KALENDARIUM Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
WRZESIEŃ 2018 r.
CKiS ogłasza nabór na zajęcia artystyczne. Ruszyły zapisy!
Kreatywne spędzanie wolnego czasu, zdobywanie nowych umiejętności i rozwijanie
wyobraźni!
 CERAMICZNE dla dzieci i młodzieży
(CKiS przy ul. Okólnej, czwartki, g. 16:00-17:00) – prowadzący Arkadiusz Gołębowski, koszt
60 zł /m-ąc. Pierwsze spotkanie 6 września o g. 16:00.
 PLASTYCZNE dla dzieci
(CKiS przy ul. Okólnej, poniedziałki, wtorki 16:00-17:30) – prowadząca – Martyna PodrybanJankowska, koszt 45 zł / m-ąc. Pierwsze spotkanie 10 września, g. 16:00.
Zapisy tel. 63 243 63 50/51 lub sekretariat@ckis.konin.pl

Do 4 września - Ogólnopolskie Spotkanie Artystyczne Licheń 2018
Miejsce: Licheń
W tym roku tematem spotkania jest szeroko rozumiana „Tożsamość miejsca”. Organizatorami
wydarzenia są Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
Treścią prac, które mają powstać po spotkaniu będzie tytułowe znaczenie pojęcia tożsamości miejsca
realizowane w różnorodny sposób, nie tylko pod względem mediów, ale także w ramach rozmaitych
artykulacji artystycznych.
W spotkaniu biorą udział twórcy z całej Polski. W tym roku zaproszenie przyjęli: Jacek Łydżba,
Sylwester Stabryła, Magdalena Szadkowska, Dorota Tołłoczko-Femerling, Adam Molenda, Jarosław
Skutnik, Ela Barszcz, Grażyna Kielińska, Izabela Rudzka, Alicja Majewska, Tomasz Olszewski,
Franciszek Kupczyk.

6 września – spektakl teatralny „Oparcie”
współorganizacja Młodzieżowy Dom Kultury
Miejsce: CKiS – DK Oskard, g. 18.00

7 września – Kino Konesera – „Lato”
Miejsce: Kino Oskard, g. 19.00

Komentarz do filmu przygotował krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
„Lato” to najnowszy film jednego z najbardziej cenionych rosyjskich reżyserów filmowych i
teatralnych, Kiryła Serebrennikowa. Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, pełna pozytywnej energii
opowieść o wolności i rewolucji, której ogień rozpala rock.
Lato 1981. Leningrad żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida Bowiego, Blondie, Lou
Reeda, T-Rex czy Sex Pistols. Majk jest gwiazdą undergroundowej sceny muzycznej i królem klubu
1

rockowego, gdzie młodzież ma przykazane słuchać koncertów na siedząco i w ciszy. Poszaleć można
jedynie za zamkniętymi drzwiami mieszkania, podczas prywatnych występów. Wiktor dopiero
zaczyna, ma za to talent, przyciągającą wzrok urodę i pisze świetne teksty. Tych dwóch połączy nie
tylko miłość do muzyki, ale i do Nataszy, mądrej i pięknej żony Majka. Losy tego trójkąta stanowią
centrum „Lata”: czarno-białego (z nagłymi wybuchami kolorów) filmu o miłosnym i artystycznym
rozkwicie. Film Kiriłła Sieriebriennikowa zainspirowały autentyczne historie liderów leningradzkich
grup: Majka Naumenko (Zoopark) i Wiktora Coja (Kino).
„Lato” miało światową premierę w Konkursie Głównym tegorocznego MFF w Cannes. Reżyser nie
mógł jednak w niej uczestniczyć. Mimo poważnych trudności film został ukończony, ale polityczny i
szeroko relacjonowany w mediach proces przeciwko reżyserowi wstrząsnął całym światem.

