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grafikkultury.pl
Organizatorów imprez kulturalnych prosimy o nadsyłanie informacji o wydarzeniu (termin, godzina, miejsce, krótki opis,
grafika) najpóźniej do 10 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc wydania na
adres: info@grafikkultury.pl

Centrum Kultury 105
ul. Zwycięstwa 105, tel. 94 347 57 01
pn.-pt. 8:00–16:00
ck105.koszalin.pl
Kino Kryterium
ul. Zwycięstwa 105, tel. 94 347 57 03
w godz. 16:00–20:00, tel. 94 347 57 41
Rezerwacje w godz. 8:00–16:00
ck105.koszalin.pl/kino
Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37-39, tel. 94 343 20 11
Zagroda Jamneńska
ul. Jamneńska 24, tel. 94 341 65 87
wt.-nd. 10:00–16:00 (poniedziałek nieczynne)
muzeum.koszalin.pl
Koszalińska Biblioteka Publiczna
plac Polonii 1, tel. 94 348 15 40
pn. i sb. 9:00–15:00; wt.-pt. 9:00–19:00
kbp.koszalin.pl
Bałtycki Teatr Dramatyczny
plac Teatralny 1, tel. 94 342 22 67;
kasa czynna w godz. pn.–pt. 8:00–19:00/ sb.-nd.
13:00-19:00 oraz dwie godziny przed spektaklem
btd.koszalin.pl
Filharmonia Koszalińska
ul. Piastowska 2, tel. 94 342 62 20 (kasa)
pn.-czw. 11:00–15:00/ pt. 13:00–17:00
oraz godzinę przed koncertem
filharmoniakoszalinska.pl
Pałac Młodzieży w Koszalinie
ul. Bogusława II 2
tel. 94 348 05 00/ 94 341 01 66
pm.koszalin.pl
Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog”
Domek Kata, ul. Grodzka 3, tel. 94 342 52 96
teatrdialog.koszalin.pl
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Wstęp
Szanowni Państwo,
informator zapraszający na koszalińskie imprezy ma już
wieloletnią tradycję. Przez ten czas kilkukrotnie zmieniał
swój kształt i wygląd. Dziś, kiedy wkraczamy w lata dwudzieste XXI wieku, proponujemy Państwu nowe rozdanie. Chcemy zmienić szatę graficzną i nieco inaczej rozłożyć akcenty,
by celniej trafić w Państwa gusta. Wydawnictwo zawsze
jednak informowało o miejskich wydarzeniach kulturalnych
i tak też pozostanie, bo taka idea przyświeca mu od zarania
istnienia. Wciąż znajdziemy tu podstawowe dane o tym, co
w koszalińskiej, miejskiej, trawie piszczy.
Żyjemy w coraz bardziej cyfrowym otoczeniu – więcej czasu niż jeszcze kilka lat temu spędzamy przed ekranem komputera czy wyświetlaczem telefonu komórkowego. Dlatego
w nowej odsłonie naszego informatora stawiamy sobie za
cel skorelowanie świata rzeczywistego ze światem wirtualnym. Od kilku lat Koszalińska Biblioteka Publiczna prowadzi
w internecie Koszaliński Grafik Kultury (www.grafikkultury.
pl), z którego można zaczerpnąć bieżącą wiedzę o wystawach, koncertach czy spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Od
dziś oba te światy będą miały podobną szatę graficzną
i będą prezentować podobne treści. Siłą rzeczy jednak wydanie papierowe jest ograniczone w swej treści objętością
wydawnictwa. Dlatego jeśli coś w tej formule Państwa zainteresuje, a jednocześnie będziecie mieli Państwo niedosyt
informacji, prostą drogą do poszerzenia wiedzy będzie odwiedzenie elektronicznego Koszalińskiego Grafiku Kultury.
Tam objętościowych ograniczeń nie ma, więc zgromadzonych wiadomości będzie znacznie więcej.
Mam nadzieję, że zmiany zapoczątkowane w tym numerze
Państwu się spodobają i równie chętnie będziecie Państwo
sięgać do naszego informatora. Bo wydarzeń kulturalnych
w Koszalinie na pewno nie zbraknie. Zabraknie nam tylko
czasu, by je wszystkie przeżyć. Niestety.
Piotr Jedliński
Prezydent Koszalina
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Wydarzenie miesiąca
Rejs z gitarą
Czy to szum fal, czy też dźwięki gitary, której muzyka uśpiła mnie ostatniej nocy, nie wiem...
Otwieram więc oczy, i by się upewnić, leniwie, w geście niedowierzania je przecieram. Oto
bowiem jestem pośród bezkresu wód, w których przeglądają się kosmos i zatrzymane w sekundzie myśli. Jestem żeglarzem, a łodzią mi gitara. Układam się w niej wygodnie, niczym
kot w ciepłym kocu i płynę w najpiękniejszą przygodę życia.
Przygodę taką przed laty rozpoczęli
niezliczeni już uczestnicy dotychczasowych siedmiu edycji koszalińskich Hitów
na Gitarze. Również oni obudzili się pewnej nocy na oceanie swych pasji i – jakby
kontynuując najpiękniejszy sen – obrali
kurs na życie z gitarą. Dziś ten niezwykły instrument, niczym łódź wędrowca,
dobija do gościnnego portu Pałacu Młodzieży, gdzie na przełomie lutego i marca
odbędzie się VIII Ogólnopolski Konkurs
Gitarowy Hity na Gitarze.
W tym roku gwiazdą święta sześciu strun będzie Erlendis Quartet, którego koncert uraduje uszy koszalińskich melomanów 29 lutego o godzinie 20:00 w Centrum Kultury 105
(bilety w cenie 30 złotych do nabycia w kasie kina Kryterium). Dzień później (1 marca) zapraszamy wszystkich na koncert laureatów tegorocznej edycji konkursu – odbędzie się on
w Pałacu Młodzieży o godzinie 16:00 i będzie połączony z ogłoszeniem wyników dwudniowych zmagań. Gitarowym przesłuchaniom w dniach 29 lutego – 1 marca towarzyszyć będą
już od samego rana: wystawa gitaraliów z przebogatej kolekcji dyrektora artystycznego
konkursu, Zbigniewa Dubielli, wystawa instrumentów muzycznych Firmy Interton Classic
z Gdyni oraz wystawa zdjęć z dotychczasowych edycji. Wszystko to w połączeniu ze szlachetnym brzmieniem najpopularniejszego chyba w świecie instrumentu, już dziś zapowiada niezapomniane doznania artystyczne. (Przyg. Kamil Barański, Pałac Młodzieży)

