
KALENDARIUM Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 

CZERWIEC 2019 r. 

 

29 maja - 2 czerwca – 65. OKFA – Ogólnopolski Konkurs Filmów Niezależnych im. 

prof. Henryka Kluby  

Miejsce: Koniński Dom Kultury  

 

Przełom maja i czerwca zapowiada się w Koninie bardzo filmowo. Za sprawą OKFA – to już 65 edycja - 

Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Niezależnych im. prof. Henryka Kluby zabierzemy widzów m.in. w 

pięciodniową pasjonującą podróż po najnowszym polskim kinie offowym – 60 produkcji w konkursie 

głównym, spotkamy się z wybitnymi osobowościami Krzysztofem Zanussim oraz Janem Kantym 

Pawluśkiewiczem, zatopimy się w energetycznym i radosnym „Art Popie” Miki Urbaniak i Victora 

Daviesa, którzy przypomną kultowe przeboje w zaskakującej, nowoczesnej odsłonie.  

 

Dodatkowo w ramach pokazów specjalnych zaprezentujemy oryginalne produkcje wyjątkowych 

twórców: Jagody Szelc - „Monument”, Grega Zglińskiego - „Zwierzęta”, Krzysztofa Zanussiego – 

„Eter”, Tomasza Drozdowicza - „Maksymiuk. Koncert na dwoje”, Łukasza Grzegorzka - „Córka 

trenera”. 

Ciekawą propozycję mamy również dla najmłodszego widza. Niedzielne przedpołudnie wypełnimy 

polskimi filmami animowanymi.  

 

Zapraszają: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Federacja Niezależnych Twórców Filmowych oraz 

Koniński Dom Kultury, który w tym roku staje się obiektem festiwalowym.  

 

PROGRAM: 

 

29 maja (środa)  

18.00 – inauguracja 65. OKFA: wernisaż Jana Kantego Pawluśkiewicza „Voyage” i spotkanie z artystą 

(wstęp wolny) 

 

30 maja (czwartek)  

10.00-14.00, 15.00-18.00 – projekcje konkursowe: najlepsze polskie produkcje niezależne, 

amatorskie i studenckie (wstęp wolny) 

pokazy specjalne:  

18.30 – „Monument” reż. Jagoda Szelc 

20.30 – „Zwierzęta” reż. Greg Zgliński (bilet 10 zł na dwa filmy „Monument” i „Zwierzęta”) 

 

31 maja (piątek)  

10.00-14.00, 15.00-17.30 – projekcje konkursowe (wstęp wolny) 

18.30 – pokaz specjalny „Eter” i spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim - prowadzenie Łukasz 

Maciejewski (bilet 10 zł) 

 

1 czerwca (sobota)  



11.00 – pokaz specjalny „Maksymiuk. Koncert na dwoje” i spotkanie z reżyserem Tomaszem 

Drozdowiczem - prowadzenie Łukasz Maciejewski (wstęp wolny) 

13.00 – omówienia filmów konkursowych przez Jury  

19.00 – gala wręczenia nagród 

Mika Urbaniak & Victor Davies - koncert „Art Pop” (bilet 35 zł) 

 

2 czerwca (niedziela) 

11.00 – O!PLA na OKFA – pokaz polskich filmów animowanych dla dzieci 5+ (wstęp wolny) 

17.00 – pokaz specjalny filmów nagrodzonych na 65. OKFA (wstęp wolny) 

18.30 – pokaz specjalny „Córka trenera” reż. Łukasz Grzegorzek (bilet 10 zł) 

Festiwalowi towarzyszy wystawa Jana Kantego Pawluśkiewicza „Voyage”. 

 
Bilety do nabycia w kasie CKiS przy Okólnej oraz na www.okfa.ckis.konin.pl  
 
Patronat honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Konina Piotr 

Korytkowski. 

Patronat artystyczny: Szkoła Filmowa w Łodzi. 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.  

Współorganizacja: Konin Witaj.  

Partnerzy: Powiat Koniński, WBPiCAK w Poznaniu, Konińska Fundacja Kultury, ZEGART, Legalna Kultura.  

