KALENDARIUM Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
SIERPIEŃ 2018 r.
10 sierpnia – Kino Konesera – „Nieposłuszne”
Miejsce: Kino Oskard, g. 19.00

Komentarz do filmu przygotował krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
Laureatka Oscara Rachel Weisz i nominowana do Oscara Rachel McAdams w przejmującej i pełnej
napięcia opowieści o zakazanej miłości. Film Sebastiána Lelio, nagrodzonego w tym roku Oscarem za
Fantastyczną kobietę.
Ronit mieszka w Nowym Jorku, jest wziętą fotografką i obraca się w artystycznych kręgach. Nagła
wieść o śmierci ojca sprowadza ją do rodzinnego Londynu i ortodoksyjnej, żydowskiej społeczności,
która kiedyś była jej domem, ale z której jako nastolatka została wygnana z powodu niemoralnego
zachowania. Wspomnienia tamtych wydarzeń wracają, kiedy Ronit spotyka na miejscu swoją
pierwszą miłość. Esti, kiedyś równie niepokorna, co Ronit, dziś jest nauczycielką i przykładną żoną
rabina. Okazuje się jednak, że mimo czasu, jaki upłynął, dawna namiętność nie wygasła, a uczucia
kobiet nie straciły nic ze swojej siły. Tym razem Ronit i Esti – wbrew wszystkim zasadom – postanowią
zawalczyć o swoją miłość.
reżyseria: Sebastián Lelio
obsada: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola

13 sierpnia - Nic się tu nie dzieje - pokaz filmu „Pod ciemnymi gwiazdami”
Miejsce: Kino Oskard, g. 20.30
NIC SIĘ TU NIE DZIEJE to inicjatywa trzech poznańskich kin: Kina Muza, Kina Pałacowego i Kina Rialto.
W wydarzenie po raz drugi włącza się kino Oskard, które 13 sierpnia zaprezentuje przedpremierowo
film „Pod ciemnymi gwiazdami”.
Trzecia edycja NIC SIĘ TU NIE DZIEJE odbywa się pod hasłem „Versus Reality”. Kino od zawsze stanowi
sposób na ucieczkę od rzeczywistości. Pozwala na podróże w czasie, poznawanie różnych miejsc oraz
na spotkania, które nie mogą się wydarzyć w realnym świecie. Czasami jest to ucieczka w przeszłość
albo w przyszłość, a czasami sposób na wyrażenie sprzeciwu wobec świata.
„Pod ciemnymi gwiazdami”. Zachwycający wizualnie i trzymający w napięciu pierwszy film
Brytyjczyka Michaela Pearce’a z wybitną rolą młodej Jessie Buckley, okrzykniętej za oceanem
wschodzącą gwiazdą, szturmem podbił najważniejsze festiwale i skradł serca publiczności oraz
krytyków, którzy uznali go za powalający debiut i jednocześnie dziką, pełną pasji, uwodzicielską
historię miłosną.
Młoda dziewczyna, której od zawsze mówiono co ma robić, staje się bardziej niebezpieczna, niż
ktokolwiek mógł sobie wyobrazić… Kiedy Moll pewnego dnia poznaje Pascala, tajemniczego
chłopaka, który pojawia się w małym, wyspiarskim miasteczku, decyduje się porzucić dla
nieznajomego wszystko. Odkrywa nareszcie, jak smakuje wolność i czym są namiętność i pożądanie.
Ale kiedy Pascal staje się głównym podejrzanym w sprawie zaginionych kobiet, którą żyją lokalna
policja i społeczność, Moll będzie musiała podjąć decyzje, od których nie będzie już odwrotu. Od tego
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momentu nie zatrzyma się przed niczym, aby osiągnąć to, czego pragnie i dowie się, do czego jest
zdolna, aby walczyć o siebie i o burzliwe uczucie.

24 sierpnia – KONCERT ERLENDIS QUARTET - 11. Festiwal Akademia Gitary
Miejsce: Kościół Świętego Ducha w Koninie - Parafia ewangelicko-augsburska, g. 19.00, wstęp wolny
Festiwal Akademia Gitary to projekt, który na dobre wpisał się w kulturalną mapę Wielkopolski.
Zeszłego lata organizatorzy podsumowali 10 lat dotychczasowych sukcesów, najlepszych koncertów,
artystów i wykonań, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Akademia Gitary nieustannie
wzbogaca wydarzeniami muzycznymi krajobraz wielu wielkopolskich miast i miejscowości.
W Koninie również będziemy gościć wyjątkowych artystów związanych z Festiwalem. 24 sierpnia o
godz. 19.00 w Kościele Świętego Ducha – Parafii ewangelicko-augsburskiej wystąpi Erlendis
Quartet.
Erlendis Quartet w niecałe pięć lat od swojego powstania, został najczęściej nagradzanym kwartetem
gitarowym w historii. Entuzjastyczne recenzje podkreślają wręcz telepatyczne porozumienie
wewnątrz zespołu, ich unikalną muzykalność oraz emocjonalność artystycznych kreacji.
Zespół powstał w 2013 r. na Akademii Muzycznej w Poznaniu, gdzie Ania, Adrian, Karol i Wojtek
studiowali pod kierunkiem Łukasza Kuropaczewskiego. W rok po założeniu zespołu, do grona jego
pedagogów dołączył Karol Marianowski, wiolonczelista Meccore String Quartet.
Porozumienie na scenie, operowanie szeroką skalą dynamiczną oraz emocjonalne i precyzyjne
interpretacje stały się cechami rozpoznawczymi zespołu. Dzielenie się pasją do muzyki jest
nadrzędnym celem wszystkich artystycznych podróży po świecie. Erlendis Quartet odwiedził
dotychczas USA, Kanadę, Niemcy, Włochy, Holandię, Hiszpanię, Łotwę, Ukrainę oraz regularnie
koncertuje w Polsce i w Danii.
Na koncert zapraszają: Akademia Gitary, Centrum Kultury i Sztuki, Kościół Świętego Ducha oraz
Miasto Konin.