Fot. Materiały prasowe

VIII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Hity na Gitarze”,
29 lutego – 1 marca/ Pałac Młodzieży
Erlendis Quartet – w niecałe pięć lat od powstania, został najczęściej nagradzanym kwartetem gitarowym w historii. Międzynarodowe
uznanie zdobył poprzez istotne laury konkursowe oraz liczne koncerty na całym świecie.
Entuzjastyczne recenzje podkreślają wręcz telepatyczne porozumienie wewnątrz zespołu,
ich unikalną muzykalność oraz emocjonalność
muzycznych kreacji.
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Grafik Kultury poleca
Film
Szminka Movie: Judy
Judy Garland, cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu,
dziewczyna, która podbiła serca światowej publiczności dzięki
niewinnej urodzie, niezwykłemu głosowi i szczególnej charyzmie. Wraz z wielkim sukcesem przyszła samotność, nieszczęśliwe miłości, cztery burzliwe małżeństwa, a z czasem coraz mniejsze zainteresowanie publiczności, gorsze kontrakty, chałtury.
W tym właśnie momencie życia poznają ją widzowie filmu.
Reż. Rupert Goold; obsada: Renée Zellweger, Jessie Buckley,
Finn Wittrock; biograficzny/dramat/musical; Wielka Brytania
2019; 118 min.
27 lutego, godz. 18:00/ kino Kryterium/ bilet 12 zł

DKF KIDS: Dzień, w którym mój ojciec stał się krzakiem
Toda mieszka z tatą i babcią nad piekarnią. Jest radosną i rezolutną dziewczynką,
która uwielbia pomagać tacie piec chleb i wymyślać nazwy nowych pysznych ciastek.
Pewnego dnia wszystko się zmienia: tata
Tody musi iść bronić kraj, a dzielna dziewczynka sama wyrusza w pełną niesamowitych przygód drogę, by odnaleźć swoją mamę.
Reż. Nicole van Kilsdonk; dramat, komedia, przygodowy; Belgia, Chorwacja, Holandia 2019; 90 min.
9 lutego, godz. 12:00/ kino Kryterium/
bilet 15 zł

Kino Przyjazne Sensorycznie: Śnieżna paczka
Swifty, lis polarny pracujący na arktycznej poczcie, marzy by
zostać Top Dogiem, czyli gwiazdą posłańców, którymi są psy
husky. Aby udowodnić, że jest godny tej funkcji, potajemnie
rekwiruje jedną z przesyłek i dostarcza do tajemniczego miejsca. Zatrzymuje się przy tajnej fortecy, gdzie staje twarzą w
twarz z Doktorem Morsem, tłustym geniuszem spacerującym
na mechanicznych nogach i posiadającym lojalną armię dziwnie uprzejmych maskonurów. Swifty odkrywa, że napotkany
doktorek planuje zalanie Ziemi w celu zapanowania nad nią.
Reż. Aaron Woodley; animacja; Chiny/Indie/Japonia/Kanada/
USA/Wielka Brytania/Korea Południowa 2019; 92 min.
16 lutego, godz. 12:00/ kino Kryterium/ bilet 12 zł
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Grafik Kultury poleca
Muzyka
Koncert Aloszy Awdiejewa
Alosza Awdiejew: człowiek-instytucja, człowiek-orkiestra, człowiek kultury i nauki. Jest
wyjątkowym artystą estradowym, naukowcem, para się aktorstwem filmowym, pisze popularne felietony, tłumaczy poezję. Śpiewa solo i gra na gitarze klasycznej partie akompaniujące (bazowe). Jest doświadczonym muzykiem, również jako pianista jazzowy. Rok
2020 to jubileusz Aloszy Awdiejewa.
8 lutego, godz. 19:00/ sala widowiskowa Centrum Kultury 105/ bilety 50 zł

Grażyna Brodzińska i zespół Kosma Band
W koncercie karnawałowym zatytułowanym Przetańczyć całą noc najlepsza polska primadonna Grażyna Brodzińska i zespół Kosma Band zaśpiewa kilkanaście utworów ze swojego bogatego repertuaru.
Wśród nich przeboje z operetek, musicali oraz przeboje światowe m.in. Raymonda, Lehára, Loewe i Velazqueza, a także
polskie piosenki z lat 20. i 30.
15 lutego, godz. 18:30/ Filharmonia Koszalińska/
bilety 100/110 zł w kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz na
kupbilecik.pl

Koncert Raz Dwa Trzy
Zespół Raz Dwa Trzy powstał 30 lat temu.
Przez trzy dekady przyzwyczaił słuchaczy do
unikalnego muzycznego brzmienia połączonego z niepowtarzalnymi literackimi tekstami
piosenek autorstwa Adama Nowaka. Zawsze
w opozycji do tzw. mainstreamu, ale z pokaźnym gronem fanów. Znakiem rozpoznawczym
zespołu są niezwykle klimatyczne koncerty
i w taki właśnie – koncertowy – sposób zespół
świętuje jubileusz. W Koszalinie pojawia się
w ramach trasy 30 lat jak jeden koncert.
25 lutego, godz. 19:00/ Filharmonia Koszalińska/ bilety 90/120 zł w kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz na kupbilecik.pl
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Grafik Kultury poleca
Rap, rock, stand up i koszaliński akcent
Taki mix w lutym zafunduje koszalińskiej publiczności Event Center G38. Na początek:
koncert rapera Kękę (1 lutego), promujący ostatni album artysty Mr KęKę. Jako kolejny na
scenie klubu pojawi się jeden z najważniejszych polskich zespołów rockowych – Illusion
(21 lutego). Grupa zaprezentuje materiał z najnowszego albumu Anhedonia i najważniejsze utwory w historii zespołu. Dzień później (22 lutego) w G38 wystąpi Daria Zawiałow,
artystka pochodząca z Koszalina. Jej występ to druga odsłona trasy Helsinki Tour. Na koniec akcent niemuzyczny: stand up Piotra ZOLI Szumowskiego (29 lutego). Wieczór poprowadzą Jacek Stramik i Dariusz Gadowski.
Więcej: grafikkultury.pl

23. Płytowa Giełda GraMuzyka
W wydarzeniu biorą udział kolekcjonerzy z Pomorza, a także z Poznania czy Warszawy.
Na kilkunastu stoiskach pojawia się między 5 a 7 tysięcy płyt (także kaset magnetofonowych), a wśród nich niemal każdy gatunek muzyczny, od klasyki i jazzu, przez hip-hop,
pop, reggae i elektroniki, po przeróżne odmiany rocka i metalu, a także nowości, w tym
albumy wydawane przez niezależne,
undergroundowe wytwórnie. Uwaga!
Osoby zainteresowane wystawieniem
swoich zbiorów na sprzedaż, mogą
się kontaktować z organizatorem: mariusz.rodziewicz77@gmail.com
15 lutego, godz. 11:00–14:00/
Mediateka – Koszalińska Biblioteka
Publiczna/ wstęp wolny

