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wstęp wolny na wszystkie spektakle

2016

15 września (czwartek) 
 18.30  Parada (Pl. Bema – Scena przy DH Kupiec) 

          Oficjalne otwarcie InQbatora  (scena przy DH Kupiec)

 19.00  CALINECZKA – Ostrołęcka Scena Autorska (plac przed sceną przy DH Kupiec) 

 20.00  MARCEL  – Teatr Warszawskiego Centrum Pantomimy (Scena Główna OCK)

 21.30  MEWA – Teatr Woskresinnia –  Ukraina (parking przy ul. Prądzyńskiego)

16 września (piątek)
 10.00  CMOK – Teatr Scena (scena kameralna OCK - parter) 

 18.00  Wieczór współczesnej pantomimy (scena kameralna OCK )

 19.30 INQBATOR 2015  – wernisaż pokonkursowej wystawy fotograficznej (hol OCK)

 20.00  HISTORIE, KTÓRYCH NIGDY NIE OPOWIEDZIELIŚMY – Lubelski Teatr Tańca 

 (Scena Główna OCK)   

 21.00  GDYBYŚMY BYLI KOTAMI, NIKT BY NAS NIE ZATRZYMAŁ

 – premiera – Strefa Wolnosłowa (informacja o miejscu spektaklu na plakatach)

 21.40   EXULTET – Teatr A (parking przed OCK) 

17 września (sobota)
 13.00   finał Lekcji Kultury Fizycznej (plac przed sceną przy DH Kupiec)

 15.00  CZARNE I BIAŁE – Teatr Pod Orzełkiem (scena przy DH Kupiec/ scena kameralna OCK) 

 17.30  BAL – Teatr Scena Kotłownia (scena przy DH Kupiec) 

 18.30    KARNAWAŁ WENECKI – Teatr Gry i Ludzie (scena przy DH Kupiec/ scena kamer. OCK)

 20.00   LES AIMANTS – Company Mangano-Massip – Francja (scena główna OCK) 

 21.30  CYRK BEZ PRZEMOCY – Teatr Klinika Lalek (parking przy ul. Prądzyńskiego)

Wydarzenia towarzyszące: 
 3 i 4 IX  warsztaty pantomimy dla młodzieży - prowadzenie Bartłomiej Ostapczuk
12-14 IX  Duża Przerwa - etiudy teatralne przy ostrołęckich szkołach 
15-17 IX konkurs fotograficzny INQBATOR 2016  (termin składania prac do 30 IX) 
12-15 IX Lekcja Kultury Fizycznej – Aleksandra Piechnik i Michał Maciaszek 
 hala sportowa im. A. Gołasia 
15-17 IX gra uliczna „Maska” - szczegóły na facebooku
15-17 IX konkurs na recenzję z dowolnego spektaklu - rozstrzygnięcie 17 IX 
 podczas uroczystości zamknięcia Festiwalu

Festiwal Teatralny pod honorowym patronatem

Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Ostrołęki
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OBYWATEL  G.C.
koncert i teatralny pokaz powarsztatowy
1 IX, godz. 19.00 , pl. Bema, wstęp wolny 
Koncert na pożegnanie wakacji w wykonaniu 
Katarzyny Nurczyk i Aleksandry Mieszały-  
wokalistek Studia Piosenki działającego w Oczku 
pod kierunkiem Tadeusza Kowalewskiego.
Towarzyszy im zespół muzyczny w składzie:
Rafał Grzyb  gitara l Dawid Bortnicki  perkusja l – –
Emilia Cywińska  skrzypce l Konrad Wiktorski  git. basowa  l – –
Tadeusz Kowalewski  piano, kierownictwo muzyczne l–
Światło, dźwięk  Mateusz Grzybowski–
Zobaczymy także pokaz w wykonaniu uczestników 
warsztatów teatralnych. Scenariusz i reżyseria: 
Ewelina Kaufmann (aktorka, reżyserka, pedagog)

EcA
wystawa poplenerowa
2 IX, godz. 18.00, hol OCK, wstęp wolny
W kwietniu tego roku członkowie Ostrołęckiego 
Towarzystwa Fotograficznego wzięli udział w jedno-
dniowym plenerze fotograficznym. Odbywał się on 
na terenie ostrołęckiej elektrowni, a dokładniej, we 
wnętrzach nieczynnej elektrociepłowni. Plener 
zorganizowany został przez ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka z okazji jubileuszu 60-lecia.

