Co w grudniu w O.K. ARSUS, ul. Traktorzystów 14
 07.12, godz. 17.00
(sala widowiskowa), Przedwi¹teczny koncert MALI
MALEÑKIEMU (org. Urz¹d
Dzielnicy Ursus). Wstêp
wolny.
 08.12, godz. 17.00 (galeria Ad-Hoc), Wernisa¿
zbiorowej wystawy malarstwa, grafiki, fotografii i rzeby rodowiska artystycznego Dzielnicy Ursus oraz zaproszonych goci pt. STAJENKA ARTYSTYCZNA.
Gospodarze wieczoru: Gra¿yna Kostawska i Piotr Sza³kowski. Podczas spotkania
istnieje mo¿liwoæ zakupu
prac.Wstêp wolny.
 10.12, godz. 17.30 (sala
kameralna), Klub Edukacji
Samorz¹dowej  wyk³ad dr.
Mariana Palade (politolog)
pt. Polska podzielona w
wyborach  wschód ró¿ny od
zachodu. Prowadzenie  dr
Marian Szo³ucha.Wstêp
wolny.
 11.12, godz. 18.00 (sala
kameralna), PRZEDWIGILIJNY WIECZÓR  spotkanie twórców Stowarzyszenia
Autorów Polskich Oddzia³
¯yrardów z udzia³em zaproszonych przyjació³, goci honorowych i sympatyków. W
programie wieczór autorski
poetek Kazimiery cis³owskiej i El¿biety Ajszy Shah.

Wiersze przeczyta muzyk i
aktor Jan Krzos. Akompaniament (utwory F. Chopina) w
wykonaniu Marcina Wawrzyniaka.
Podczas spotkania odbêdzie siê turniej jednego wiersza oraz konkurs literacki im.
Zbigniewa Jerzyny. Rozdanie
nagród i poczêstunek wigilijny. Ca³oæ poprowadzi poetka Janina Wielogurska.
Wstêp wolny.
 13.12, godz. 19.00 (sala
kameralna), Wystêp zespo³u
kabaretowego PÓ£ SERIO
Wandy Stañczak w programie Zamykany stary rok.,
Wstêp wolny.
 15.12, godz. 19.00 (sala
widowiskowa).Koncert zespo³u folkowego Wienananda z Wiednia. Cena biletu
20,-z³.
 16.12, godz. 12.30 (sala
widowiskowa), Bajka dla
dzieci (3  8 lat) pt. MAGICZNY PY£EK w ramach cyklu
Niedzielne spotkania z teatrem. Cena biletu 10,-z³.
 20.12, godz. 16.00 (sala
klubowa), Spotkanie wi¹teczne z okolicznociow¹ poezj¹ twórców Stowarzyszenia
Autorów Polskich. Prowadzenie  Janina Wielogurska.
Wstêp wolny.
 31.12, godz. 20.00  6.00
(sala kameralna, galeria)

Zabawa Sylwestrowa. Powitanie Nowego 2013 Roku z
udzia³em zespo³u MARGO.
Cena zaproszenia na 2 osoby 400,-z³.

W NOWYM ROKU
POLECAMY:

 12.01, godz. 17.00; 20.00
(sala widowiskowa), Wystêp
na ¿yczenie publicznoci kabaretu PARANIENORMALNI
w najnowszym programie
satyrycznym 2013. Cena biletu 50,-z³.

 13.01, godz. 18.00 (sala
widowiskowa),
NOWOROCZNA GALA MUZYCZNA.
Koncert w wykonaniu Gra¿yny Brodziñskiej (sopran),
Marcina Jajkiewicza i Big
Bandu.W programie: muzyka
operowa, operetkowa, najpiêkniejsze duety, melodie z
filmów i s³ynnych musicali,
wiatowe przeboje muzyki
rozrywkowej. Cena biletu 60,z³ ( w przerwie lampka szampana).