Teatr
Monodram Małgorzaty Bogdańskiej
Nie lubię pana, Panie Fellini to wspólne dzieło aktorki Małgorzaty Bogdańskiej i reżysera, Marka Koterskiego (Nic śmiesznego, Dzień świra). Stworzone
w 25. rocznicę śmierci Guiletty Masiny, włoskiej aktorki filmowej i teatralnej, prywatnie żony Federico Felliniego. Monodram miał premierę w 2019 roku, a teraz
tę niezwykłą, pełną emocji opowieść o życiu wybitnej
aktorki u boku mistrza włoskiej kinematografii będą
mieli okazję obejrzeć koszalińscy widzowie.
20 lutego, godz. 19:00/ Teatr Propozycji „Dialog”
– Domek Kata/ bilety 30 zł (oraz karnety)
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Grafik Kultury poleca
Z biblioteką przez świat
W lutym Koszalińska Biblioteka Publiczna
szczególnie zaprasza na dwa spotkania, których wspólnym mianownikiem są podróże –
z anegdotą lub z przesłaniem.
Pierwsze z Adamem Wolskim – kpt. żeglugi
wielkiej, profesorem akademickim i podróżnikiem. Od 1947 roku związany jest ze Szczecinem. Tu pokonywał poszczególne etapy drogi
naukowej: doktorat, habilitację, uzyskał też
tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1964 roku ukończył Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Już od 1965 roku pływał
na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej. W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, uzyskując dyplom inżyniera. Jako
profesor nadzwyczajny wykładał w Akademii Morskiej w Szczecinie, a także Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni.
Adam Wolski twierdzi, że gen podróżnika odziedziczył po mamie i to dzięki niej udało
mu się poznać miejsca, o których większość z nas nie wie nawet, że istnieją. Profesor jest
świetnym gawędziarzem, do każdego zdjęcia ma gotową anegdotę, a jego historie zabiorą nas w podróż do najdalszych i najbardziej egzotycznych miejsc świata. Po spotkaniu
odbędzie się wernisaż fotografii Z profesorem Adamem Wolskim przez świat – ludzie
i ich twarze. Prace profesora zawisną w mediatece, wypożyczalni i czytelni.
Wystawę będzie można oglądać do 18 marca.
Bohaterką drugiego „podróżniczego” spotkania będzie Stasia Budzisz, reporterka od wielu lat
zajmująca się Gruzją, badająca problemy kraju zamykanego często w skojarzeniach z gościnnością,
smaczną kuchnią i malowniczymi krajobrazami. Jej
bohaterami są wykluczeni, osoby z niepełnosprawnościami, członkowie mniejszości LGBT, kobiety
i mężczyźni – zwykli Gruzini, którzy czekają na
prawdziwe zmiany. Razem z nimi autorka wchodzi za drzwi gruzińskich domów i burzy ich fasady.
Swoje obserwacje zawarła w reportażu Pokazucha.
Na gruzińskich zasadach. (Przyg. KBP)
Spotkanie z Adamem Wolskim: 18 lutego (wtorek), godz. 17:00/ sala kinowa KBP/
wstęp wolny
Spotkanie ze Stasią Budzisz: 20 lutego (czwartek), godz. 17:00/ sala kinowa KBP/
wstęp wolny
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Grafik Kultury poleca
Doda, nasi i dużo kameralistyki

Pozostałe propozycje Filharmonii Koszalińskiej
na luty sprawdź w kalendarium (s. 15 – 24)!
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Dorota Rabczewska „Doda”

Katarzyna Baj-Gustaw i Paweł Bortnowski

Fot. Tom Specht

Od euforii poprzez miłe zaskoczenie aż po niedowierzanie – tyle emocji wzbudziła pozycja w repertuarze na sezon 2019–2020 zaplanowana na
7 i 8 lutego. Mejle i telefony w sprawie dwóch koncertów Dody z orkiestrą Filharmonii Koszalińskiej
jęły się urywać już w sierpniu! Poza fanami wokalistki
z drugiego końca Polski, a nawet z zagranicy, którzy
nie wyobrażają sobie, by na takim koncercie mogło
ich zabraknąć, koszalińscy posiadacze abonamentów i inni melomani również są ciekawi, jak zabrzmią
jedne z najpiękniejszych polskich przebojów w wykonaniu Dody i symfoników z dodatkową sekcją dętą.
Po karnawałowej przerwie na estradę powrócą
Piątkowe Wieczory Kameralne. Zagrają kolejno
dwa sprawdzone, znane i lubiane duety koszalińskich instrumentalistów. Skrzypek Adam Vogelsinger i pianista Piotr Grelowski zaproponują
program złożony z kompozycji Fritza Kreislera,
a tydzień później skrzypaczka Katarzyna Baj-Gustaw w duecie z pianistą Pawłem Bortnowskim zagrają sonaty Cesara Francka. – Bogactwo melodyki
i harmonii, klimat, kolorystyka, entuzjazm, energia,
odrobina refleksji – to tylko niektóre z wartości, zawartych w muzyce obu tych kompozytorów – tak
Katarzyna Baj-Gustaw tłumaczy dobór utworów
i zachęca do udziału w koncercie.
Luty zakończy koncert symfoniczny z udziałem
koszalinianina i kołobrzeżanina. Radosław Szulc
poprowadzi orkiestrę Filharmonii Koszalińskiej
w uwerturze „Hebrydy” Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego, II Koncercie skrzypcowym op. 61
Karola Szymanowskiego i V Symfonii e-moll op. 64
Piotra Czajkowskiego. Partie solowe w koncercie
Karola Szymanowskiego wykona Maciej Strzelecki, obsypywany nagrodami dla obiecujących i utalentowanych młodych skrzypków już w czasach,
gdy był uczniem Zespołu Szkół Muzycznych im.
Grażyny Bacewicz. (Przyg. Filharmonia)