KOŁA CZASU
koncert
2 IX, godz. 19.00, Klub OCZKO, wstęp wolny

Scena teatralna im. Pawła Opęchowskiego  
Zapraszamy na recital wokalistki Studia Piosenki, 
Wiktorii Sumary. Wiktoria od wielu lat śpiewa 
w Studiu Piosenki działającym w Oczku.
Towarzyszyć jej będą: Justyna Czaplicka – chórek l 
Emil Filipowicz – gitara l Konrad Wiktorski – gitara bas. l 
Jakub Maciejewski – perkusja l Tadeusz Kowalewski – piano 
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S p o n s o r  
GALERII OSTROŁĘKA

    „Narodowe czytanie”, jubileusz Galerii, 
Inqbator, koncert Natalii Kukulskiej, 

festiwal „Igła”, 50-lecie zespołu „Kurpie”, 
premiery kinowe - bardzo bogato 

i interesująco zapowiada się wrzesień 
w ostrołęckiej kulturze. 

Trudno  nawet wskazać jedną imprezę wartą 
szczególnej uwagi, gdyż byłoby to 

krzywdzące dla pozostałych.

Siłą Ostrołęckiego Centrum Kultury 
jest jego różnorodność, którą budują 

poszczególne instytucje, zespoły 
i ludzie kultury. 

Jubileusze są okazją do przypomnienia 
o sobie, o naszej roli w życiu Ostrołęki.

Kiedy w 1986 roku Maria i Leszek Sokoll 
zakładali Galerię, Ostrołęka była pustynią 

wystawienniczą na mapie Polski. 
Po 30 latach nie można sobie wyobrazić 

Placu Bema bez możliwości zajrzenia, 
choćby na chwilę do sali wystaw.

„Kurpie” to jeden z najstarszych zespołów 
folklorystycznych w naszym regionie. 

Przez 50 lat zaszczepił kilku pokoleniom 
miłość do folkloru i polskiej tradycji. 

Zmieniali się członkowie grupy, 
instruktorzy, a Zespół trwał i koncertował 

promując Ostrołękę i Kurpie.
Z okazji tych jubileuszy wszystkim byłym 

i obecnym pracownikom i sympatykom 
Galerii „Ostrołęka” i Zespołu Pieśni i Tańca 

„Kurpie”, życzę wielu sukcesów 
artystycznych i życzliwej publiczności.

 
                Bogdan Piątkowski

                                  D Y R E K T O R
                    Ostrołęckiego Centrum Kultury



wano głównie wystawy malarstwa i rzeźby, na I p. 
pokazywano fotografię i grafikę. W Galerii prezen-
towano prace m. in.: Władysława Hasiora, Jerzego 
Dudy-Gracza, Franciszka Starowieyskiego, 
Andrzeja Strumiłło, Józefa Szajny. 
Z początkiem 2001 roku Galeria została włączona 
w nowo powstałą strukturę Ostrołęckiego Centrum 
Kultury. Program działania nie uległ jednak zmianie.
Od połowy 2008 roku kierownikiem Galerii jest mgr 
sztuki, Zenon Kowalczyk. 
Do wzięcia udziału w wystawie jubileuszowej, 
oprócz Leszka Sokolla, zostali zaproszeni wybrani 
autorzy, którzy mieli swoje indywidualne wystawy 
w naszej Galerii.  

PORAŻKI
koncert
9 IX, godz. 19.00, Klub Oczko, wstęp wolny
Scena teatralna im. Pawła Opęchowskiego 
Zapraszamy na recital Olgi Malinowskiej - 
wokalistki Studia Piosenki. "Piosenki, które zaśpie-
wam nie będą przypadkowe. Chciałabym w ten 
sposób przedstawić pewną historię, bo niektóre 
rzeczy dużo łatwiej zaśpiewać niż powiedzieć."