Do 30 sierpnia – Wakacyjne kino za piątkę
Miejsce: Kino Oskard, sala studyjna
„Wakacyjne kino za piątkę” to propozycja dla dzieci i młodzieży.
Kino Oskard proponuje animacje, filmy przygodowe i familijne. W programie znajdą się tegoroczne
tytuły, premiery i przedpremiery. Młodzi widzowie zobaczą m.in. trylogię „Wicher”, nazywany
nowozelandzką wersją „Zmierzchu”- film „Przemiana” czy „Ratunku, zmniejszyłem rodziców”. Dla
maluchów kino Oskard przygotowało m.in. takie tytuły jak: „Niesamowita historia wielkiej gruszki”,
„Stateczek Eliasz” czy „Moja żyrafa”.
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31 sierpnia – KONCERT JACARAS - 11. Festiwal Akademia Gitary
Miejsce: Kościół Świętego Bartłomieja w Koninie, g. 19.00, wstęp wolny
Zapraszamy gorąco na koncert zespołu Jacaras w ramach Festiwalu Akademia Gitary – wydarzenia,
które od ponad dekady dociera z sześcioma strunami do kilkunastu miejscowości w Wielkopolsce. W
tym roku również nie omija Konin. Na muzyczne wydarzenie zapraszają: Akademia Gitary, Centrum
Kultury i Sztuki, Kościół Św. Bartłomieja oraz Miasto Konin.
Zespół Jacaras to genialny powrót do opracowanych na współczesne instrumentarium tańców
Hiszpanii, znajdujących się w XVII i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów hiszpańskich oraz do
wokalno-instrumentalnych form okresu baroku. Od momentu powstania w 2009 roku, zespół
Jacaras tworzą absolwenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we
Wrocławiu. Od września 2012 roku zespół podjął współpracę ze śpiewaczką pochodzącą z Meksyku –
Julietą Gonzalez-Springer, specjalizującą się w wykonawstwie barokowym. Kierownikiem zespołu jest
prof. Piotr Zaleski, prowadzący klasę gitary na wrocławskiej Akademii Muzycznej.

31 sierpnia – Kino Konesera – „Człowiek, który zabił Don Kichota”
Miejsce: Kino Oskard, g. 19.00

Komentarz do filmu przygotował krytyk filmowy Łukasz Maciejewski.
Po 25 latach walki z filmowymi wiatrakami „Człowiek, który zabił Don Kichota” – zwariowana
komedia, a jednocześnie legendarny projekt współtwórcy „Latającego cyrku Monty Pythona” –
wreszcie na dużym ekranie!
Terry Gilliam okazał się być nie tylko szalonym wizjonerem, ale i człowiekiem wielkiego uporu: pod
koniec 2017 padł ostatni klaps na planie filmu. Jego długo wyczekiwana, ostateczna wersja trafiła
prosto na finał tegorocznego MFF w Cannes, gdzie widzowie zgotowali Gilliamowi najdłuższą w
historii owację dla filmu zamykającego imprezę.
Ostatecznie w rolach głównych wystąpili: Adam Driver („Paterson”, „Gwiezdne wojny: Przebudzenie
mocy”), Olga Kurylenko („007 Quantum of Solace”), Jonathan Pryce („Nieustraszeni bracia Grimm”,
serial „Gra o tron”) oraz Stellan Skarsgård („Nimfomanka”, „Dziewczyna z tatuażem”). „Człowiek,
który zabił Don Kichota” to nieopowiedziana dotąd alternatywna wersja historii błędnego rycerza i
jeden z najbardziej oczekiwanych filmów w historii kina. Po ćwierćwieczu rozpoczynania i
przerywania, kręcenia i odkręcania, film w tradycji najbardziej zwariowanych i zupełnie
nieprzewidywalnych komedii „Latającego cyrku Monty Pythona” wreszcie trafia na ekrany kin.
Znudzony reżyser reklam (Adam Driver) zostaje wysłany na plan filmowy do Hiszpanii. Na skutek
zaskakującego zbiegu wydarzeń trafia do małej wioski, gdzie jeden z mieszkańców (Jonathan Pryce)
żyje w przekonaniu, że jest… Don Kichotem. Obu bohaterów połączy wkrótce seria zwariowanych
przygód, które jednemu z nich pozwolą przewartościować swoje życie, a drugiemu zrealizować
pozornie nierealne marzenia.
Reżyser: Terry Gilliam
Występują: Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko
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KINO OSKARD
1 i 2.08 – Moja żyrafa, Ratunku, zmniejszyłem rodziców, Mamma Mia
3-9.08 – Stateczek Eliasz, Co w trawie piszczy, Mamma Mia, Wicher
10-16.08 – Kacper i Emma w teatrze, Co w trawie piszczy, Mamma Mia, Wicher: na przekór
wszystkiemu
17-23.08 – Niesamowita historia wielkiej gruszki, Krzysiu, gdzie jesteś?, Wicher - dzikie konie, 303.
Bitwa o Anglię
24-30.08 – Dzień, w którym mój ojciec stał się krzakiem, Krzysiu, gdzie jesteś?, Mali bohaterowie,
Ant-Man i osa, 303. Bitwa o Anglię
31.08 – Jak zostać czarodziejem?, Dywizjon 303, The Meg
Szczegóły: www.ckis.konin.pl
Kontakt:
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
Instytucja kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego
ul. Okólna 47a
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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