Radosław Szulc

Grafik Kultury poleca
Szalone nożyczki wracają na afisz!
Już 7 i 8 lutego (a potem 8 marca), widzowie Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego będą mieli okazję ponownie obejrzeć jeden ze swoich ulubionych spektakli – Szalone nożyczki w reżyserii Andrzeja Chichłowskiego.
Akcja rozgrywa się w wyjątkowym salonie fryzjerskim, prowadzonym
przez Antoniego Kędziorka. Nad salonem fryzjerskim mieszka mistrzyni
fortepianu Izabela Czerny, a właściwie mieszkała, ponieważ pewnego
dnia zostaje… zamordowana. Ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń ujawni wiele skrywanych
tajemnic, których rozwiązaniem zajmie się profesjonalny śledczy w asyście samych widzów,
bowiem autor sztuki, Paul Pörtner, główną rolę powierzył właśnie publiczności.
Szalone nożyczki to interaktywna komedia kryminalna, która od momentu premiery
w 1963 roku bawi widzów niezliczonej ilości scen teatralnych. W BTD Szalone nożyczki miały premierę w 2014 roku i z miejsca podbiły
serca widowni. W rolę Antoniego Kędziorka
pierwotnie wcielił się Artur Paczesny, a teraz
z wdziękiem robi to Wojciech Kowalski. Poza
tym na scenie pojawią się Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Małgorzata Wiercioch,
Marcin Borchardt, Jacek Zdrojewski i Wojciech Rogowski. (Przyg. BTD)
Spektakle: 7, 8 lutego, godz. 19:00/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

Promocja książki o Zygmuncie Wujku
Archiwum Państwowe w Koszalinie oraz Urząd Miejski w Koszalinie zapraszają do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na promocję książki autorstwa dr Anny Gut-Czerwonki Zygmunt
Wujek – artysta nietypowy. Publikacja będzie pierwszą próbą udokumentowania ogromnego
dorobku artystycznego Zygmunta Wujka,
zmarłego w 2018 roku koszalińskiego rzeźbiarza, medaliera, rysownika, autora ponad 200 pomników na terenie środkowego
Pomorza, ale także poza granicami kraju:
w Korei, Indiach, Niemczech, USA czy Hiszpanii. Prezentacji publikacji będzie towarzyszyć wystawa biograficzna przygotowana
na podstawie materiałów ze spuścizny Zygmunta Wujka przechowywanej w Archiwum
Państwowym w Koszalinie. (Przyg. AP)
6 lutego, godz. 17:00/ Koszalińska Biblioteka Publiczna/ wstęp wolny

10
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Ferie z kulturą
Pałac Młodzieży
Dzieci wieku od 7 do 12 lat – zajęcia w pałacowych pracowniach. Pałac Młodzieży zapewnia możliwość pozostawienia dziecka w placówce pod dobrą opieką w miejscu, gdzie
w aktywny sposób może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.
Zajęcia 10 –14 lutego oraz 17 – 21 lutego, w godz. od 10:00 do 14:30
Młodzież w wieku od 14 do 19 lat – zajęcia popołudniowe: warsztaty rysunku i malarstwa „światło i cień”, warsztaty gitarowe, warsztaty wokalno-instrumentalne „Wasowski
– Kobietom” (zwieńczeniem będzie koncert dla mieszkańców miasta Koszalina, który
odbędzie się w marcu), warsztaty teatralne:
od zasad scenicznych, po konferansjerkę,
etiudy i miniatury teatralne, warsztaty ceramiczne z wykorzystaniem kół garncarskich
(dla osób w wieku 12 – 19 lat).
Rodzinne Spotkania Kreatywne „Komnata
metamorfoz” – zajęcia dla dzieci z rodzicami,
dziadkami lub starszym rodzeństwem. Rodzinne duety będą twórczo pracować pod okiem
wyspecjalizowanej kadry. Zwieńczeniem zabawy będzie sesja fotograficzna.
Zapisy: sekretariat Pałacu Młodzieży od
27 stycznia w godz. 10:00 – 13:00 oraz 15:00
– 17.30 (ograniczona liczba miejsc).

Koszalińska Biblioteka Publiczna
Biblioteka zaprasza dzieci z Koszalina do swoich filii, w których będą odbywały się zajęcia integracyjne, plastyczne i teatralne. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a pierwszeństwo
mają czytelnicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.
10 – 14 lutego
Filia nr 3, ul. Młyńska 12, tel. 94 348 15 75, godz. 11 – 15: Zimowy czas w bibliotece
Filia nr 4, ul. Ruszczyca 14, tel. 94 348 15 71, godz. 11 – 15: Lot na grzbiecie smoka
Filia nr 11, ul. Wańkowicza 82, tel. 94 348 15 84, godz. 10 – 14 Zimowe szaleństwa
Filia nr 12, ul. Spokojna 48B, tel. 94348 15 85, godz. 11 – 15: Stacja: Europa
17 – 21 lutego
Filia nr 1, ul. Wenedów, 24B/8, tel. 94 348 15 73, godz. 11 – 15: Ferie z twórczością Doroty Gellner
Filia nr 6, ul. Lelewela 7, tel. 94 348 15 77, godz. 10 – 14: Są ferie – jest zabawa
Filia nr 9, ul. Struga 5, tel. 94 348 15 81, godz. 12 – 16, Ludzie
Filia nr 15, ul. Sucharskiego 5e/21, tel. 94 348 15 86, godz. 10 – 14, Czytanie jest fajne
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Ferie z kulturą
Centrum Kultury 105
10 – 14 lutego
Zajęcia wokalne dla dzieci od 7 roku życia, godz. 10:00 – 12:00
Zajęcia taneczne dla dzieci od 6 roku życia, godz. 12:00 – 14:00
17 – 21 lutego
Zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 roku życia, godz. 10:00 – 12:00
Zajęcia taneczne dla dzieci od 6 roku życia, godz. 12:00 – 14:00
Zapisy i szczegóły pod nr tel. 94 347 57 30/32

Kino Kryterium
10 – 14 lutego
Zimowe przygody Jill i Joy
Jill i Joy mają już po 9 lat. Obie mieszkają w magicznym domu, specjalnie zaprojektowanym tylko dla dwóch lokatorek. Pewnego grudniowego wieczora u progu ich domku
zatrzymuje się malutki samochód wielkości pudełka po butach, z którego wysiada rodzina Maluśkich. Reż. Saara Cantell/ familijny/ Finlandia 2015/ 81 min.
17 – 21 lutego
Paddington 2
Tym razem rezolutny niedźwiadek o nienagannych manierach i skłonności do wpadania w tarapaty trafi w złe towarzystwo. Pomyłkowo osadzony w areszcie wśród zepsutych do szpiku kości
typów spod ciemnej gwiazdy, naiwny Paddington zrobi wszystko, by sprowadzić ich na dobrą
drogę. Reż. Paul King/ familijny/komedia/przygodowy/ Francja, Wlk. Bryt. 2017/ 103 min.
Seanse pn. – pt., godz.10:30/ bilety: 1 zł – dzieci z Koszalin, 7 zł – pozostali