Towarzyszyć jej będą muzycy: 
Maciej Cechowski – git.basowa l Przemysław Zera – perkusja l  
Tadeusz Kowalewski – piano, kierownictwo muzyczne

WESELE  FIGARA 
spektakl operowy
10 IX, godz. 17, s. widowisk. OCK, wstęp wolny
Wydarzeniem zamykającym Festiwal Muzyczny 
Ostrołęckie Operalia, będzie opera „Wesele Figara” 
Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przy akompania-
mencie fortepianu, kilkunastu solistów operowych 
wcieli się w role genialnej historii, która przyczyniła 

NARODOWE CZYTANIE 2016
3 IX, godz. 14.00, scena przy DH Kupiec 
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza będzie w tym 
roku lekturą Narodowego Czytania. Wydarzeniu 
towarzyszyć będą aktorzy OSA. Każdy może przyjść 
z własną książką, złożyć w niej pamiątkową pieczęć, 
przeczytać ulubiony fragment. O godz. 16 w koncer-
cie “Usta milczą, dusza śpiewa" usłyszymy najpięk-
niejsze arie i duety operetkowe w wykonaniu Anny 
Choczaj (sopran) i Emila Ławeckiego (tenor). 
Towarzyszyć im będzie kwartet smyczkowy 
Ostrołęckiej Orkiestry Kameralnej. 

ŻELIPAPĄ
koncert
8 IX, godz. 19.00, Galeria Ostrołęka, wstęp wolny
ŻelipapĄ to zespół istniejący od listopada 2014, 
w skład którego wchodzą studenci Instytutu Muzyki 
Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie. Grają klimatycz-
ną muzykę instrumentalną wywodzącą się z oryginal-
nych kompozycji i transkrypcji akordeonowych. 
W koncercie usłyszymy instrumentalne kompozycje 
francuskich i argentyńskich kompozytorów, a także 
kompozycje własne inspirowane muzyką z różnych 
stron świata. 

Mateusz Cwaliński – akordeon/kierownictwo muzyczne l 
Jakub Szulc – skrzypce l Maria Milewska – fortepian l 
Krzysztof Cybula – kontrabas l Jakub Cybula – perkusja

30-LECIE  GALERII  OSTROŁĘKA
wernisaż wystawy jubileuszowej
8 IX, godz. 20.00, Galeria Ostrołęka
W 1986 roku z inicjatywy Marii i Leszka Sokoll 
powołano nową miejską instytucję kultury pod naz-
wą Ośrodek Kultury Plastycznej – Galeria Ostrołęka. 
Początkowo Galeria mieściła się w zaadaptowanym 
po sklepie lokalu przy ul. Głowackiego. Kierowni-
kiem artystycznym Galerii od początku jej 
działalności był Leszek Sokoll. W 1991 roku Galeria 
otrzymała nową siedzibę – trzypiętrową kamienicę 
w sąsiedztwie ratusza na starym mieście, którą 
zajmuje do chwili obecnej. Na parterze organizo-
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się do wybuchu rewolucji francuskiej. Zobaczymy 
m.in. Jakuba Milewskiego, solistę (baryton), ostrołę-
czanina, dyrygenta, kompozytora, który jest dyrekto-
rem Festiwalu. Na scenie pojawi się również 
Ostrołęcki Chór Kameralny pod kierunkiem Bożeny 
Harasimowicz-Pęzy. 
reżyseria: Jitka Stokalska l 
kierownictwo muzyczne: prof. Janusz Przybylski l
scenografia, kostiumy: Marlena Skoneczko

INQBATOR
festiwal teatralny
15-17 IX 
Na to wydarzenie czekają ostrołęczanie z utęsknie-
niem. Co roku są mile zaskoczeni różnorodnością 
i poziomem spektakli. Tak na pewno będzie i w tym 
roku. Zobaczymy wiele spektakli plenerowych, 
spektakle dla dzieci, działania performatywne. 
Będzie można spotkać wybitnych twórców teatru. 
Festiwal to projekt artystyczny, edukacyjny i inte-
gracyjny. Prezentuje ważne wydarzenia teatralne 
w szerokim spektrum gatunków, technik oraz prak-
tyk interpretacyjnych. Jest cyklem, który pozwala na 
obserwację tego, co tworzy współczesną scenę 
teatralną - polską i zagraniczną. Festiwalowi 
towarzyszyć będą warsztaty teatralne dla młodzieży, 
konkurs fotograficzny, konkurs na recenzję oraz gra 
uliczna Maska. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Ostrołęki. 
Przeżyjcie ten Festiwal razem z nami. 
Szczegóły na www.ock-ostroleka.pl, w „Ulicznicy” 
oraz na afiszach, a także na www.festiwalinqbator.pl

WRZEŚNIOWISKO
piknik rodzinny
17 IX, godz. 12.00-15.00, Kultownia (W-wice)
Zapraszamy mieszkańców Wojciechowic na powita-
nie jesieni. Będą wspólne zabawy, sztuczki ze sztuką 
i degustacja jesiennych potraw. 
Jesień powita z nami STORA ENSO.