14-15 września – NOC KULTURY
Miejsce: CKiS – Okólna, CKiS – DK Oskard, Galeria CKiS Wieża Ciśnień
NOC KULTURY 2018 – to szósta edycja artystycznego projektu przygotowanego przez Centrum
Kultury i Sztuki w Koninie. Po raz kolejny zaprasza do trzech swoich miejsc, by czerpać z wielu
atrakcyjnych wydarzeń i czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym. Zarówno dorosłym, jak i
młodszemu pokoleniu zapewnimy przyjazną przestrzeń i spotkania ze sztuką w wielu różnorodnych
odsłonach: koncerty, wystawy, twórcze warsztaty i zabawy oraz filmy. Ponadto będziemy
prezentować artystów związanych z naszym miastem oraz regionem. A wszystko to od wczesnego
wieczora do późnych godzin nocnych w trzech obiektach: CKiS (Okólna), DK Oskard oraz Galeria
Wieża Ciśnień. Planujcie z nami trzeci wrześniowy weekend. Do zobaczenia 14 i 15 września.
Świetlne pejzaże pochodzącego z Konina artysty Wojciecha Ławnickiego (absolwent poznańskiej
ASP) będziemy oglądać 14 września na dobry początek Nocy Kultury w Wieży Ciśnień. Artysta
przetwarza materiały organiczne zebrane w Toskanii, na Sycylii i Teneryfie w obrazy
monochromatyczne. Na wernisaż „Lightscapes” zapraszamy o g. 18.00.
Równie twórczo tym razem do muzycznej materii podchodzi drugi gość, którego spotkamy w Wieży
Ciśnień (g. 20.00). Kompozytor, perkusista Albert Karch w solowym koncercie „nenne: solo”
wykorzysta m.in.: delikatne, powtarzalne struktury, elektronikę, przedmioty codziennego użytku np.
dzwoneczki. Artysta ceni sobie subtelność przekazu.
Na koniec wieczoru w Galerii proponujemy (g. 22.00) filmową opowieść o jednym z najważniejszych
polskich artystów drugiej połowy XX w. Wojciechu Fangorze. Film Andrzeja Sapiji „Fangor… zostaną
obrazy” to historia życia i burzliwej twórczości artysty.
Interesującą koncertową propozycję przygotował CKiS - DK Oskard 14 i 15 września. Piątkowy
wieczór o g. 20.00 rozpocznie Daria Zawiałow - wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, która
przebojem weszła na polski rynek muzyczny. Pierwsza płyta „A Kysz!” (2017 r.) okazała się dużym
sukcesem. Otrzymała 5 nominacji do nagrody „Fryderyk 2018” (wgrana w dwóch kategoriach).
Koncerty Darii są bardzo żywiołowe, pełne rockowej energii i świeżego brzmienia.
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Natomiast o g. 21:30 (sala klubowa) będzie rozbrzmiewać muzyka Yoachima - jednego z najbardziej
interesujących wokalistów i kompozytorów obecnych na polskiej scenie w ostatnich latach. Artysta
tworzy muzykę elektroniczną, łączącą popową chwytliwość z niemal soulową intymnością.
Wieczór zakończy kolektyw Wigry3 grający muzykę elektroniczną na płytach winylowych. Ta
pochodząca z Konina grupa znajomych śledzi nowości w nurcie elektro i wykorzystuje w swoim
repertuarze. Ich pasja do muzyki oraz różne charaktery znajdują odbicie w proponowanej słuchaczom
mieszance dźwiękowej serwowanej z czarnych krążków. Start g. 23.00 (sala klubowa).
Wejściówki na cały wieczór 20 zł: Daria Zawiałow, Yoachim i dj set Wigry3.
Sobota w Oskardzie to również koncertowe wydarzenia. O g. 20.00 zagra łódzki kwartet L.STADT,
który po czterech latach powraca z nowym albumem „L.Story”, czyli ośmioma utworami do tekstów
Konrada Dworakowskiego, aktora, reżysera i scenografa teatralnego. To pierwsza w pełni
polskojęzyczna płyta. Jest zaskakująca i różnorodna.
O g. 21:30 w sali klubowej zagości JANKA PL. Duet tworzą Daniel Drumz i Hatti Vatti, których łączy
między innymi miłość do brytyjskiej muzyki basowej, dubu oraz fascynacja latami 90. JANKA grając na
żywo, wykorzystuje analogowy sprzęt – syntezatory, samplery i automaty perkusyjne. Zawsze
pozostawia dużo miejsca na improwizację, ale jedno jest pewne – trudno podczas koncertu ustać w
miejscu.
Sobotni wieczór również zakończy dj set Wigry3, start g. 23.00.
Wejściówka 20 zł: L.STADT + JANKA + dj set Wigry3.
Z muzyczną sferą podczas Nocy Kultury w Oskardzie łączy się jeszcze jedno wydarzenie. 14 września o
g. 19.00 zostanie otwarta wystawa fotografii Wojciecha Ziemskiego „Artysta-Idol-Mistrz”. Zdjęcia
przedstawiają Andrzeja Nowaka - legendarnego polskiego gitarzystę, kompozytora, producenta
muzycznego, autora tekstów i założyciela zespołu TSA. Na zaproszenie Wojciecha Ziemskiego artysta
będzie gościem specjalnym wernisażu.
