności 
w popularnym telewizyjnym show, dowiaduje się, że jest 
nieuleczalnie chory. Według lekarza zostały mu zaledwie 
trzy miesiące życia. Bartek postanawia maksymalnie wyko-
rzystać ten czas, uporządkować swoje sprawy, stara się 
zmienić bieg losu i przekonać Najwyższego Scenarzystę, 
aby jego historia zakończyła się happy endem.

HUGO I ŁOWCY DUCHÓW
sala I - 11, 15-16 IX g.16; 12-13 IX g. 14 i 16 
sala II - 16-17 IX g. 16.30; 18-20 IX g. 14.30
Prod. Austria/Irlandia/Niemcy 2015, famil/kom., 99 min.
Reż. Tobi Baumann
Wyst.: Anke Engelke, Bastian Pastewka, Milo Parker
Jedenastoletni Tom panicznie boi się duchów. Jednak pew-
nego dnia w piwnicy swego domu spotyka galaretowatego 
zielonego duszka o imieniu Hugo. Dziwaczny stworek 
bardzo chciałby być straszny, ale średnio mu to wychodzi, 
bo jest poczciwym fajtłapą. 

HITMAN: AGENT 47
sala II - 11-13 i 16 IX g. 18.30; 15 IX g. 20.30
Prod. USA 2015, akcji/thriller, 96 min.
Reż. Aleksander Bach
Wyst.: Zachary Quinto, Ciarán Hinds, Rupert Friend
Obdarzony niezwykłą siłą, szybkością i inteligencją Agent 
jest niepokonaną maszyną do zabijania. Musi stawić czoło 
ogromnej korporacji, która planuje odkryć jego przeszłość 
i stworzyć armię superzabójców. Łączy siły z młodą kobietą 
i razem wypowiadają wojnę śmiertelnemu wrogowi.  

KARBALA
sala I - 11-13 i 15-16 IX g. 18 i 20.30
sala II - 17-20 i 22-24 IX g. 18.30 i 20.30
Prod. Polska 2015, wojenny, 120 min.
Reż. Krzysztof Łukaszewicz
Wyst.: Antoni Królikowski, Bartłomiej Topa, Michał 
Żurawski

     repertuar Kina Jantar
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Wyst.: Bogdan Kalus, Tomasz Karolak, Wojciech 
Mecwaldowski
Kornel i Maks spędzają wakacje przed ekranem komputera 
i nie myślą o powrocie do nudnego realu. Wszystko zmienia 
nagła wizyta czarnej owcy rodziny, wuja Dionizego. Nie-
obliczalny krewny wciąga chłopców do prawdziwego 
świata, pełnego nieoczekiwanych wydarzeń i niezwykłych 
postaci.

EVEREST
sala I - 20, 22-24 IX g. 15.30, 18 i 20.30; 
 25, 27, 29-30 IX g.18 i 20.30; 26 IX g. 20.30
sala II - 26 IX g. 18.30
Prod. USA/Wlk.Brytania 2015, przyg./thriller, 150 min.
Reż. Baltasar Kormakur
Wyst.: Keira Knightley, Jake Gyllenhaal, Sam 
Worthington

Akcja filmu opowiada o wydarzeniach z 1996 roku, kiedy to 
wspinaczki na Mount Everest zaczęły być atrakcją tury-
styczną. W maju 1996 roku rozpoczęły wędrówkę trzy 
niezależne wyprawy. Nastąpiło załamanie pogody, w wy-
niku gwałtownej śnieżycy zmarło 8 osób. 

OPERACJA ARKTYKA
sala I - 25, 27, 29-30 IX g. 16 
Prod. Norwegia 2015, familijny, 77 min.
Reż. Grethe Bøe-Waal

Akcja filmu dzieje się w irackim mieście Karbala, w 
środku wojny w Iraku. Kilkudziesięciu polskich i 
bułgarskich żoł-nierzy odpiera ataki bojówki Al-Kaidy i 
As-Sadry, które atakują miejscowy ratusz City Hall, w 
którym przetrzy-mywani są aresztowani terroryści. 

SINISTER 2
sala II - 11-13 i 16 IX g. 20.30
Prod. USA 2015, horror, 100 min.
Reż. Foy Ciaran
Wyst.: Shannyn Sossamon, James Ransone, Tate 
Ellington
Szeryf So&So kontynuuje śledztwo w sprawie serii 
makabrycznych morderstw. Dochodzenie prowadzi go do 
położonego na odludziu domku zamieszkałego przez 
Courtney Collins, która wraz z synami, ukrywa się przed 
agresywnym mężem. Courtney nie jest świadoma mrocznej 
tajemnicy, którą skrywa jej nowy dom.

KLUB WŁÓCZYKIJÓW
sala II - 18-20, 22-25, 27, 29-30 IX g. 16; 
 26 IX g. 14
Prod. Polska 2015, przygodowy,
Reż. Tomasz Szafrański
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Wyst. Kaisa Gurine Antonsen, Ida Leonora Valestrand 
Eike, Leonard Valestrand Eike
Historia trojga rodzeństwa, które przypadkowo trafia na 
koło podbiegunowe. Orientują się, że prócz małego domku 
służącego za ośrodek badawczy na wyspie nie ma nic 
innego. Niewielki zapas jedzenia, dzika przyroda i brak 
kontaktu z cywilizacją sprawiają, że Julia i jej młodsze 
rodzeństwo muszą połączyć siły, aby przetrwać w nadziei, 
że ratunek w końcu nadejdzie.  