BOOM NA KULTURĘ
koncert
19 IX, godz. 14.00, Kultownia (W-wice)
W ramach realizowanego przez Kultownię, a wspie-
ranego przez WBK, muzycznego projektu, muzycy 
Filharmonii Kameralnej z Łomży zapoznają 
młodych widzów z instrumentami muzycznymi
i odkryją tajniki gry na nich. Spotkanie zakończy 
koncert.

NATALIA  KUKULSKA 
& ATOM STRING QUARTET
koncert  akustyczny
24 IX, godz. 17.00, sala widowiskowa, bilet 30 zł
sprzedaż biletów od 4 IX w kasie Kina Jantar
Rozpoczynamy kolejny, ósmy już sezon Nastrojów 
we Dwoje. Na otwarcie Natalia Kukulska z kwar-
tetem smyczkowym i Michałem Dąbrówką. 

Koncertem promuje swoją ostatnią płytę „Ósmy 
Plan”. Natalia pracowała nad nią z mężem – 
Michałem Dąbrówką. Razem tworzyli kompozycje, 
do których Natalia napisała teksty. Artystka 
konsekwentnie podąża swoją, nie zawsze bliską 
mainstreamowi drogą. Współkomponując i pisząc 
teksty piosenek ciągle rozwija swoją pasję. 

Atom String Quartet to jeden z najciekawszych 
jazzowych kwartetów smyczkowych na świecie.  
Zespół tworzą: Dawid Lubowicz – skrzypce, 
Mateusz Smoczyński – skrzypce, Michał Zaborski – 
altówka, Krzysztof Lenczowski – wiolonczela. 
Kwartet odebrał nagrody „Fryderyk” za autorskie 
albumy: „Fade In” i „Places”. We wrześniu br. ukazał 
się ich najnowszy album: „AtomSPHERE”.

Akcja finansowana z Budżetu Miasta 
i pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrołęki

NID
spektakl teatralny
25 IX, godz. 12.00, sala widowiskowa OCK
bilet 7 zł dziecko, 15 zł dorosły; sprzedaż biletów 
od 30 VIII od godz. 15 w kasie Kina Jantar
Zapraszamy na sztukę Andrzeja Bartnikowskiego
w wykonaniu aktorów Olsztyńskiego Teatru Lalek. 
Spektakl przeznaczony dla dzieci od lat 5.
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Na scenie zobaczymy obecnych i byłych członków 
Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie w wyjątkowym 
spektaklu tanecznym zatytułowanym „Pyza 
Wędrowniczka”.
Autorzy inscenizacji: Jacek Wójcik l Agnieszka Jakubiak l 
Aleksandra Nałęcz l Witold Krukowski

ZAPISY
Zespół Tańca Współczesnego De-eM 
- nabór 9 IX (piątek) godz. 18 (sala kameralna - parter)
Zespół Tańca Ludowego Ostrołęka - nabór
do końca września w poniedziałek (sala kameralna), 
czwartek (sala na I p.), godz. 16-22,  tel. 696624136
Zespół Pieśni i Tańca Kurpie - nabór w październiku

- Ostrołęcki Chór Kameralny - nabór młodzieży 
  i dorosłych - pon., śr. godz. 19, Klub Oczko 
- Studio Piosenki - nabór 27 IX godz. 17 
  (młodzież od 13 lat), Klub Oczko
- Grupa wokalno-teatralna - nabór 27 IX godz. 18
  (młodzież od 13 lat), Klub Oczko
- Ostrołęcka Scena Autorska - spotkanie organiza-  
  cyjne Klub Oczko 20 IX godz. 18 (młodzież od 13 lat)
- Dziecięcy Teatr Amatorski, Klub Oczko
  (dzieci 7-12 lat), tel. 29 7642171 lub 29 7664598
- Amatorski Klub Filmowy JANTAR - spotkanie   
  organizacyjne 23 IX o godz. 18 - hol Kina Jantar 