Bałtycki Teatr Dramatyczny
Najmłodsi miłośnicy teatru w ferie będą mogli obejrzeć w BTD trzy wspaniałe, barwne
i baśniowe spektakle:
Wigilia Pani Skurcz – 11 lutego, godz. 9:30 i 11:30/ dla dzieci 7+
Wirus Świrus… i cała reszta – 12 lutego, godz. 9:30 i 11:30/ dla dzieci 5+
Strażniczka magicznego lasu – 13 lutego, godz. 9:30 i 11:30/ dla dzieci 5+
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
1 lutego / sobota
10:00

Sobotnie Poranki Rodzinne – zajęcia stolarskie dla dzieci 8–12 lat/
Pałac Młodzieży/ do godz. 12:00/ zapisy w sekretariacie

10:15

Motanki – słowiańskie lalki dobrych intencji/ warsztaty dla dorosłych/
Zagroda Jamneńska/ 2 godz./ wstęp 5 zł

12:00

Kino Małego Widza: „Tajni i fajni”/ film animowany/ kino Kryterium

12:45

Motanki – słowiańskie lalki dobrych intencji/ warsztaty dla rodzin/
Zagroda Jamneńska/ 2 godz./ wstęp 5 zł

17:00

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”, reż. Żanetta GruszczyńskaOgonowska i Wojciech Rogowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

18:30

„Znani i lubiani”: Krzesimir Dębski – dyrygent,
Kamil Radzimowski – duduk, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej/
koncert symfoniczny/ Filharmonia Koszalińska

19:00

„Gąska”, reż. Paweł Szkotak/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

20:00

KęKę/ koncert/ Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38/ kupbilecik.pl

2 lutego / niedziela
16:00

„Like fake. Historia, której nie było”, reż. Arkadiusz Buszko/ spektakl/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

19:00

„Związek otwarty”, reż. Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Wojciech
Rogowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

4 lutego / wtorek
9:00
13:00
18:00

„Like fake. Historia, której nie było”, reż. Arkadiusz Buszko/ spektakl/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

Dyskusyjny Klub Filmowy: „Sokół z masłem orzechowym”,
reż. Tyler Nilson, Michael Schwarz/ film/ kino Kryterium
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
5 lutego / środa
10:15

Motanki – słowiańskie lalki dobrych intencji/ warsztaty dla seniorów/
Zagroda Jamneńska/ 2 godz./ wstęp 5 zł

13:00
16:00

Dyskusyjny Klub Książki – dyskusja nad książką „Maria Skłodowska-Curie” Magdaleny Niedźwiedzkiej/ Filia nr 8 KBP, ul. Andersa 4-6/
wstęp wolny

6 lutego / czwartek
10:30

Dyskusyjny Klub Książki – dyskusja nad książką „Sorge”
Aleksandy Zielińskiej/ Filia nr 12 KBP, ul. Spokojna 48/ wstęp wolny

16:00

Spotkanie autorskie z Martą Matulewicz promujące jej najnowszą
książkę „Gra”/ Filia nr 4 KBP, ul. Ruszczyca 14/ wstęp wolny

17:00

„Zygmunt Wujek – artysta nietypowy” – promocja książki Anny GutCzerwonki/ Koszalińska Biblioteka Publiczna/ wstęp wolny/ czytaj s. 10

19:00

Spotkanie z Remim Jakubowskim, twórcą dokumentów poświęconych
tematyce Chin/ Teatr Dialog – Domek Kata/ wstęp karnety i karta widza

7 lutego / piątek
16:00

Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki – dyskusja nad książką
„Doktor Proktor i proszek pierdzioszek” Jo Nesbø/
Filia nr 12 KBP, ul. Spokojna 48/ wstęp wolny

17:00

„Uśmiechnięte oczy Syrii” – spotkanie z Robertem Maciągiem/
Koszalińska Biblioteka Publiczna/ wstęp wolny

17:00

Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki – dyskusja nad książką
„Pięć sprytnych kun” Justyny Bednarek/ Filia nr 1 KBP,
ul. Wenedów 24B/ wstęp wolny

18:30

„Gwiazda, gwiazda, gwiazda!”: Piotr Piątkowski – dyrygent,
Doda – śpiew, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, Łódzka Orkiestra
Filmowa/ koncert symfoniczny/ Filharmonia Koszalińska/ czytaj s. 9

19:00

„Szalone nożyczki”, reż. Andrzej Chichłowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr
Dramatyczny/ czytaj s. 10
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
8 lutego / sobota
10:15

Motanki – słowiańskie lalki dobrych intencji/ warsztaty dla dorosłych/
Zagroda Jamneńska/ 2 godz./ wstęp 5 zł

11:00

Giełda Kolekcjonerska/ Muzeum w Koszalinie/ do godz. 14:00/
wstęp wolny

12:00

Kino Małego Widza: „Śnieżka i Fantastyczna Siódemka”/
film animowany/ kino Kryterium

12:45

Motanki – słowiańskie lalki dobrych intencji/ warsztaty dla rodzin/
Zagroda Jamneńska/ do godz. 14:15/ wstęp 5 zł

18:30

„Gwiazda, gwiazda, gwiazda!”: Piotr Piątkowski – dyrygent,
Doda – śpiew, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, Łódzka Orkiestra
Filmowa/ koncert symfoniczny/ Filharmonia Koszalińska

19:00

Alosza Awdiejew/ koncert/ sala widowiskowa Centrum Kultury 105/ s. 6

19:00

„Szalone nożyczki”, reż. Andrzej Chichłowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr
Dramatyczny/ czytaj s. 10

9 lutego / niedziela
12:00

DKF KIDS: „Dzień, w którym mój ojciec stał się krzakiem”/
film/ kino Kryterium/ czytaj s. 5

17:00

„Zakała”, reż. Zdzisław Derebecki/ spektakl/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

19:00

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”, reż. Żanetta GruszczyńskaOgonowska i Wojciech Rogowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

10 lutego / poniedziałek
10:30

Ferie zimowe: „Zimowe przygody Jill i Joy”/ film/ kino Kryterium/ bilety
1 zł dzieci z Koszalina, 7 zł pozostali/ czytaj s. 12 – 13
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
11 lutego / wtorek
9:30
11:30

Ferie w Teatrze: „Wigilia Pani Skurcz”, reż. Piotr Krótki/
spektakl dla dzieci +7 lat/ Bałtycki Teatr Dramatyczny/

10:30

Ferie zimowe: „Zimowe przygody Jill i Joy”/ film/ kino Kryterium/
bilety 1 zł dzieci z Koszalina, 7 zł pozostali/ czytaj s. 12 – 13

18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy: „Nadzwyczajni”, reż. Olivier Nakache,
Éric Toledano/ film/ kino Kryterium