RAJ DLA BIBLIOFILA

Biblioteka Publiczna w O¿arowie Mazowieckim organizuje kiermasz ksi¹¿ek pozosta³ych po likwidacji Filii w Macierzyszu.
Ksiêgozbiór gromadzony
od pocz¹tku lat szeædziesi¹tych do 2010 roku zawiera wiele rzadkich ju¿ egzemplarzy z pierwszych
wydañ oraz inne ciekawe
tytu³y z literatury piêknej i
ró¿nych dziedzin nauki.
Wszystkie wystawione
ksi¹¿ki bêdzie mo¿na zakupiæ za symboliczn¹ z³otówkê.
Kiermasz odbêdzie siê
dnia 15 grudnia 2012 roku

(sobota) w siedzibie g³ównej Biblioteki Publicznej w
O¿arowie Mazowieckim
przy ul. Szkolnej 2 w godzinach od 10.00 do 15.00.
Dochód ze sprzeda¿y
zostanie przeznaczony na
zakup nowoci wydawniczych do Biblioteki.
Przyjd na kiermasz.
Zafunduj sobie chwilê zamkniêtych w starej ksi¹¿ce wspomnieñ .
Z ksi¹¿k¹ cieplej zim¹ :)

MUZYKA W BARWACH JESIENI

W niedzielê, 4 listopada 2012 roku w o¿arowskim Domu Kultury Umiech zainaugurowany zosta³ X Jubileuszowy Festiwal Muzyki
Kameralnej Muzyka w Barwach Jesieni. Otwarcia dokona³ burmistrz O¿arowa Mazowieckiego, Pawe³ Kanclerz.
- W tym roku Festiwal bêdzie mia³ skromn¹ oprawê. Jednak mimo trudnych czasów dla Kultury, s¹ one wci¹¿ kontynuowane 
powiedzia³ Józef Kolinek, dyrektor artystyczny Festiwalu witaj¹c zgromadzon¹ publicznoæ.

Kwartet Prima Vista
Pierwszy wieczór otworzy³ Koncert Zaduszkowy zatytu³owany Melancholia.
Nawi¹zywa³ on nastrojem
do klimatu zaduszek, a tym
samym sk³ania³ do refleksji nad przemijaniem i up³ywem czasu. Bo to przecie¿
czas szczególny, kiedy nasze myli skierowane s¹
ku tym, którzy przed nami
¿yli, pracowali, ku naszym
bliskim, ale tak¿e ku wielkim Polakom. Nadchodzi w
¿yciu ka¿dego cz³owieka
chwila zatrzymania siê, zastanowienia, w jakim jest
siê miejscu, czego siê dokona³o i co po nas pozostanie.
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W takim klimacie wys³uchano koncertu Melancholia. Przedstawione zosta³y
utwory nie tyle smutne, ile raczej refleksyjne, zawieraj¹ce
dozê ³adunku emocjonalnego, g³ównie okresu klasycznego.
Bo w³anie te dzie³a zwykle nios¹ w sobie wielki duchowy potencja³, posiadaj¹
ogromn¹ si³ê porz¹dkuj¹c¹ i
dziêki temu maj¹ wartoæ ponadczasow¹. Niebo i ziemia
przemin¹, ale dwiêki muzyki
nigdy nie zagin¹  ten popularny i lubiany kanon jest autorstwa nieznanego twórcy.
Na program koncertu zaduszkowego z³o¿y³y siê czê-

ci kwartetów smyczkowych
najwybitniejszych kompozytorów muzyki kameralnej m. in.
J. Haydna, W. A. Mozarta, L.
van Beethovena, J.C. De Arrigi, Fr. Schuberta. Wykonawc¹
koncertu by³ kwartet smyczkowy Prima Vista w sk³adzie:
Krzysztof Bzówka - skrzypce,
Józef Kolinek  skrzypce, Piotr
Nowicki  altówka, Zbigniew
Krzymiñski  wiolonczela, a
wyboru programu dokona³ i
koncert poprowadzi³ dyrektor
artystyczny Festiwalu  Józef
Kolinek.
Drugi wieczór z cyklu Muzyka w barwach jesieni odby³
siê 18 listopada w Sali Koncertowej Filii Domu Kultury

