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KALENDARIUM Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 
LIPIEC 2019 r. 

 
3 lipca  – spotkanie Konińskiego Klubu Fotograficznego 

Miejsce: Konin, fotospacer od g. 17.30. 

 

Lipcowe spotkanie fotografów KKF FF odbędzie się w terenie, poza murami CKiS. Klubowicze 

spotykają się o g. 17.30 przy byłych Domach Towarowych Centrum, następnie udadzą się w kierunku 

południowym, zahaczając o osiedlowe uliczki, jednocześnie dokumentując otaczającą rzeczywistość. Z 

KDK przejdą na skwer z fontanną, gdzie będą próbować w kadrach uchwycić świat makro. Kolejnymi 

punktami fotospaceru będą modernizowany budynek Domu Kultury Oskard oraz ulica Kolejowa z 

charakterystyczną zabudową. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem przybliżającym historię tej 

części miasta: https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/96025/kolejowa_przed_wojna/tekst/4).  

Wędrówkę zakończy wymiana wrażeń i pokaz pierwszych efektów fotospaceru. Czekamy na Was fani 

fotografowania! 

Link do mapy z przybliżoną trasą: https://goo.gl/maps/oqjsq9b4gkuQCNeVA 

 

5 lipca - 29 sierpnia – Wakacyjne kino za piątkę  

Miejsce: Kino Oskard Kameralnie  

 

„Wakacyjne kino za piątkę” to propozycja dla dzieci i młodzieży.  

Kino Oskard kameralnie proponuje animacje, filmy przygodowe i familijne. W programie znajdą się 

m.in. filmy europejskie, w wśród nich premiery i przedpremiery. Młodzi widzowie zobaczą m.in. 

„Rosie i Moussa”, „Magiczny dywan”, „Wicher”, „Biegnij, Amelio”, „Z głową w chmurach”, „Wicher 2 

– na przekór wszystkiemu”. 

 

11 lipca – Kino Seniora – „Pamiątki Claire Darling” 

Miejsce: Kino Oskard Kameralnie, g. 11.30   

 

Nowy film byłej asystentki Krzysztofa Kieślowskiego i cenionej reżyserki Julie Bertuccelli („Kiedy Otar 

odszedł”, „Drzewo”, „Szkoła Babel”). W filmie już po raz dwunasty (!) spotykają się przed kamerą 

dwie ikony francuskiego kina: Catherine Deneuve i jej córka Chiara Mastroianni. 

Historia zaczerpnięta z kart bestsellerowej powieści Lyndy Rutledge rozpoczyna się pierwszego dnia 

lata i zarazem ostatniego dnia życia Claire Darling. A przynajmniej tak się ekscentrycznej matronie 

wydaje… W związku z powyższym Claire wystawia cały swój dobytek na trawniku przed domem. 

Wśród przedmiotów są drogocenne antyki i bezcenne rodzinne pamiątki. Podczas gdy horda 

sąsiadów i ciekawskich przechodniów przejmuje te zabytki za kilka groszy, każdy obiekt odzwierciedla 

tragiczne i ekstrawaganckie życie Claire Darling… 

 

19-21 lipca – TRANSATLANTYK - ŁÓDŹ W PODRÓŻY  
 

Spotkanie z Michałem Koterskim, Filmowa kolacja w Zagrodzie Borowo, nocne kino na Bulwarze, 

pokazy i warsztaty dla najmłodszych w kinach Centrum i Oskard Kameralnie. Zapraszamy na 

tegoroczną edycję festiwalu Transatlantyk - Łódź w podróży w Koninie od 19 do 21 lipca. 

https://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/96025/kolejowa_przed_wojna/tekst/4
https://goo.gl/maps/oqjsq9b4gkuQCNeVA
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Po raz drugi Transatlantyk - Łódź w podróży dotrze do Zagrody Borowo. W programie jest Filmowa 

kolacja (20.00), spotkanie z Michałem Koterskim i pokaz filmu „7 uczuć”. To najnowszy film Marka 

Koterskiego oparty na zaskakującym i brawurowym pomyśle. To wyjątkowa, ważna, mądra, 

wzruszająca, ale i pełna charakterystycznego dla Marka Koterskiego humoru produkcja z gwiazdorską 

obsadą. W postać Adasia Miauczyńskiego po raz pierwszy wcielił się Michał Koterski. Jego rodziców 

brawurowo zagrali Maja Ostaszewska i Adam Woronowicz. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. 

Marcina Dorocińskiego, Katarzynę Figurę, Małgorzatę Bogdańską, Gabrielę Muskałę, Roberta 

Więckiewicza, Andrzeja Chyrę, Tomasza Karolaka, Sonię Bohosiewicz, Joannę Kulig, Łukasza Simlata, 

Edytę Herbuś, Magdalenę Cielecką, Cezarego Pazurę i wielu innych artystów. 

 

Tematem przewodnim  tegorocznej edycji Transatlantyk Festival jest „Lądowanie na Księżycu i inne 

zawieszone sny”. 50 lat po historycznej misji Apollo twórcy wydarzenia zastanawiają się nad małymi i 

dużymi marzeniami, które dziś poruszają naszą wyobraźnię... Doskonałym pretekstem do podjęcia 

dyskusji jest kino, które żyje z marzeń.  Co porusza wyobraźnię Michała Koterskiego? Tego dowiemy 

się 19 lipca w Zagrodzie Borowo. Wejściówki (10 zł) na Filmową kolację będzie można zdobyć  w 

kasach Kina Centrum oraz Kina Oskard Kameralnie. Na fanpage’ach: CKiS Epicentrum Kultury, Kina 

Centrum i Konin I love it rozdamy także zaproszenia.  