Rodzinną Noc Kultury planujemy tradycyjnie w CKiS przy ul. Okólnej. W sobotę 15 września od g.
10.00 do 13.00 na warsztatach wokalnych ze znaną i docenianą piosenkarką Kasią Wilk pracować
będą nauczyciele oraz instruktorzy (zapisy, opłata 50 zł).
Do wspólnego przeżywania muzyki podczas SMYKOFONII zapraszamy dzieci (do 7 roku życia) i
dorosłych. Interaktywne koncerty to swobodna atmosfera, brak podziału na scenę i widownię,
zróżnicowany repertuar i wspólne zabawy muzyczne angażujące całe rodziny. Wstęp: 10 zł od
rodziny. Zapisy (tel. 63 243 63 50/51) do dwóch grup g. 15:00-15:45 oraz g. 16:00-16:45.
W fascynującą podróż po filmowych dźwiękach zabierze nas o g. 17:00 kwintet Filharmonii Kaliskiej
podczas plenerowego koncertu rodzinnego „Smyczkowo, filmowo”. To niezwykle wartościowa
propozycja, której atutem jest bezpośrednie doświadczanie muzyki, miłe dla uszu dźwięki i kameralny
klimat.
Od 18.00 zabierzemy uczestników do NAMIOTU SZTUKI, czyli na kreatywne warsztaty plastyczne.
Namiot sztuki to przestrzeń twórczej zabawy pod okiem doskonałych artystów. W programie:
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„Ruchome obrazki” – animacja poklatkowa z wykorzystaniem plasteliny; „Jak to jest, co to jest?” –
książeczka obrazkowa o zabawnych sytuacjach z naszego życia; „W moim życiu jak w filmie” –
tworzenie plakatów w technice kolażu i graffiti opowiadających o najistotniejszych wydarzeniach z
naszego życia. Zapraszamy rodziny, dzieci, młodzież: 6-18 lat.
„Najpiękniejsze piosenki filmowe”, czyli koncert młodych wokalistów rozpocznie się o g. 19:30. 12
młodych utalentowanych piosenkarzy z naszego miasta i regionu zaprezentuje się w utworach
pochodzących ze znanych produkcji filmowych. Koncert poprzedzą warsztaty z Kasią Wilk (14
września, g. 15.00). Będzie śpiewająco.
Na zakończenie Nocy Kultury (g. 20:30-22:00) planujemy pokazy polskich filmów animowanych THE
BEST OF O!PLA #6 – „Teraz dzieci mają głos”. To dwa wyjątkowe programy (przedszkolny i
wczesnoszkolny) prezentujące najnowsze polskie filmy animowane skierowane do dzieci.
Zapraszamy na Noc Kultury: 3 wyjątkowe miejsca, 2 emocjonujące wieczory i 17 wydarzeń
artystycznych.
Organizator: CKiS – Centrum (Okólna), CKiS – DK Oskard, Galeria CKiS Wieża Ciśnień.
Partnerzy: Musztarda Club, Pizzeria LeLe.
Patronat medialny: Konin Dzieciom, Przegląd Koniński, LM.pl – portal wielkopolski wschodniej,
WirtualnyKonin.pl, m.konin.pl - Młodzieżowy Konin, Ale! Radio, portal infoKonin.pl, portal nasze
miasto.pl, TV Informacyjna Wielkopolska, Meloradio, KULTURA OK, Kalejdoskop wielkopolski
wschodniej.
PROGRAM:
GALERIA CKIS WIEŻA CIŚNIEŃ (ul. Kolejowa 1a)
piątek 14.09.2018
18:00 Wojciech Ławnicki „Lightscapes” - wernisaż
wstęp wolny
20:00 Albert Karch „nenne: solo” - koncert
wstęp wolny
22:00 „Fangor… zostaną obrazy” - film
wstęp wolny
CKIS – CENTRUM (ul. Okólna 47a)
sobota 15.09.2018
10:00-13:00 warsztaty wokalne dla instruktorów i nauczycieli z Kasią Wilk
zapisy (tel. 63 243 63 50/51), opłata 50 zł
15:00-15:45 | 16:00-16:45 SMYKOFONIA - edukacyjne koncerty rodzinne
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zapisy (tel. 63 243 63 50/51), wstęp: 10 zł od rodziny
17:00-18:00 „Smyczkowo, filmowo” - plenerowy koncert rodzinny
wstęp wolny
18:00-19:30 NAMIOT SZTUKI kreatywne warsztaty plastyczne
wstęp wolny
19:30-20:30 „Najpiękniejsze piosenki filmowe” koncert młodych wokalistów (koncert poprzedzą
warsztaty wokalne z Kasią Wilk, które odbędą się 14 września)
wstęp wolny
20:30-22:00 THE BEST OF O!PLA #6 – „Teraz dzieci mają głos”
pokazy polskich filmów animowanych
wstęp wolny
CKIS – DK OSKARD (Al. 1 Maja 7a)
piątek 14.09.2018
19:00 Wojciech Ziemski „Artysta-Idol-Mistrz” wernisaż fotografii z udziałem Andrzeja Nowaka z
TSA
foyer, wstęp wolny
20:00 Daria Zawiałow koncert
sala widowiskowa
21:30 Yoachim koncert
sala klubowa
23:00 Wigry3 dj set
sala klubowa
wejściówka na koncerty: 20 zł (D. Zawiałow + Yoachim + Wigry3 dj set), Strefa Food Trucków
sobota 15.09.2018
20:00 L.STADT „L.Story” koncert
sala widowiskowa
21:30 JANKA PL koncert
sala klubowa
23:00 Wigry3 dj set
sala klubowa
wejściówka na koncerty: 20 zł (L.STADT + JANKA PL + Wigry3 dj set), Strefa Food Trucków
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25 września – koncert
współorganizacja Stowarzyszenie InART
Miejsce: CKiS – DK Oskard, g. 19.00