Sponsorzy: Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie Sp. z o.o., Pewiczanka, UNIQA, MTBS Sp. z o.o., MPEC Konin, 

Hotel Wityng, Hotel Konin, PKS Konin, Jadłodajnia Restaurant pysznie i domowo, VIN KON Potęga tradycji, 

Drukarnia Print Terminal, Avis Wielkopolska.  

Patronat medialny: TVP Kultura, miesięcznik „Kino”, Stowarzyszenie Filmowców Polskich, TVP 3 Poznań, Radio 

Poznań, Portal Wielkopolska Kultura u podstaw, Filmowe Południe – portal filmu niezależnego, Przegląd 

Koniński, LM.pl – portal wielkopolski wschodniej, Konin Dzieciom.pl, WirtualnyKonin.pl, m.konin.pl - 

Młodzieżowy Konin, Ale! Radio, infoKonin.pl, Meloradio.  

 

Do 28 czerwca – wystawa Gauri Sharmy „Ażurowa topografia” 

Miejsce: Galeria CKiS Wieża Ciśnień, wstęp wolny 

 

Gauri Sharma urodziła się w 1988 r. w New Delhi, jej mama jest Polką, tata - Indusem. Ukończyła z 

wyróżnieniem studia na London School of Economics and Political Science. Od kiedy nie pracuje, 

Gauri wycina w papierze nieskończone labirynty planów miast ze wszystkich zakątków świata. Jej 

ażurowe mapy były prezentowane po raz pierwszy podczas wystawy „Wyspy i atole: mapowanie 

wyobraźni”, kuratorką której była Marta Smolińska, w Galerii Sztuki Stara Wozownia w Toruniu 

(2017). Kolejne mapy, jak zwykle utrwalone w papierze za pomocą noża, pomagają jej w ciągłej 

eksploracji kwestii tożsamości i przynależności.  

 

Zainteresowania Gauri leżą na przecięciu polityki i psychologii. Skupiają się na tym, jak granice (te 

prawdziwe i wyimaginowane) wpływają na idee siebie i innego, ze szczególną uwagą dla obecnej 

międzynarodowej debaty dotyczącej kwestii migracji. Bez względu na wszystko Gauri z największą 

czułością traktuje swoje mapy Konina, gdzie od urodzenia spędza beztroskie chwile. 

 

http://www.okfa.ckis.konin.pl/


Prezentowane na wystawie mapy Konina bazują na kopiach (publikacji, fotografii lub skanów), które 

pozyskała dzięki uprzejmości Państwa Wandy i Michała Gruszczyńskich. Stanowią one głównie plany 

Konina i okolic z XVIII i XIX wieku. Źródłem map są archiwa i biblioteki. Są to prawie wszystkie znane i 

dostępne opracowania dla miasta Konina. 

 

Kuratorką wystawy „Ażurowa topografia” jest dr hab. Marta Smolińska - prof. Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu. 

 

4, 6, 14 czerwca - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej  
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie, CKiS przy Okólnej  
 

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to projekcje kinowe dla dzieci i młodzieży, realizowane w ramach 

cykli tematycznych, dostosowanych do wszystkich etapów edukacji.  

 

5 czerwca  – spotkanie Konińskiego Klubu Fotograficznego 
Miejsce: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, g. 18:00. 

 

Spotkania pasjonatów fotografowania odbywają się w pierwsze środy miesiąca.  

Ponownie uczestnicy poruszą tematy formalne dotyczących aktualizacji i ostatecznej akceptacji 

regulaminu Klubu. Obejrzą nadesłane czerwcowe prace konkursowe na temat „Co pacze z mojego 

okna” (pisownia celowa). Klubowiczów zaprosimy do fotozabawy, której motywem przewodnim 

będzie faktura.  

Podzielą się refleksjami, wrażeniami i doświadczeniami z przeprowadzonych warsztatów z fotografii 

artystycznej „Od portretu do aktu” z Wacławem Szacyło oraz omówią szczegóły związane z 

organizacją wystawy powarsztatowej. Klubowicze wstępnie zaplanują również coroczny plener 

fotograficzny. Wszystkiego fotograficznego!!! 

 

6, 7, 11, 18 czerwca  – KINOPRZEDSZKOLE 
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie, CKiS przy Okólnej, g. 9.30 

 

To propozycja dla najmłodszych widzów. W trakcie spotkań w kinie, pomiędzy projekcjami 

krótkometrażowych filmów, odbywają się zabawy edukacyjne, których tematyka związana jest z 

treścią prezentowanych filmów.  

