CENTRUM PROMOCJI KULTURY
W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M. ST. WARSZAWY

wrzesień
2020

PROGRAM

Zaproszenia i bilety na wydarzenia, organizowane przez Centrum Promocji Kultury można rezerwować telefonicznie od początku każdego miesiąca pod numerem: 22 277-08-20.

świata niczym z obrazów XIX-wiecznych rosyjskich malarzy, w
którym przeplatają się elementy pogańskich i chrześcijańskich
obrządków, wypełnionego przepięknymi starosłowiańskimi
pieśniami, nawet z XII wieku (śpiew na żywo - Anna Pak).
Niezapomniane przedstawienie dla wrażliwych oczu serc.
Reżyseria: Żanna Gierasimowa. Muzyka: Roksana Vikaluk.
Obsada: Brygida Turowska, Anna Pak/bilety 20 zł. Liczba miejsc
ograniczona!

CPK - STACJONARNIE
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18.00 – Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe
Sobota m.st. Warszawy i Michał Fogg Prezes Fundacji Retro im.
Mieczysława Fogga zapraszają na koncert plenerowy „FOGG na
Pradze”. Wystąpią: Voice Band z Eweliną Flinta i Jacek Kotlarski
z Kwartetem Dawida Troczewskiego/wstęp – wejściówki do
odbioru w CPK. Liczba miejsc ograniczona.
,

12
Sobota

12.00 – 15.00 – Dzień Otwarty w CPK. Zapisy na zajęcia i
warsztaty cyrkowe Grupy Artystycznej „Odskocznia”/wstęp
wolny

18.00 – W cyklu „Podwieczorek z muzyką kameralną” koncert
Niedziela „W blasku rozśpiewanego południa”. Wystąpią: Ewa Mikulskakontralt, Adam Sychowski – fortepian, Michał Borowski –
saksofon, Grażyna Mądroch - sopran koloraturowy i
prowadzenie koncertu.

13

17
Piątek

29
Wtorek

18.00 – Spotkanie promocyjne książki Waldemara Włoszczaka
„Mieszkańcy wypalonego lasu, czy współbudowniczowie
Stolicy? Uwag kilka do historii warszawskiej Pragi”/wstęp wolny
– liczba miejsc ograniczona.

30
Środa

19.00 – Klub Mola Książkowego EDYCJA STACJONARNA – jeśli
Ty także nim jesteś i chciałbyś spotkać podobnych sobie by
podzielić się wrażeniami z ostatnio przeczytanych książek,
wymienić spostrzeżeniami o autorach, opowiedzieć o swych
ulubionych lekturach itp. serdecznie zapraszamy. Dyskusja
będzie toczyć się wokół powieści „Cmentarz w Pradze”
Umberto Eco/wstęp wolny

12.00 i 14.00 – Projekt Odskocznia – Żonglerka, warsztaty dla
Seniorów. Zapisy: bezpośrednio w CPK lub pod adresem e-mail:
projekt@cpk.art.pl. Projekt sfinansowany z Funduszu Animacji
Kultury

CPK – ONLINE
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12.00 – „Bajkowe podróże”. Teatr Pokrewny zaprasza dzieci od
Niedziela 5 lat, na czytanie bajek oraz warsztaty nawiązujące do
przeczytanego teksu. „Bajka o Dzielnym Krawczyku”.
Wyruszymy w świat opowieści Braci Grimm, w której poznamy
dzielnego krawczyka, sprytnie wychodzącego z różnych
opresji/wstęp – zaproszenia do odbioru w CPK. UWAGA na
część warsztatową obowiązują osobne zapisy pod adresem email; sekretariat@cpk.art.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Uniwersytet Dziecięcy na Pradze-Południe. Zapraszamy dzieci
w wieku 8-14 lat, na bezpłatne pokazy naukowe. Transmisje w
wydarzeniach na facebooku CPK o godz. 17.00. Terminy: 2.09,
7.09, 9.09, 11.09, 16.09 , 25.09, 28.09, 18.09, 23.09.

9
Środa

18.30 – Klub Mola Książkowego – jeśli Ty także nim jesteś i
chciałbyś spotkać podobnych sobie by podzielić się wrażeniami
z ostatnio przeczytanych książek, wymienić spostrzeżeniami o
autorach, opowiedzieć o swych ulubionych lekturach itp.
serdecznie zapraszamy. Dyskusja będzie toczyć się wokół
powieści "Fizyka smutku" Georgi Gospodinowa. Spotykamy się
poprzez Skype`a. Udział bezpłatny. Chcesz dołączyć? Napisz:
zapisy@cpk.art.pl (zgłoszenia proszę wysyłać minimum jeden
dzień przed wydarzeniem)
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Wtorek

18.30 – OKIEM FOTOGRAFA. Spotkanie Online. Prowadzenie:
Ireneusz Graff (Fotokursownia) „Okiem fotografa” to cykl
poświęcony współczesnej polskiej fotografii. Na comiesięcznych
spotkaniach poznać można czołowych polskich fotografów,
prezentujących i omawiających swe wybrane zdjęcia, a także
różne dziedziny i tematy fotografii.
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19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego
Czwartek Goście/bilety 15 zł

25
Piątek

19.00 – PRASKI BLUES. Ideą imprezy jest prezentacja różnych
gatunków bluesa, granych i śpiewanych przez szerokie grono
warszawskich muzyków, hołdujących temu nurtowi i dobrze się
w nim czujących. poszczególne koncerty poprowadzi red.
Zbyszek Jędrzejczyk/wstęp – wejściówki do odbioru w CPK.
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19.00 – „Jaskółka” (Zwycięzca Teatralnego Festiwalu w
Sobota Berlinie). Wyjątkowy spektakl na podstawie opowiadania Iwana
Turgieniewa pt. „Żywe relikwie”. Żanna Gierasimowa w swojej
adaptacji stworzyła magiczną teatralno-muzyczną opowieść o
losie niezwykłej dziewczyny – Łukierii, „tanecznicy, pieśniarki,
śmieszki... najładniejszej dziewczyny na wsi”. Dziewczyny, która
- jak jaskółka - póki żyje, nie dotyka ziemi, choć paradoksalnie
nie może oderwać się od swojego cierpienia (niezwykła kreacja
Brygidy Turowskiej). Spektakl przenosi widza do cudownego

Serdecznie zapraszamy na zajęcia do sekcji:
- plastycznej, - teatralnej, - muzycznej, - tanecznej, - brydżowej, - literackiej,
- Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
oraz na:
koncerty, spotkania literackie, spotkania teatralne, bajki dla dzieci i wiele innych.

WYSTAWY w CPK
Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 18.00/wstęp wolny UWAGA. W dniu wernisażu, wstęp tylko z zaproszeniami, dostępnymi w Galerii CPK.

GALERIA
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. 22 277 08 20

Wystawa „ARTEFAKTY” /prace ze zbiorów Centrum Promocji Kultury/.
Wystawa będzie czynna od 9.09.2020 do 30.09.2020.

sekretariat@cpk.art.pl
cpk.art.pl
www.facebook.com/cpkpp