 

Transatlantyk - Łódź w podróży to także kino w plenerze. 20 lipca o 22.00 zapraszamy na Bulwar 

Nadwarciański, gdzie będzie można zobaczyć film „Tully”. Czterokrotnie nominowany do Oscara 

reżyser Jason Reitman (Juno, W chmurach) powraca z bezpretensjonalną, niezależną komedią 

opowiadającą o trudach macierzyństwa. Główną bohaterką obrazu jest matka trójki dzieci, której z 

pomocą przychodzi troskliwa i nieprzewidywalna niania. W głównych rolach występują laureatka 

Nagrody Akademii Charlize Theron (Monster) oraz Mackenzie Davis (Blade Runner 2049). 

 

W tym roku podczas festiwalu edukujemy młodych widzów. Dedykujemy im pokazy i warsztaty 

filmowe w niedzielę 21 lipca. Spotkanie dla dzieci rozpocznie pokaz filmu „Kacper i Emma szukają 

skarbu”. Na seans  Kino Centrum zaprasza o godz. 11.00. Kacper i Emma to para dzieciaków, które 

najlepiej wiedzą, jak sprawić sobie frajdę. Pakują swoje ulubione pluszaki i wyruszają przygodzie na 

spotkanie. Zdobywają górskie szczyty, biwakują, poznają dzikie zwierzęta, a to wszystko w atmosferze 

dobrej zabawy, harców i dużej dawki śmiechu. 

 

Także w niedzielę 21 lipca o 13.30 Kino Oskard zaprasza na pokaz filmu „Basia 2”. Basia to 

pięcioletnia bohaterka każdego przedszkolaka. Ma charakterek, pluszowego przyjaciela Miśka 

Zdziśka, uwielbia żelki i ubrania w paski. Codziennie wymyśla coś nowego…  

 

Pokazom towarzyszyć będą bezpłatne warsztaty filmowe, które odbędą się po projekcjach. 

Poprowadzą je animatorzy projektu „Dzieciaki w Centrum” z Konińskiego Domu Kultury. Warsztaty 

skierowane są do dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Liczba miejsc jest ograniczona (30 dzieci). 

Zaproszenia do udziału w akcji będzie można odbierać w kasach kin.  

 

Organizatorami Transatlantyk – Łódź w podróży są: Miasto Konin, Koniński Dom Kultury oraz 

Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.  
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26 lipca – Kino Konesera – „Wszyscy wiedzą” 

Miejsce: Kino Oskard Kameralnie, g. 19.00, bilet 10 zł 

  

„Wszyscy wiedzą” to trzymający w napięciu, zaskakujący i do samego końca mylący tropy nowy film 

Asghara Farhadiego. Za sprawą tego mistrzowsko poprowadzonego dramatu obyczajowego z 

elementami kryminału i love story, po raz kolejny na ekranie spotkał się gwiazdorski duet (a 

prywatnie para) – Penélope Cruz i Javier Bardem. Cruz wciela się w rolę Laury, kobiety, która przed 

laty wyjechała do Argentyny, a dziś powraca do rodzinnego hiszpańskiego miasteczka na ślub siostry. 

Bardem gra Paco, jej dawnego kochanka, teraz cenionego winiarza.  

We „Wszyscy wiedzą” parę, którą kiedyś łączyło uczucie, tym razem połączy tragedia: podczas 

burzowej weselnej nocy znika bowiem nastoletnia córka Laury, Irene. Od tego momentu osadzony w 

urokliwym, okolonym winnicami miasteczku, film zdobywcy dwóch Oscarów (za „Rozstanie” i 

„Klienta”) całkowicie zmienia nastrój. Fasada sielanki gwałtownie pęka, a zza niej wychodzą rodzinne 

sekrety, zawiści, namiętności i skrzętnie ukrywane konflikty. Przeszłość nawiedza misternie tkaną 

opowieść niczym zły duch; burząc przy tym spokój całego miasteczka. Na jaw wychodzą kolejne 

tajemnice, o których „wszyscy wiedzą”, ale nikt nie chce przerwać zmowy milczenia.  

Farhadi prowadzi opowieść z charakterystyczną dla siebie swobodą i lekkością. Rodzina to 

terytorium, na którym porusza się z wprawą, bezbłędnie wychwytując paradoksy, dzięki którym to 

kłębowisko toksycznych emocji, sprzecznych interesów i wzniosłych uczuć działa jak doskonale 

naoliwiona maszyna. Intymny, a przy tym kipiący emocjami film dowodzi, że w opowiadaniu o 

związkach i relacjach, Farhadi nie ma sobie równych. 

 

Kino Oskard Kameralnie w CKiS przy ul. Okólnej 47a  

1-4.07 

Wielka podróż Cyrkielki 

Kickbokserka 

W rytmie Kuby 

Impostor 

 

5-11.07 

Magiczny dywan 

Supa Modo 

Rossie i Moussa 

Pamiątki Claire Darling 

12-18.07 

Wielka podróż Cyrkielki 

Biegnij, Amelio 

Wicher 1 

Dzieci lata 

Z pianą na ustach 

 

19-25.07 

Wielka podróż Cyrkielki 

Z głową w chmurach 
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Wicher 2 

Trafikant  

 

26-31.07 

Książka Lili 

Wicher 3 

Wicher 4 

Świadkowie Putina   

 
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 

 