Galeria Ostrołęka - zapisy od 5 września tel. 29 7643954
- Zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci od 7 do 13 lat 
- Zaj. z malarstwa dla młodzieży od 12 lat i dorośli
- Zajęcia z malarstwa i rys. dla młodzieży od 12 lat
- Mała Akademia Fotografii dla dzieci 11-13 lat
  - spotkanie organ. 20 IX godz. 17, zapisy do 19 IX
- Zajęcia fotograf. dla młodzieży od 14 lat i doros-  
  łych; spotkanie organizacyjne 20 IX godz. 17.30, 
  zapisy do 19 IX
Ostrołęckie Centrum Kultury informuje, że prowadzi 
jeszcze zapisy nowych słuchaczy do Ostrołęckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kandydat na Słu-
chacza OUTW musi być mieszkańcem Ostrołęki 
i zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji 
oraz dokonania opłaty wpisowej. 
Zapisy odbywają się w godz. 8–16, pok. nr 8, 
ul. Inwalidów Wojennych 23.

Galeria Ostrołęka zaprasza wszystkich chętnych (dorosłych) 
do wzięcia udziału w Ostrołęckim Przeglądzie Twórczości 
Plastycznej „Biennale 2015/16”. 
Regulamin i karta zgłoszenia do odbioru w „Galerii 
Ostrołęka”, plac Bema 14. 
Galeria Ostrołęka i Ostrołęckie Towarzystwo Fotograficzne 
zapraszają wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym 
INQBATOR 2016. Regulamin, karta zgłoszenia i oświadczenie 
do pobrania na stronach:
www.ock-ostroleka.pl  oraz  otf.ostroleka.pl 

Uwaga, komunikat
Od 1 września 2016 r. wchodzi w życie nowy cennik usług 
OCK na wynajem sal i sprzętu. Cennik dostępny jest na stronie 
www.ock-ostroleka.pl 

Czarownica Alianna znajduje bezpańskiego psa na 
skraju wyczerpania. Jest to suczka imieniem Nid. 
Alianna zabiera ją do swojego Domu - dość nadzwy-
czajnego. W nowym miejscu Nid poznaje osobliwych 
mieszkańców i zaprzyjaźnia się z Janem - starym, 
długo nieużywanym płaszczem. Pies kłóci się z nim 
na temat jakości życia - zastanawia się, czy lepsze jest 
życie w Domu, czy przeżywanie przygód poza nim. 
Pewnego dnia Nid odkrywa, że nie może wyjść, nie 
ma pojęcia dlaczego łapy same zatrzymują się w pro-
gu domu czarownicy. Czy to kwestia magii?
Twórcy: reżyseria – Andrzej Bartnikowski l scenografia – 
ChiBaChi l muzyka – Maria i Marcin Rumińscy
Obsada: Hanna Banasiak l Monika Gryc l Adam Hajduczenia

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

 DAWNE TAŃCE I MELODIE
spotkania z muzyką

15 1528 IX, godz. 13  i 14 s. widowisk.OCK, bilet 5 zł
Opowiemy o tym, jak muzykowano w XVII-
wiecznej Europie, jakie tańca były wtedy w modzie 
i na jakich instrumentach, dzisiaj już rzadko 
spotykanych, grano w dworskich i pałacowych 
komnatach. Wszak musica da camera znaczy 
dosłownie muzyka komnatowa. Wystąpią: skrzypce, 
obój, lutnia/teorba, viola da gamba.

IGŁA - OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL 
TEATRÓW MAŁYCH
30 IX-1 X, Klub Oczko, Scena teatralna 
im. Pawła Opęchowskiego, wstęp wolny
Festiwal ma na celu prezentację twórczości teatralnej 
młodego pokolenia. Jest to także konfrontacja 
teatrów młodzieżowych działających przy różnych 
placówkach kulturalnych, oświatowych i wycho-
wawczych w całej Polsce. Szczegóły wkrótce.

Laureaci Złotej Igły 2015 - Teatr Krzywa Scena 
ze Stargardu Szczecińskiego w „Ferdydurkach”.