26 września – Środa z kinem niezależnym
Miejsce: CKiS – DK Oskard (sala studyjna), g. 18.00, wstęp wolny
Wraz z nadchodzącą jesienią wracamy do kina niezależnego. Każdy wielbiciel sztuki filmowej w jej
nieoczywistym i niestandardowym wymiarze znajdzie dla siebie interesujące propozycje. Pierwszy w
nowym sezonie seans z cyklu „Środa z kinem niezależnym” planowany jest na 26 września. O 18.00 w
sali studyjnej kina Oskard pokażemy krótkie metraże dostrzeżone przez jury 64. OKFA Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. Profesora Henryka Kluby w Koninie. W czerwcu
br. grono pod przewodnictwem Krzysztofa Majchrzaka nagrodziło prace w kategoriach amatorskiej,
niezależnej oraz studenckiej.
W programie:
„Między nami” reż. Maciej Miller, dokument, 30’ GRAND PRIX w kategorii studenckiej
Para dwudziestolatków spodziewa się dziecka. Nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Pod wpływem
napięć i emocji decydują się rozstać, a dziecko oddać do adopcji. Do porodu pozostały dwa miesiące.
Dochodzi do rozmów kluczowych dla całego ich życia.
„Bogdan i Róża” reż. Milena Dutkowska, fabuła, 15’, wyróżnienie honorowe
Bogdan i Róża są starym małżeństwem. Żyją razem, mieszkają w jednym pokoju i pracują na tej samej
szkolnej stołówce, jednak ze sobą nie rozmawiają. Ich życie wypełnia milczenie oraz codzienne
wzajemne złośliwości.
„Koncert w wulkanie” reż. Przemysław Wawrzyniak, dokument, 20’17’’, Nagroda w kategorii
niezależnej
420 kg sprzętu, setki godzin prób i przygotowań, 3600 km odległości, dziesiątki godzin podróży… 19
sierpnia 2016 r. grupa Macieja Fortuny zagrała 120 metrów pod ziemią, w komorze magmowej
wulkanu Thrihnukagigur na Islandii. Inspirowany polską muzyką ludową podziemny występ był
pierwszym w historii koncertem jazzowym zagranym wewnątrz wulkanu. Film jest zapisem tej
niezwykłej przygody.
„Pola” reż. Edyta Rembała, fabuła, 20’, wyróżnienie honorowe za zdjęcia
Matka dwóch małych dziewczynek decyduje się na odważny krok – wyjeżdża za granicę do pracy.
Mimo wielu prób ojciec w żaden sposób nie potrafi dorównać przedsiębiorczej kobiecie. Starsza
córka nie może się pogodzić z decyzją mamy – postanawia wyruszyć w swoją własna podróż, bez
względu a konsekwencje.
„Mów mi Rico”, reż. Szymon Piegza, dokument, 6’37’’, Nagroda w kategorii amatorskiej
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Ryszard „Rico” Kacysz to według Polskiego Związku Piłki Nożnej najstarszy czynnie grający piłkarz w
Polsce. W młodości marzył o występach w Reprezentacji Polski, dziś marzy tylko, by jak najdłużej móc
wychodzić na boisko.
„Raz, dwa, zero” reż. Anna Pawluczuk, dokument, 14’, wyróżnienie w kategorii studenckiej
Justyna ma 9 lat i trenuje wyczynowo gimnastykę artystyczną. Wie, że aby być najlepsza, musi
pokonać wszystkie swoje słabości.