 

14 czerwca – Kino Konesera „Dom, który zbudował Jack” 
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie, CKiS przy Okólnej, g. 19.00, bilet 10 zł 

Komentarz do filmu przygotował krytyk filmowy Łukasz Maciejewski  

 

„Dom, który zbudował Jack” to podszyte czarnym humorem, długo oczekiwane dzieło Larsa von 

Triera, reżysera „Nimfomanki”, „Antychrysta” i „Melancholii”. W rolach głównych Matt Dillon, Uma 

Thurman, Riley Keough oraz Bruno Ganz. 

Tytułowy Jack to nowa postać w popkulturowym klanie psychopatów, obok Kuby Rozpruwacza, 

Dextera czy Hannibala Lectera. Mistrz światowego kina pokazuje kilkanaście lat z życia seryjnego 

mordercy, piekielnie inteligentnego perfekcjonisty, pełnego sprzeczności, słabości i drobnych 



natręctw. Jack jest estetą, wielbicielem malarstwa, architektury, poezji i wycieczek na łono natury. 

Zabójca patrzy na swoje zbrodnie jak na mroczne dzieła sztuki. Jaki kształt nada swojej zbrodni 

doskonałej? 

Trier nakręcił wiele filmów o dobrych kobietach („Przełamując fale”, „Tańcząc w ciemnościach”). Tym 

razem postanowił opowiedzieć o złym mężczyźnie, sięgając po motywy z malarstwa Francisa Bacona, 

poezję Williama Blake’a i muzykę wybitnego pianisty Glenna Goulda. Poprzez postać mrocznego 

estety Lars von Trier obśmiewa społeczną hipokryzję i demaskuje mechanizmy politycznej 

poprawności. „Dom, który zbudował Jack” to prowokacyjne, śmiałe, pełne wizualnych pomysłów kino 

poszukujące odpowiedzi na pytanie o naturę dobra i zła. 

Czas trwania: 155 min. 

 

16 czerwca – Festiwal Kultury „W stronę tradycji” 
Miejsce: amfiteatr w Kramsku, g. 13.00 

 

Prezentacje kapel ludowych, zespołów śpiewaczych i tanecznych, kiermasz sztuki ludowej i 

tradycyjnych potraw, warsztaty dla dzieci i dorosłych, wystawa oraz potańcówka „Oj, dana, 

dana…” składają się na ciekawy program Festiwalu Kultury „W stronę tradycji”.  

Na wydarzenie zapraszają: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Gminny Ośrodek Kultury w 

Kramsku. 16 czerwca, g. 13.00, amfiteatr w Kramsku.   

 

Festiwal jest spotkaniem interdyscyplinarnym i wielopokoleniowym. Integruje ludzi ze zdolnościami 

muzycznymi, tanecznymi, plastycznymi, których łączy wspólna pasja i misja pielęgnowania ludowej 

polskiej tradycji. 

 

W części konkursowej festiwalu na scenie zobaczymy żywiołowe kapele ludowe, zespoły śpiewacze, 

solistów śpiewaków, solistów instrumentalistów, gawędziarzy oraz zespoły taneczne.  

 

Dla miłośników rękodzieła przewidziano kiermasz sztuki ludowej, na którym swoje prace 

zaprezentują regionalni artyści. Wśród twórców będą m.in. Piotr Staszak, Henryk Jankowski, Mariusz 

Markiewicz, Marianna Iwińska (rzeźbiarze), Janusz Wiśniewski (wikliniarz), Łukasz Dzieciątkowski 

(garncarz), Katarzyna Kołakowska-Frontczak (wyroby szydełkowe, rzeźba), Zofia Sobieraj 

(koronkarstwo). 

 

Festiwal to również doskonała okazja, aby prezentować zanikające zawody. Dorośli oraz dzieci mogą 

wziąć udział w otwartych warsztatach: sypania wzorów piaskiem, garncarskich, wikliniarskich i 

rzeźbiarskich, które poprowadzą: Jadwiga Tyksińska, Łukasz Dzieciątkowski, Janusz Wiśniewski oraz 

Piotr Staszak. 