Umiech w Józefowie.
Koncert nosi³ tytu³ ¯art w muzyce, czyli lepszy wróbel w
garci.
Zaprezentowano utwory
bêd¹ce ¿artami muzycznymi.
I tak na przyk³ad na motywach
opery Wagnera Lataj¹cy Holender zagrano uwerturê wykonywan¹ przez z³¹ orkiestrê
kurortow¹, inny utwór naladowa³ zegarek, wys³uchano
pastiszu wzorowanego na
schercach Chopina.
Ostatnim punktem programu by³a miniatura Maszyna
do pisania - w której instrumentem solowym by³a stara,
Spotkanie publicznoci podczas wernisa¿u z malarzem,
poczciwa maszyna do pisa- Antonim Filipowiczem
nia sprzed 100 lat. Z du¿¹ wirtuozeri¹ gra³ na niej Piotr refleksj¹, kiedy przed dwoma ma byæ przeznaczony dla 3laty zdecydowa³ siê na wyna- letniego Piotrusia Konefa³a.
Wróbel.
Na bis Kwartet Prima Vista jêcie pracowni w O¿arowie Ch³opczyk ma z³o¿on¹
wykona³ s³ynn¹ Pizzicato Po- Mazowieckim by³ pe³en obaw. wadê serca i wymaga kolkê Jana i Józefa Straussów Ca³e doros³e ¿ycie spêdzi³ w lejnej operacji za granic¹, w
 nie dotykaj¹c ani razu strun Stolicy, tam studiowa³, praco- Monachium, której koszt ma
wa³, tam te¿ szuka³ kolejnych wynosiæ 36 tys. euro.
smyczkiem!
X Jubileuszowy Festiwal
Na program koncertu z³o- wyzwañ.
- Zastanawia³em siê  przeszed³ ju¿ do historii,
¿y³y siê utwory P. Wróbla, P.
Hindemitha. Wykonawc¹ i mówi Antoni Filipowicz  co lecz nale¿y zauwa¿yæ, jak z
tym razem by³ kwartet Prima ja bêdê robi³ w O¿arowie, za- ka¿dym rokiem wzrasta zaVista, oraz Piotr Wróbel  szyjê siê w pracowni, uciek- interesowanie t¹ muzyk¹,
nê w pracê i tyle.
tak¿e wród m³odzie¿y.
puzon basowy.
Jakie by³o moje zaskoczeKwiaty i oklaski s³uchaczy
Podczas wieczoru odby³
siê wernisa¿ obrazów Anto- nie, kiedy w dniu dzisiejszym by³y podziêkowaniem za
niego Filipowicza. Artysta jest zobaczy³em pe³n¹ salê ludzi ucztê duchow¹ jakiej doz zawodu architektem, tote¿ zas³uchanych w muzyce, a starczy³ kwartet Prima Vitematyka prac przedstawia³a póniej d³ugo zwiedzaj¹cych sta. S³uchanie piêknej mubudowle (Warszawa, której moj¹ wystawê. By³o du¿o py- zyki kszta³tuje osobowoæ,
ju¿ nie ma), ale tak¿e martw¹ tañ, kupiono 8 obrazów  czy wyzwala wra¿liwoæ, uczy
naturê. Malarz jest te¿ poet¹, co takiego prze¿y³bym w Sto- estetyki. Dlatego nale¿y
jego wiersze recytowa³a Pa- licy? a mówili, ¿e to prowin- oczekiwaæ, ¿e Festiwal Muzyka w barwach jesieni zatrycja Su³kowska, za zbiorek cja
Nale¿y te¿ odnotowaæ zor- pisze siê na trwa³e w kalenwierszy by³ rozdawany wród
ganizowan¹ aukcjê charyta- darzu imprez O¿arowa Mapublicznoci.
aros
Artysta podzieli³ siê swoja tywn¹ prac, z której dochód zowieckiego.

04.12.2012.