CZY NAPRAWDĘ WIERZYSZ?
sala II - 25, 27, 29-30 IX g. 18.30; 26 IX g. 16.30 
Prod. USA 2015, dramat, 119 min.
Reż. Jon Gunn
Wyst.: Sean Astin, Mira Sorvino, Madison Pettis

Czy człowiek potrafi żyć bez wiary? Czy życie bez niej ma 
w ogóle sens? Każdy z bohaterów – często wbrew swoim 
przekonaniom – odkryje moc chrystusowego krzyża. 
Punktem wyjścia do opowiedzenia historii staje się 
przypadkowe (?) spotkanie ulicznego kaznodziei z 
proboszczem lokalnej parafii. Uświadamia ono temu 
drugiemu, jak ważne w prawdziwej wierze – obok szczerej 
modlitwy – jest działanie w imię dobra. 

SICARIO
sala II - 25, 27, 29-30 IX g. 20.30; 26 IX g. 21
Prod. USA 2015, kryminał/thriller, 121 min.
Reż. Denis Villeneuve
Wyst.: Emily Blunt, Benicio Del Toro, 
Josh Brolin
Modernistyczny thriller „Sicario” 
w centrum wydarzeń stawia młodą 
agentkę FBI, która angażuje się 
w akcję zdekonspirowania bosa 
meksykańskiego kartelu narkoty-
kowego. Musi ściśle współpracować 
z Alejandro i Mattem, coraz dalej 
przesuwając granice prawa 
i moralności… 

 

     repertuar Kina Jantar

DZIEŃ OTWARTY
 małej saliw

Kina Jantar
Janusz Kotowski 

- Prezydent Miasta Ostrołęki 
Bogdan Piątkowski 

- Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury 
z a p r a s z a j ą 

do nowej sali kinowo-widowiskowej 
na bezpłatne seanse filmowe

6 września
10.30   BYSTRY BILL
12.30   BYSTRY BILL
14.30   WE ARE YOUR FRIENDS
16.30   WE ARE YOUR FRIENDS
18.30   ŻYĆ NIE UMIERAĆ
20.30   ŻYĆ NIE UMIERAĆ

Wstęp z wejściówkami
Numerowane wejściówki można odbierać 

w kasie Kina (w godzinach otwarcia). 
1 osoba może otrzymać 3 jednoosobowe wejściówki 

bez możliwości wyboru miejsc.
Kino nie prowadzi rezerwacji wejściówek. 

Inwestycja została zrealizowana ze środków 
Samorządu Miasta Ostrołęki
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Wydawca: OSTROŁĘCKIE CENTRUM KULTURY  tel./fax 29 7664589, tel./fax 29 7664591; www.ock-ostroleka.pl 
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; 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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Pracownie plastyczne, zespoły, grupy artystyczne 
OCK zapraszają... Zapisywać można się 
przez cały wrzesień - osobiście lub telefonicznie. 
Ilość miejsc ograniczona.

W Galerii Ostrołęka, tel. 29 7643954
-  zajęcia ogólnoplastyczne 
   (dzieci, młodzież, dorośli) 
   poniedziałek, wtorek, godz.16-18; 
   Iwona Kowalczyk
   czwartek, godz.15-20; Grażyna Kulesik
-  decoupage (młodzież i dorośli)
   środa - godz.14-16 i 16-18; Irena Łoniewska
-  rysunek i malarstwo (młodzież, dorośli)
   piątek 16-18, sobota 10-12, czwartek 9-13;   
   Ireneusz Żerański
-  zajęcia fotograficzne (dzieci, młodzież)
   wtorek i środa, godz. 16-18; Jolanta Góralska
-  szlachetna technika fotograficzna „Guma” 
   (młodzież, dorośli); raz w miesiącu – 
   piątek godz.16 i sobota godz. 10

W Klubie Oczko, tel. 29 7642171
-  Ostrołęcki Chór Kameralny (dorośli) - środy 
   od godz. 19; Bożena Harasimowicz-Pęza
-  Ostrołęcka Scena Autorska (młodzież); 
   Wojciech Kraszewski
-  Dziecięcy Teatr Amatorski (dzieci); Wioletta Banach
-  Studio Piosenki (młodzież)sekcja wokalno-teatralna; 
   Tadeusz Kowalewski

W siedzibie głównej OCK, tel. 29 7664589
-  ZPiT KURPIE wtorek i czwartek godz. 17-22;   
   Jacek Wójcik
-  ZTL OSTROŁĘKA poniedziałek i czwartek 
   w godz. 16-22; Jerzy Białobrzewski
-  ZTW DE-EM (6-14 lat) środy i piątki  
   godz.16-20; zapisy od 23 IX; Małgorzata Wójcik
-  KTT FAN (7-10 lat) - zajęcia w poniedziałki 
   w godz. 16.30-17.30; Jarosław Śliwowski
-  zajęcia baletowe (dzieci 4-9 lat) 2 x w miesiącu; 
   Anna Wujkowska
-  Amatorski Klub Filmowy (młodzież)

szczegóły na stronie www.ock-ostroleka.pl

zapisy do zespołów

17 X godz. 17 - „Amatorologia” 
Fair Play Crew w komedii tanecznej

sprzedaż biletów od 27 IX, od godz. 15

5 X godz. 18
Inauguracja nowego sezonu

w Dyskusyjnym Klubie Filmowym REJS

18 X godz. 12  „Tygrysek Pietrek” 
spektakl Teatru Lalki i Aktora w Łomży 
sprzedaż biletów od 29 IX, od godz. 15
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