 

Integralną częścią Festiwalu jest wystawa prac zgłoszonych na konkurs „Tradycje w twórczości 

plastycznej”. Prace mają zarówno charakter ludowy, jak i stylizowany. Uczestnicy dostarczają: 

pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haftowane obrusy i serwety, rzeźby. 

W trakcie Festiwalu będzie je można obejrzeć w świetlicy katechetycznej obok amfiteatru, natomiast 

od 19 czerwca do 20 lipca – w Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku. 

 



Na zakończenie Festiwalu przewidziano potańcówkę „Oj dana, dana…”. Będzie to zabawa taneczna 

oparta na muzyce tradycyjnej, granej na żywo z zabawami i nauką tańca. Prowadzenie i koordynacja 

zabawy: Anna i Krzysztof Respondek, Anna Maria Gałczyńska – instruktorzy ds. dziedzictwa 

niematerialnego z Kalisza. Potańcówka to przede wszystkim okazja do zabawy i spotkania z ludźmi, 

dodatkowo będzie jej towarzyszyć ognisko.  

 

Festiwal to ostatnia odsłona projektu „LUDOWE MECYJE 2019 – edukacja, animacja, warsztat” 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury.   

Współfinansowanie: Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

 

24-28 czerwca – Letnie warsztaty teatralne 

Znane / Nieznane - wakacyjne laboratorium działań twórczych 
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wityng w Mikorzynie k. Konina, zapisy, opłata 

  

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza nauczycieli, instruktorów i wszystkie pełnoletnie osoby 

zainteresowane teatrem do udziału w letnich warsztatach teatralnych. 

 

Co mnie/nas inspiruje? 

Wakacyjne Twórcze Te Ta Te  (tete a tete) czyli Temat- Taniec -Teatr 

W poszukiwaniu wypowiedzi teatralnej. 

Jak w znanych i nieznanych ćwiczeniach, technikach, metodach znaleźć  pomysł, temat do 

zbudowania wypowiedzi teatralnej? 

Jak uwrażliwić siebie na doświadczanie codzienności, otaczającej przestrzeni i czerpać z niej 

inspirujące motywy do działań twórczych? 

Co może się stać początkiem naszej teatralnej podróży? – codzienność, przedmiot, cytat, grafika, 

twórca, książka, temat, plama, linia…. 

Naszym głównym wehikułem do działań twórczych będzie taniec kreatywny i ekspresja plastyczna, 

która otworzy nasze poszukiwania teatralnego scenariusza. 

Będziemy czerpać z obszarów teatru plastycznego, teatru formy, tańca kreatywnego, metod dramy, 

performensu, działań ulicznych, edukacji somatycznej, arteterapii. 

Jak w każdej pracy teatralnej ważne będą  relacje – odkrycia – refleksje, które zamkniemy w  formie 

instalacji plastycznej. Ważne będą różne  punkty widzenia, myślenie krytyczne, różnorodne potrzeby, 

na które wspólnie postaramy się odpowiedzieć – podmiotowo, indywidualnie i grupowo. Obszarem 

naszych poszukiwań będzie nowa pedagogika teatralna. Techniki malarskie przeniesiemy na techniki 

teatralne, tak aby  w prostych działaniach- spotkaniach odnaleźć teatr. 

  

W programie: 

Powiększanie, przybliżanie, oddalanie, zmiana perspektyw i punktów widzenia, tworzenie nowej sieci 

pomysłów. 

Będzie performatywnie, kreatywnie i energetycznie. 

  

Uwaga: niebezpieczeństwo! – wszystko nas może inspirować. 

  



Prowadzenie: Monika Tomczyk 

Absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu, Akademii Teatru 

Alternatywnego (Instytut im. J. Grotowskiego /Teatr Brama / Ośrodek Teatralny Kana) Letniej Szkoły 

Dramy z Johnem Somersem, Terapeutka SI, Instruktorka Improwizacji Tańca i Symboliki Ciała, 

Eksperymentalnego Teatru Tańca (EXTATHE dr Detlefa Kapperta) Edukacji Somatycznej (The Body/ 

Think Process BTP, Alana Caig Wilsona), pedagogiki specjalnej UŁ. Obecnie tworzy Pracownię 

Twórczego Widza w Teatrze Lalek Arlekin w Łodzi i Stowarzyszenie Portiernia Sztuki w Łodzi. 