KURPIE KOŃCZĄ 50 LAT
koncert jubileuszowy
30 IX, godz. 18.00
2 X, godz. 12.00 
s.widowisk. OCK, wstęp wolny
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sala I  - duża
sala II - mała
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repertuar Kina Jantar
godziny seansów oznaczone 

 są w  tym kolorem 3D
pozostałe w 2D
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NOWE  PRZYGODY  ALADYNA
sala I  1 IX godz. dubbing16.00 
sala II  dubbing2, 6-8 IX  godz. 16.30 

  dubbing     3, 4 IX godz. 14.30 i 16.30
Prod. Belgia/Francja 2016, komedia, 107 min.
Reżyseria: Arthur Benzaquen. Obsada: Jean-Paul 
Rouve, Vanessa Guide, William Lebghil
Dwaj drobni złodzieje uciekając przed pogonią 
w wielkim domu towarowym znajdują schronienie 
w dziale dziecięcym, gdzie zostają zmuszeni przez 
dzieci do opowiadania bajek.

JAK  ZOSTAĆ  KOTEM
sala II  1 IX 16.30       godz. 
Prod. USA 2016, familijny, 90 min.
Reżyseria: Barry Sonnenfeld. Obsada: Kevin 
Spacey, Christopher Walken, Jennifer Garner
Rebeka, córka  multimilionera, w swoje 11. urodziny 
prosi rodziców o nietypowy prezent...

BEN-HUR
sala I     1 IX godz. napisy18.00
Prod. USA 2016, dramat, 140 min.

Reżyseria: Timur Bekmambetov. Obsada: Jack 
Huston, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro
Oskarżony o zdradę Ben-Hur zostaje skazany na lata 
niewolniczej pracy. Przy życiu trzyma go tylko myśl 
o zemście i powrocie do ukochanej. 

BOSKA  FLORENCE
sala II  1  18.30 IX godz.   
Prod. USA/Wlk. Brytania 2016, komedia, 115 min.
Reżyseria: Stephen Frears
Obsada: Meryl Streep, Hugh Grant, Jesse Spencer
Mimo fatalnego głosu Florence Foster Jenkins 
marzy o zostaniu śpiewaczką operową.

JASON  BOURNE
sala I    1  IX godz. 20.40   
Prod. USA 2016, sensacyjny, 130 min.
Reżyseria: Paul Greengrass
Obsada: Matt Damon, Vincent Cassel, Julia Stiles
Znając już własną tożsamość, Jason Bourne 
spróbuje odkryć swoją przeszłość.
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     repertuar Kina Jantar
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sala I  - duża
- małasala II 

godziny seansów oznaczone 
tym kolorem są w 3D 
pozostałe w 2D

CZERWONY  KAPITAN
sala II   1 IX godz.   20.40
Prod. Słowacja 2016, dramat, 110 min.
Reżyseria: Michal Kollar. Obsada: Maciej Stuhr, 
Martin Finger, Marian Geisberg
Rok 1992. Po upadku komunizmu pozostało wiele 
nierozwiązanych spraw kryminalnych, których 
sprawcy nigdy nie ponieśli kary. W ręce ambitnego, 
młodego detektywa wpada jedna z nich. 

MÓJ  PRZYJACIEL  SMOK
sala I 2, 6-8 IX godz. 16.00 i dubbing 18.00
 3, 4 IX godz. 14.00, 16.00,  dubbing18.00
sala II   9, 11, 13, 14 IX godz.            16.30   

Prod. USA 2016, familijny/przygodowy, 102 min.
Reżyseria: David Lowery. Obsada: Bryce Dallas, 
Robert Redford, Oakes Fegley, Oona Laurence 
Tajemniczy dziesięciolatek Pete twierdzi, że mieszka 
w lesie sam, bez rodziny, jedynie z wielkim zielonym 
smokiem o imieniu Elliott.

NERVE PREMIERA* 
sala I  2-4, 6-8 IX godz. 20.00
sala II 9, 11, 13, 14 IX godz. 18.30    
Prod. USA 2016, thriller, 96 min.
Reżyseria: Henry Joost, Ariel Schulman. Obsada: 
Emma Roberts, Dave Franco, Juliette Lewis
Uczennica ostatniej klasy liceum dołącza do 
internetowej gry w prawdę i wyzwanie. Wkrótce 
odkrywa, że każdy jej ruch jest manipulowany przez 
anonimowych "obserwatorów".