12 lutego / środa
9:30
11:30
10:15

Ferie w Teatrze: „Wirus Świrus … i cała reszta”, reż. Żanetta
Gruszczyńska-Ogonowska/ spektakl dla dzieci +5 lat/
Bałtycki Teatr Dramatyczny
Motanki – słowiańskie lalki dobrych intencji/ warsztaty dla seniorów/
Zagroda Jamneńska/ 2 godz./ wstęp 5 zł

13:00
10:30

Ferie zimowe: „Zimowe przygody Jill i Joy”/ film/ kino Kryterium/
bilety 1 zł dzieci z Koszalina, 7 zł pozostali/ czytaj s. 12 – 13

16:00

Dyskusyjny Klub Książki/ dyskusja nad książką „Wymyśliłam cię
córeczko” Diane Chamberlain/ Filia nr 9 KBP, ul. Struga 5/ wstęp wolny

13 lutego / czwartek
9:30
11:30

Ferie w Teatrze: „Strażniczka magicznego lasu”,
reż. Marcin Borchardt/ spektakl dla dzieci +5 lat/
Bałtycki Teatr Dramatyczny

10:30

Ferie zimowe: „Zimowe przygody Jill i Joy”/ film/ kino Kryterium/
bilety 1 zł dzieci z Koszalina, 7 zł pozostali/ czytaj s. 12 – 13

16:30

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki/ dyskusja nad książką „Fanfik”
Natalii Osińskiej/ Filia nr 3 KBP, ul. Młyńska 12/ wstęp wolny

19:00

„Jak w przedwojennym kabarecie”, reż. Jerzy Bokiej/ spektakl/
Teatr Propozycji Dialog – Domek Kata/ wstęp karnety i karta widza
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
Warsztaty w Zagrodzie Jamneńskiej
Tematem lutowych warsztatów etnograficznych będą motanki. Z kawałków płóciennych
szmatek powstaną modele żadanic, ziarnuszek,
podróżniczek i opiekunek domostwa. Motanki, zwane również „lalkami dobrych życzeń”,
wykonywane są bez użycia nożyczek i igieł.
Podczas zajęć ceramicznych w lutym uczestnicy
nauczą się wykonywania płaskorzeźb zainspirowanych ornamentyką historycznych kafli zdobiących piece, również tych w domach bogatych
jamneńskich gospodarzy. Będzie można wylepić
także płaskorzeźby inspirowane światem roślinnym, nadając im rustykalny charakter.
Na zajęcia obowiązuą zapisy telefoniczne pod
numerem 94 341 65 87.

W Samo Południe: „Kolory ciepła.
O dawnych kaflach w Koszalinie
i na Pomorzu”
Patrycja Godlewska, specjalizująca się w rekonstrukcji
kultury dawnych miast, przestawi rozwój dawnych pieców – od najprostszych konstrukcji średniowiecznych,
po wysoce skomplikowane obiekty nowożytne. Pokaże
ich funkcje, które nie ograniczały się jedynie do ogrzewania. Zaprezentuje także najciekawsze znaleziska
z naszego regionu.

Koncert baletowy Royal Lviv Ballet
„Romeo i Julia”
Royal Lviv Ballet – zespół złożony z najlepszych z najwybitniejszych artystów kontynuujących tradycje słynnej rosyjskiej szkoły
baletowej. Na scenie Filharmonii Koszalińskiej zobaczymy baletową wersję „Romea i Julii” (libretto na motywach sztuki Williama
Szekspira) z muzyką Sergiusza Prokofiewa i choreografią Victora
Szczerbakova.
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
14 lutego / piątek
10:30

Ferie zimowe: „Zimowe przygody Jill i Joy”/ film/ kino Kryterium/
bilety 1 zł dzieci z Koszalina, 7 zł pozostali/ czytaj s. 12 – 13

16:00

Walentynkowe spotkanie/ koncert zespołów Śródmieście i Canon/
Club 105/ wstęp wolny

17:00

Walentynki z Grupą Literacką KryWaj LITEROMOGRAF
„Zostaw mnie jako swoją tajemnicę”/ Koszalińska Biblioteka Publiczna
– salka edukacyjna/ wstęp wolny

17:00

„Ostra jazda”, reż. Mirosław Połatyński/ spektakl agencyjny Teatru
Komedia z Warszawy/ Bałtycki Teatr Dramatyczny/
bilety kasa teatru

20:00
18:30

Koncert kameralny z cyklu Piątkowe Wieczory Kameralne/
Wykonawcy: Adam Vogelsinger – skrzypce, Piotr Grelowski – fortepian/
Filharmonia Koszalińska

15 lutego / sobota
10:00

Walentynki w Muzeum „Pocałunek miłości”/ zabawa dla par/
Muzeum w Koszalinie/ do godz. 15:30/ wstęp wolny

10:15

Ceramika/ warsztaty dla dorosłych/ Zagroda Jamneńska/ 2 godz./
wstęp 5 i 15 zł

11:00

23. Płytowa Giełda GraMuzyka/ Koszalińska Biblioteka Publiczna –
Mediateka/ do godz. 14:00/ wstęp wolny/ czytaj s. 7

12:00

Kino Małego Widza: „Superpies i Turbokot”/ film animowany/
kino Kryterium

12:45

Ceramika/ warsztaty dla rodzin/ Zagroda Jamneńska/ do godz. 14:15/
wstęp 5 i 15 zł

16:00

„Pomoc domowa”, reż. Rafał Sisicki/ spektakl agencyjny/
Bałtycki Teatr Dramatyczny/ bilety kasa teatru

19:00
18:30

Grażyna Brodzińska i Kosma Band „Przetańczyć całą noc”/ koncert/
Filharmonia Koszalińska/ bilety kasa FK i kupbilecik.pl/ czytaj s. 6
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
16 lutego / niedziela
12:00

Kino Przyjazne Sensorycznie: „Śnieżna paczka”/ film/ kino Kryterium

17:00

„Wykrywacz kłamstw”, reż. Dominik Nowak/ spektakl gościnny Nowego
Teatru im. Witkacego w Słupsku/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

19:00

17 lutego / poniedziałek
10:30

Ferie zimowe: „Paddington 2”/ film/ kino Kryterium/ bilety 1 zł – dzieci
z Koszalina, 7 zł – pozostali/ czytaj s. 12 – 13

18:00

Royal Lviv Ballet – „Romeo i Julia”/ koncert baletowy/
Filharmonia Koszalińska/ bilety kasa FK i kupbilecik.pl/

18 lutego / wtorek
10:30

Ferie zimowe: „Paddington 2”/ film/ kino Kryterium/ bilety 1 zł – dzieci
z Koszalina, 7 zł – pozostali/ czytaj s. 12 – 13

16:30

Koncert Walentynkowy Rady Osiedla Śródmieście/ Club 105/ wstęp wolny

17:00

Z profesorem Adamem Wolskim przez świat/ spotkanie i wernisaż/
Koszalińska Biblioteka Publiczna/ wstęp wolny/ czytaj s. 8