Reżyseruje i występuje w eksperymentalnych spektaklach teatru niezależnego. W swojej pracy 

wykorzystuje min. metodę tańca kreatywnego opartą o teorię ruchu Labana, Life/Art Process Anny 

Halprin, dramoterapię, edukację somatyczną na bazie metody Feldenkraisa. 

  

Zgłoszenie na warsztaty następuje poprzez przesłanie na adres organizatora: 

Centrum Kultury i Sztuki, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin 

karty zgłoszenia do 10 czerwca  2019 r. i uiszczenie opłaty w tym terminie. 

Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Opłata za udział wynosi 430 zł od osoby – obejmuje zakwaterowanie (4 noclegi) i pełne wyżywienie. 

Koszty merytoryczne pokrywa Organizator. Dojazd na koszt własny. 

Informacji udziela Paulina Pachulska-Wojdak – specjalistka ds. programowych 

tel./fax 63 243 63 50/51 

e-mail: p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl 

www.ckis.konin.pl 

www.facebook.com/ckis.konin 

 

28 czerwca – Kino Konesera „Kafarnaum” 
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie, CKiS przy Okólnej, g. 19.00, bilet 10 zł 

Komentarz do filmu przygotował krytyk filmowy Łukasz Maciejewski  

 

Uhonorowany Nagrodą Jury w Cannes, „Kafarnaum” sprowokował najgłośniejsze i najdłuższe (aż 

piętnastominutowe!) owacje podczas festiwalu. Potężny ładunek emocjonalny, jaki detonuje na 

ekranie Nadine Labaki, nikogo nie pozostawia obojętnym. Jej film pochłania, wstrząsa, porusza – i 

bywa, że doprowadza do łez. To zasługa nie tylko fantastycznego scenariusza, ale też odtwórcy 

głównej roli, Zejna Al Rafeea. Ten mały uchodźca z Syrii zagrał w filmie chłopca, który pozywa 

własnych rodziców za to, że nie byli w stanie zapewnić mu godnego życia. 

Dwunastoletni Zejn jest mieszkańcem bejruckich slumsów, odmalowanych w „Kafarnaum” z 

niezwykłą intensywnością. Zgodnie z tytułem, oznaczającym „chaos”, „bezład”, „gmatwaninę”, 

dzielnica uderza nadmiarem: rzeczy, ludzi, a przede wszystkim dzieci, niewinnych ofiar rzeczywistości 

społecznej oraz klasowych i ekonomicznych podziałów. Nadine Labaki (autorka doskonale znanego w 

Polsce „Karmelu”) staje w ich obronie – i to dosłownie, wciela się bowiem w filmie w rolę adwokatki 

Zejna. Przed sądem chłopak odtwarza swoją historię, przywołuje dramatyczne wspomnienia, ale co 

najważniejsze: z pasją walczy o siebie i swoją przyszłość. To dziecko ma zdumiewającą odwagę, 

determinację i siłę, a przez „Kafarnaum” nawiguje go niezawodny moralny kompas, dzięki któremu 

odróżnia dobro od zła. Niezmordowany włóczęga, mały obrońca jeszcze mniejszych i słabszych, Zejn 

w pojedynkę rzuca wyzwanie niesprawiedliwości i krzywdzie. Przejmująco portretując dziecięcą 

solidarność, Labaki akcentuje, jak sama je nazywa, „drobne cuda”: serdeczne gesty, akty współczucia 

i miłości. To dzięki nim możliwe jest przetrwanie. 

mailto:p.pachulska-wojdak@ckis.konin.pl
http://www.ckis.konin.pl/
http://www.facebook.com/ckis.konin


Czas trwania: 121 min.  

 

26, 28, 29 czerwca – Malta Festival na Bis w Koninie  
Miejsce: Kino Oskard Kameralnie, CKiS przy Okólnej, g. 19.00 

 

„Armia jednostki / Army of the Individual” to idiom tegorocznego Malta Festival Poznań. W ramach 

konińskiej odsłony festiwalu będzie można zobaczyć dwa spektakle: „Poszukując Romea” i 

„rOdandO” oraz posłuchać koncertu Johna Portera. Malta na Bis odbędzie się od 26 do 29 czerwca. 