28 września – Kino Konesera – „Dogman”
Miejsce: Kino Oskard, g. 19.00

Komentarz do filmu przygotował krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
Rewelacja tegorocznego festiwalu Cannes! Złota Palma dla Najlepszego Aktora. Skąpane w deszczu i
kokainie włoskie miasteczko i opowieść o małym, wielkim człowieku — psim fryzjerze, który musi się
odgryźć.
Mieszkańcy włoskiego miasteczka wiedzą, że Marcello, miejscowy psi fryzjer, nie skrzywdziłby nawet
muchy. Niepozorny, ale lubiany przez wszystkich, dzieli swój czas między pracę, wychowywanie córki
i okazjonalny handel kokainą. Z powodzeniem unika kłopotów, przynajmniej dopóki nie pojawia się
Simone – trzęsący całą okolicą, wiecznie naćpany osiłek. Kiedy po raz kolejny bezwzględnie
wykorzysta naiwność Marcella, psi fryzjer będzie musiał się odgryźć.
reżyser: Matteo Garrone
KINO OSKARD
1-6.09
„Jak zostać czarodziejem”, „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „The Meg”
7-13.09
„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”, „Biały kieł”, „Zakonnica”
14-20.09
„Biały kieł”, „Zakonnica”
21-27.09
„Kamerdyner”, „Księżniczka i smok”
28-30.09
„Kamerdyner”, „Kler”
Szczegóły: www.ckis.konin.pl
Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ul. Okólna 47a
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62-510 Konin
tel./fax (63) 243 63 50, 243 63 51, ckis@ckis.konin.pl
www.ckis.konin.pl
Galeria CKiS „Wieża Ciśnień”
ul. Kolejowa 1a
62-510 Konin
tel./fax (63) 242 42 12, r.brzecki@ckis.konin.pl
CKiS – Dom Kultury Oskard
Al. 1 Maja 7a
62-510 Konin
tel. (63) 242 38 49, oskard@ckis.konin.pl
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