18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy „Richard Jewell”, reż. Clint Eastwood/ film/
kino Kryterium

19 lutego / środa
10:15

Ceramika/ warsztaty dla seniorów/ Zagroda Jamneńska/ 2 godz./
wstęp 5 i 15 zł

13:00
10:30

Ferie zimowe: „Paddington 2”/ film/ kino Kryterium/ bilety 1 zł – dzieci
z Koszalina, 7 zł – pozostali/ czytaj s. 12 – 13

18:00

Wieczory ze sztuką: „O bieliźnie i higienie w czasach nowożytnych”/
spotkanie/ Muzeum w Koszalinie/ wstęp wolny
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
20 lutego / czwartek
10:30

Ferie zimowe: „Paddington 2”/ film/ kino Kryterium/ bilety 1 zł – dzieci
z Koszalina, 7 zł – pozostali/ czytaj s. 12 – 13

17:00

Spotkanie autorskie ze Stasią Budzisz promujące jej reportaż
o Gruzji „Pokazucha. Na gruzińskich zasadach”/ Koszalińska
Biblioteka Publiczna – kino/ wstęp wolny/ czytaj s. 8

19:00

„Nie lubię Pana, Panie Fellini”/ spektakl/ Teatr Propozycji Dialog –
Domek Kata/ bilety 30 zł i karnety/ czytaj s. 7

21 lutego / piątek
10:30

Ferie zimowe: „Paddington 2”/ film/ kino Kryterium/
bilety 1 zł – dzieci z Koszalina, 7 zł – pozostali/ czytaj s. 12 – 13

18:30

Koncert kameralny z cyklu Piątkowe Wieczory Kameralne/
Wykonawcy: Katarzyna Baj-Gustaw – skrzypce,
Paweł Bortnowski – fortepian/ Filharmonia Koszalińska

19:00

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”, reż. Żanetta GruszczyńskaOgonowska, Wojciech Rogowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

20:00

Illusion (support: LaNinia)/ koncert/ Event Center G38,
ul. Gnieźnieńska 38/ otwarcie bram godz. 18.30/ kupbilecik.pl

22 lutego / sobota
10:15

Ceramika/ warsztaty dla dorosłych/ Zagroda Jamneńska/ 2 godz./
wstęp 5 i 15 zł

12:00

Kino Małego Widza: „Bayala i ostatni smok”/ film animowany/
kino Kryterium

12:00

W Samo Południe: „Kolory ciepła. O dawnych kaflach w Koszalinie
i na Pomorzu”/ wykład/ Muzeum w Koszalinie/ wstęp wolny

12:45

Ceramika/ warsztaty dla rodzin/ Zagroda Jamneńska/ do godz. 14:15/
wstęp 5 i 15 zł
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
18:00

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”, reż. Żanetta GruszczyńskaOgonowska, Wojciech Rogowski/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

19:00

Joanna Nawrot z zespołem BALTIC Quasideon Group/ koncert
estradowy/ Filharmonia Koszalińska/ bilety kasa FK, kupbilecik.pl

20:00

„Zakała”, reż. Zdzisław Derebecki/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

21:00

Daria Zawiałow/ koncert/ Event Center G38, ul. Gnieźnieńska 38/
kupbilecik.pl

23 lutego / niedziela
16:00

„Długi łykend”, reż. Piotr Dąbrowski/Julia Wacławik-Dąbrowska/
spektakl agencyjny/ Bałtycki Teatr Dramatyczny/ bilety kasa teatru

25 lutego / wtorek
18:00

Dyskusyjny Klub Filmowy: „Poznajmy się jeszcze raz”, reż. Nicolas
Bedos/ film/ kino Kryterium

19:00

Raz, Dwa, Trzy – „30 lat jak jeden koncert”/ koncert estradowy/
Filharmonia Koszalińska/ bilety kasa FK, kupbilecik.pl/ czytaj s. 6

26 lutego / środa
9:00

„Strażniczka Magicznego Lasu”, reż. Marcin Borchardt/ spektakl dla
dzieci/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

10:15

Ceramika/ warsztaty dla seniorów/ Zagroda Jamneńska/ 2 godz./
wstęp 5 i 15 zł

13:00

27 lutego / czwartek
17:00

„W rytmie zakochanych serc”/ wieczorek literacko-muzyczny/
Krajowe Bractwo Literackie SPK/ Domek Kata/ wstęp wolny

18:00

Szminka Movie: „Judy”/ kino Kryterium/ czytaj s. 5

19:00

Jan Kuriata: promocja tomiku wierszy „Marzyciel z Koszalina”/
Teatr Propozycji Dialog – Domek Kata/ wstęp karta widza i karnety
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Co, gdzie i kiedy w Koszalinie!
28 lutego / piątek
18:30

„Koszalińskie akcenty ze świata” Radosław Szulc – dyrygent,
Maciej Strzelecki – skrzypce, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej/
koncert symfoniczny/ Filharmonia Koszalińska

19:00

„Dzieła wszystkie Szekspira… w nieco skróconej wersji”,
reż. Piotr Krótki/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

29 lutego / sobota
10:15

Ceramika/ warsztaty dla dorosłych/ Zagroda Jamneńska/ 2 godz./
wstęp 5/15 zł

12:00

Kino Małego Widza: „Gang zwierzaków”/ film animowany/
kino Kryterium

12:45

Ceramika/ warsztaty dla rodzin/ Zagroda Jamneńska/ do godz. 14:15/
wstęp 5 i 15 zł

17:00

Piotr ZOLA Szumowski/ stand up/ Event Center G38,
ul. Gnieźnieńska 38/ bilety kupbilecik.pl

19:00

„Gąska”, reż. Piotr Szkotak/ spektakl/ Bałtycki Teatr Dramatyczny

19:00

Sławomir Uniatowski „The best of Wodecki Sinatra i Zaucha”/
koncert estradowy/ Filharmonia Koszalińska/ bilety kasa FK,
kupbilecik.pl

20:00

VIII Ogólnopolski Konkurs Gitarowy „Hity na Gitarze”: koncert
Erlendis Quartet/ Centrum Kultury 105/ bilety kasa kina Kryterium/
czytaj s. 4

Szczegółów na temat wydarzeń kulturalnych szukaj także na stronie internetowej: grafikkultury.pl.
Organizatorów zachęcamy do zamieszczania
informacji zarówno w wersji papierowej Grafiku
(termin nadsyłania najpóźniej do 10 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc wydania) oraz internetowej
(bez ograniczeń). Kontakt: info@grafikkultury.pl