JULIETA
sala II  18.30  2-4, 6-8 IX godz.
Prod. Hiszpania 2016, dramat, 96 min.
Reżyseria: Pedro Almodóvar. Obsada: Emma 
Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Inma Cuesta
Julieta to mieszkająca w Madrycie kobieta w średnim 
wieku. Przypadkowe spotkanie z Beatriz, przyjaciół-
ką córki, wywołuje w kobiecie wspomnienia.

AŻ  DO  PIEKŁA PREMIERA* 
sala II  20.30  2-4, 6-8 IX godz.
Prod. USA 2016, dramat/kryminał, 102 min.
Reżyseria: David Mackenzie. Obsada: Jeff 
Bridges Chris Pine, Ben Foster, Gil Birmingham
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Rozwiedziony ojciec i jego brat, były skazaniec, 
uciekają się do desperackiego planu, aby ocalić 
rodzinną farmę w Teksasie.

SMOLEŃSK PREMIERA* 
sala I                 9, 13, 14 IX godz. 16.00, 18.15, 20.30
  11 IX godz. 13.40, 16.00, 18.15, 20.30
  18, 20-23, 25, 27-29 IX godz. 16.00
sala II  godz. 13.40, 16.00, 18.20, 20.3510 IX 
  15 IX godz. 16.00, 18.20, 20.35
  16, 17 IX godz. 13.40, 18.15
  18 IX godz. 13.40, 18.15, 20.30
20-22 IX godz. 18.15, 20.30        24 IX godz. 13.40
Prod. Polska 2016,  dramat, 130 min.
Reżyseria: Antoni Krauze
Obsada: Lech Łotocki, Ewa Dałkowska, Beata Fido

Nina – dziennikarka pracująca dla dużej, komer-
cyjnej stacji telewizyjnej – próbuje dowiedzieć się, 
jakie były powody katastrofy 10 kwietnia 2010 roku 
rządowego samolotu Tupolew 154. Tropy prowadzą 
między innymi do dramatycznej wyprawy Lecha 
Kaczyńskiego do ogarniętej wojną Gruzji, której 
celem było powstrzymanie inwazji wojsk rosyjskich 
na Tbilisi w sierpniu 2008 roku. Z każdą kolejną 
godziną dziennikarskiego śledztwa Nina przekonuje 
się, że prawda jest o wiele bardziej złożona, niż 
mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać…

MECHANIK: KONFRONTACJA
sala II  9, 11, 13, 14 IX godz. 20.15      
Prod. USA 2016, kryminał/thriller, 100 min.
Reżyseria: Dennis Gansel. Obsada: Jason Statham, 
Jessica Alba, Tommy Lee Jones
Arthur Bishop w kręgach wtajemniczonych uważany 
jest za najskuteczniejszego zawodowego eliminatora 
na świecie. Jego ofiary znikają bez śladu, a okolicz-
ności zawsze wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Po 
latach „kariery” Bishop postanawia zerwać z krwa-
wą przeszłością, by zacząć nowe życie u boku uko-
chanej kobiety. Niestety w jego branży nie przewiduje 
się wcześniejszych emerytur...

BRIDGET JONES 3 PREMIERA                        * grany do 6 X
sala II  16, 17 IX godz. 16.00, 20.30  
  18, 20-22 IX godz. 16.00
23-25, 27-29 IX godz. 16.30         30 IX godz. 18.00
sala I    
18, 20-23, 25, 27-29 IX godz. 18.15, 20.35
  24 IX godz. 20.35    
Prod. Wlk. Brytania 2016, komedia romant., 130 min
Reżyseria: Sharon Maguire. Obsada: Renée 
Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey  
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Od poprzednich miłosnych zawirowań minęło 14 lat. 
Nic dziwnego, że z upływem tylu lat Bridget zdecy-
dowała się zamienić zeszyt i długopis na klawiaturę 
komputera. Zobaczymy jak nieporadna Bridget radzi 
sobie w świecie mediów społecznościowych, jak zno-
si kolejne miłosne zawirowania...