Kuratorem tegorocznego idiomu jest Nástio Mosquito, jeden z najbardziej wyrazistych i 

charyzmatycznych twórców pokolenia 30-latków w obszarze sztuk performatywnych i wizualnych. 

Porównuje siebie do kucharza mieszającego ze sobą wszelkie media i dyscypliny. Tegoroczny Idiom 

„Armia jednostki” wyrasta z przekonania, że konflikt jest dziś siłą wyznaczającą dynamikę naszego 

życia. W wielu miejscach świata wojna toczy się w sposób niewidzialny. Dzielą nas płoty, mury, 

systemy, kategorie, które definiują nasze poczucie wolności i tożsamości. Choć jako Europejczycy 

przywykliśmy myśleć, że żyjemy w najbardziej pokojowych czasach, to globalna rzeczywistość przeczy 

temu poczuciu. 

26 czerwca o 19.00 W Konińskim Domu Kultury widzowie zobaczą spektakl „Szukając Romea” 

przygotowany przez Teatr Bagatela z Krakowa. Każdy z siedmiu bohaterów spektaklu powstałego z 

inspiracji tragedią Shakespeare’a marzy o roli Romea. Wychodząc od sytuacji przesłuchania grupa 

performerów zmierzy się z shakespeare’owskimi scenariuszami, wypróbowując ich emancypacyjny 

potencjał. Łącząc pracę badawczą, psychoterapię integracyjną przy keybordzie, kulturystkę i 

melorecytacje, aktorzy wyruszą na poszukiwania nieoczywistych i odrzuconych portretów słynnego 

teatralnego kochanka. Przedstawienie prezentowane było na XXII Festiwalu Szekspirowskim w 

Gdańsku, w 2018 r., w nurcie „Wkurzone na Szekspira”. 

28 czerwca o 19.00 w Młodzieżowym Domu Kultury John Porter solo. Maltański wieczór z walijskim 

muzykiem zapowiada się ekscytująco. W programie pojawią się utwory z ostatniego solowego krążka 

artysty „Honey Trap”, piosenki z poprzednich płyt, w tym z legendarnej już płyty „Helicopters”, a 

także utwory z duetu z Anitą Lipnicką i z najnowszych projektów Johna Portera z Adamem Nergalem 

Darskim, Wojtkiem Mazolewskim czy Alicją Domańską. 

29 czerwca o 13.00 w amfiteatrze w Parku Chopina będzie można obejrzeć hiszpański spektakl 

familijny „rOdandO”. Jego autorka Maria Celeste Zalloechevarría to Espuma Bruma, uliczna artystka 

cyrkowa specjalizująca się w balansowaniu na linie i w przygotowywaniu gigantycznych baniek 

mydlanych. Spektakl „rOdandO” powstał w 2010 roku. Prezentowany był m.in. na festiwalach w 

Argentynie, Peru, Brazylii, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Włoszech, Belgii, Holandii, Tajlandii i Korei 

Południowej. 

Bezpłatne wejściówki na koncert Johna Portera i spektakl „Szukając Romea” można odbierać w 

kasie CKiS przy ul. Okólnej 47a. Na spektakl „rOdandO” wstęp jest wolny. 

 

Kino Oskard Kameralnie w CKiS przy ul. Okólnej 47a  

1-6.06 

Powrót Bena 

Sauvage 

To boli 

 

7-13.06 



Catalina 

Jestem Wililam 

Milcząca rewolucja 

 

14-20.06 

Jestem William 

Vox lux 

Z pianą na ustach 

 

21-27.06 

Kickbokserka 

Petra  

Green book 

 

1-2.06- KinoKids: Dzień dziecka. 12.00, 13.30, 15.00, 16.30  

 
Kontakt: 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie  

Instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

ul. Okólna 47a  

tel./fax (63) 243 63 50, 243 63 51, ckis@ckis.konin.pl 

www.ckis.konin.pl 

 

Galeria CKiS „Wieża Ciśnień”  

ul. Kolejowa 1a 

tel./fax (63) 242 42 12, r.brzecki@ckis.konin.pl 

 

CKiS – Dom Kultury Oskard – NIECZYNNY – REMONT  

Kino Oskard przeniesione – ul. Okólna 47a 