24

Wystawy czasowe
Zabytek Miesiąca: Bagnet francuski wz. 1874
Pomimo że już pod koniec średniowiecza na europejskim polu walki
pojawia się broń palna, jeszcze przez długie stulecia główną rolę odgrywała broń biała lub drzewcowa. Bagnet stanowił próbę połączenia zalet
broni palnej (zasięg, siła rażenia, efekt psychologiczny) oraz broni kolno-kłującej, która najlepiej sprawdzała się w walce w zwarciu. Był mocowany bezpośrednio w lufie lub w specjalnym uchwycie poniżej. Była to broń
popularna aż do czasów II wojny światowej. Obecnie używana jest głównie
w formacjach reprezentacyjnych oraz siłach specjalnych.
Prezentowany okaz został odnaleziony w trakcie prac wykopaliskowych
poprzedzających budowę pasażu handlowego Millennium w Koszalinie,
w końcu lat 90. XX wieku
Od 1 lutego/ Muzeum w Koszalinie, sala wystawowa Pradzieje Pomorza

Dotknij Archeologii
Przy tworzeniu wystawy Muzeum w Koszalinie połączyło siły z Wydziałem Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (WAiWPK). Eksperymentalny projekt ma na
celu pogodzenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami z wymogami konserwatorskimi
i charakterem obiektów archeologicznych. Oryginalne zabytki zestawione zostały z ich
wiernymi odwzorowaniami, dzięki zastosowaniu technologii skanowania trójwymiarowego oraz druku 3D. Obiekty archeologiczne
zostały zdigitalizowane, a ich wydruki przygotowane w Laboratorium Szybkiego Prototypowania WAiWPK. Wystawa objemuje
10 replik wykonanych w technice druku 3D.
Każdy z nich można wziąć do ręki i porównać
z zabytkiem znajdującym się w gablocie na
wystawie Pradzieje Pomorza.
Do 16 lutego, Muzeum w Koszalinie/
wystawa Pradzieje Pomorza

Chwile zatrzymania. Fotografie Emilii Jensen
Wystawa fotografii Emilii Jensen, wychowanki pracowni fotografii Pałacu Młodzieży,
pracującej pod kierunkiem Moniki Kalkowskiej. O swojej twórczości artystka mówi: W dzisiejszych czasach potrzebujemy czegoś więcej niż zaspakajanie podstawowych potrzeb (...),
potrzebujemy bodźców, które sprawią, że nasze życie nabierze głębi, potrzebujemy powrotu
do korzeni, bliskości z naturą i chwili zatrzymania.
10 lutego – 10 marca, Galeria Fotografii PM/ Pałac Młodzieży
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Wystawy czasowe
Jan Lebenstein 1930 – 99
Retrospektywa prac wybitnego polskiego malarza, grafika, ilustratora, cenionego nie tylko
w Polsce. Zawiera 70 dzieł ze zbiorów polskich kolekcjonerów (Marii i Marka Pileckich, Urszuli
i Piotra Hofmanów oraz kolekcjonera z Sopotu): obrazów olejnych, gwaszy, rysunków i grafik pochodzących z różnych okresów jego działalności. Całość ma na celu zaprezentowanie twórczości artysty
jako jednej z najważniejszych w polskiej sztuce II poł.
XX w. Lebenstein uprawiał oryginalną odmianę malarstwa figuratywnego. Tworzył głównie fantazyjne prace, wypełnione motywami ludzko-zwierzęcymi, pełne
ekspresji i symbolicznej poetyckości. Wystawa zorganizowana przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie
i przygotowana we współpracy z Agencją Zegart.
31 stycznia – 29 lutego, Bałtycka Galeria
Sztuki (Centrum Kultury 105)

52. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny FLOW 2019
Jeden z najbardziej znaczących i największych konkursów rysunkowych w Niemczech
(Schwedt, miasto partnerskie Koszalina). Od 1968 r. nadsyłane są do niego tysiące prac
dzieci i młodzieży z całego świata. Konkurs ma zachęcić młodych artystów do plastycznego wyrażenia swoich emocji i dodać im odwagi.
27 stycznia – 27 lutego, Urząd Miejski w Koszalinie (dwa piętra)
CENY BILETÓW – INSTYTUCJE
Muzeum oraz Zagroda Jamneńska: normalny 10 zł/ ulgowy 8 zł/ rodzinny (min. 1+1: os. dorosła i dziecko) 5 zł
(1 os.)/ grupowy (powyżej 14 os.) 5 zł (1 os.)/ jedna wystawa 5 zł (1 os.). Bilety łączone Muzeum oraz Zagroda Jamneńska:
normalny 14 zł/ ulgowy 10 zł/ rodzinny (min. 1+1: osoba dorosła i dziecko) 7 zł (1 os.)/ grupowy (powyżej 14 os.) 7 zł (1 os.).
W soboty wstęp bezpłatny. Wstęp na wernisaże bezpłatny.
Bałtycki Teatr Dramatyczny:
Duża Scena I-VII rząd: normalny 50 zł/ ulgowy 45 zł/ grupowy (powyżej 15 osób) 30 zł
Duża Scena VIII-XII rząd i balkon: normalny 40 zł/ ulgowy 35 zł/ grupowy 25 zł
Mała Scena: normalny 40 zł/ ulgowy 35 zł/ grupowy 25 zł
Scena na zapleczu: normalny 40 zł/ ulgowy 35 zł/ grupowy 25 zł
Premiery 60 zł/ premiery (bajki) 20 zł/ szkolne 15 zł/ familijne 17 zł/ Teatr Malucha 10 zł/ spektakle czwartkowe 15 zł
Filharmonia Koszalińska
I strefa: normalny 35 zł/ ulgowy 30 zł/ zbiorowy 20 zł
II strefa: normalny 30 zł/ ulgowy 25 zł/ zbiorowy 15 zł
Bilety ulgowe (emeryci, renciści, dzieci i młodzież do 26 lat). Bilety grupowe powyżej 20 osób
Kino Kryterium
Bilety 2D (pn.- czw.): normalny 17 zł/ ulgowy 15 zł/ KKDR 11 zł/ grupowy 12 zł
Bilety 2D (pt.-nd.): normalny 19 zł/ ulgowy 17 zł/ KKDR 13 zł/ grupowy 14 zł.
Dyskusyjny Klub Filmowy: jednorazowy 12 zł/ 9,5 za bilet w karnecie ulgowym/ 11 zł bilet w karnecie normalnym/ DKF
Kids 15 zł/ Kino Młodego Widza 12 zł/ Szminka Movie 12 zł/ Kino Przyjazne Sensorycznie 12 zł/ Kryterium Movie 12 zł/
Tani poniedziałek: 12 zł
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