SŁUGI BOŻE              PREMIERA      * grany do 6 X
sala II    23-25, 27-29 IX godz. 18.45   
  30 IX godz. 16.15
Prod. Polska 2016, kryminał, 100 min.
Reżyseria: Mariusz Gawryś. Obsada: Bartłomiej 
Topa, Julia Kijowska, Małgorzata Foremniak
Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca się młoda 
Niemka. Śledztwo prowadzi doświadczony komisarz 
Warski. Ku jego niezadowoleniu do sprawy zostaje 
przydzielona także Ana Wittesch - niemiecka 
policjantka o polskich korzeniach. Warski nie wie, że 
Ana przyjechała do Wrocławia prowadzić jeszcze 
inne, tajne dochodzenie. 

SIEDMIU  WSPANIAŁYCH              PREMIERA      *
grany do 6 X
sala II    23-25, 27-29 IX godz. 20.35       
 30 IX godz. 20.20
Prod. USA 2016, western, 132 min.
Reżyseria: Antoine Fuqua. Obsada: Denzel 
Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke.
Siedmiu rewolwerowców łączy się, by chronić miesz-
kańcom wioski przed uzbrojoną bandą złoczyńców. 

DYSKUSYJNY 
KLUB FILMOWY 

REJS

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

Inauguracja nowego sezonu  w naszym DKF. 
Zapraszamy na tort i film. Wśród uczestników rozlosujemy trzy 

karnety uprawniające do bezpłatnego wstępu na DKF 
(od X 2016 do V 2017)

26 IX, godz. 18.00, sala I
WSZYSCY  ALBO  NIKT  Nous trois ou rien
Prod. Francja 2015, komedia, 102 min. Reżyseria: Kheiron
Obsada: Kheiron, Leila Bekhti, Gérard Darmon
Nominowany do Cezara za debiut komediodramat podbił 
serca publiczności kinowej we Francji oraz jurorów MFF 
w Tokio (Nagroda Jury). Debiutujący reżyser Kheiron, 
popularny francuski komik, opowiada w filmie prawdziwą 
historię swojego ojca, Hibata.

Hibat, pełen zapału i młodzieńczych ideałów, bierze udział 
w rewolucji, która obala szacha Iranu. Po wyjściu z więzienia 
spotyka Fereszte, miłość swojego życia. Jednakże, zamiast 
oczekiwanej demokracji, w Iranie nastaje islamska dyktatura 
i zakochani muszą zmagać się z dużo większymi problemami. 
Wydaje się, że jedynym wyjściem jest ucieczka z kraju.
Czy będzie to jednak dla nich happy end?

Dramatyczne perypetie i historyczne wydarzenia wielkiej wagi, 
a przy tym groteska i humor. Ironiczne oko reżysera wychwyci 
wszelkie absurdy dyktatury, tak podobne pod każdą szerokoś-
cią geograficzną. „Wszyscy albo nikt” to film bardzo potrzebny 
w dzisiejszych czasach, pozwalający lepiej zrozumieć 
problemy bliskowschodnich migrantów, porównywany do 
słynnego „Kurczaka ze śliwkami” Marjane Satrapi.
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DYSKUSYJNY 
KLUB FILMOWY 

REJS
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kurier wakacyjny

(fot. HP)

warsztaty teatralne w Oczku -2

warsztaty teatralne w Oczku -1

wernisaże 
i zajęcia plastyczne 
w Galerii Ostrołęka

Anna Gadt i zespół NASH
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wakacyjne
ART

CZWARTKI

                            Komediowy Klub Dwójki

spektakle
w Godzinach 

dla Rodziny

Agnieszka Chrzanowska



Ostrołęckie Centrum Kultury
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23 X, godz. 12.00  „Tymoteusz i Psiuńcio” 
- Teatr Lalki i Aktora w Łomży
 bilet 7 zł dziecko, 15 zł dorosły
 sprzedaż biletów od 27 IX, od godz. 15                               

22 X  „Atramentowa” - koncert 
Stanisławy CELIŃSKIEJ z zespołem 
pod kierunkiem Macieja Muraszko
sprzedaż biletów od 25 IX, od godz.15                               

10 XI

od 11 X sprzedaż biletów 
na XXXII Ostrołęckie Spotkania
z Piosenką Kabaretową
w kasie Kina Jantar od godz. 8 

w Kinie Jantar BRIDGET JONES’S BABY

premierowo - od 16 września


