CENTRUM PROMOCJI KULTURY
W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
m.st. WARSZAWY

3 (środa)

17.00 – W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Ikonografia Zmartwychwstania”, przedstawi Barbara Tichy/wstęp wolny
16.00 – 20.00 – Konsultacje literacki z krytykiem i redaktorem Janem Zdzisławem Brudnickim. Zapraszamy wszystkich piszących/wstęp wolny

6 (sobota)

17.00

– „Spotkanie z podróżnikiem” – tematem spotkania będzie wyprawa do Syrii/wstęp 5zł

7 (niedziela)

17.00
17.00

– Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina/wstęp 5zł
– Wernisaż wystawy malarstwa miniaturowego „Małe jest piękne”. Wystawa będzie czynna od 8 do 18 kwietnia/wstęp wolny

7 (niedziela) – 14 (niedziela)

– Wielokulturowy warsztat teatralny Fundacji Strefa WolnoSłowa w ramach projektu „Teatr migrujący”/szczegóły na stronie: www.strefawolnoslowa.pl

10 (środa)

17.00

– W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Bitwy, potyczki, wielcy wodzowie”, przedstawi Katarzyna Rokosz/wstęp wolny

11 (czwartek)

18.00 – Międzynarodowy Dzień Poezji w CPK: biesiada literacka „Prosto z Londynu”. Wystąpi Adam Siemieńczyk – poeta, grafik, eseista, antologista, w towarzystwie Piotra Kasjasa.
Spotkanie poprowadzi Jan Zdzisław Brudnicki/wstęp wolny

12 (piątek)

18.00 – „Powitanie Wiosny” – koncert w wykonaniu zespołu Magia/wstęp 5zł

13 (sobota), 14 (niedziela), 15 (poniedziałek) – Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury zaprasza pedagogów – instrumentalistów i pedagogów – wokalistów na „Mistrzowski Konkurs dla Pedagogów Muzyki”.
Koncerty będą się odbywać od godz. 10.00. Szczegółowy program i warunki uczestnictwa na stronach internetowych: www.interpiano.pl oraz www.cpk.art.pl/wstęp wolny
17 (środa)

17.00

18 (czwartek)

18.00 – Koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Grażyny Bacewicz/wstęp wolny

– W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Okropności wojny”, przedstawi Katarzyna Rokosz /wstęp wolny

19 (piątek)

19.00 – Wernisaż wystawy grafik Jolanty Babicz. Prace będą prezentowane do 12 maja/wstęp wolny

20 (sobota)

18.00 – „Julia” – koncert Julii Sobieskiej z towarzyszeniem fortepianu i gitary. Młoda wokalistka, wraz ze znakomitymi muzykami przedstawi swoje wersje filmowych melodii, przeplatanych dynamicznymi
interpretacjami klasyki i folku, by wreszcie zaśpiewać premierowe utwory, które powstały po jej zetknięciu ze środowiskiem londyńskich muzyków.
Julia Sobieska – śpiew, Andrzej Seroczyński – fortepian, Roman Ziemlański – gitara/wstęp 5zł

21 (niedziela)

15.00 – Literackie zabawy dla dzieci. Spotkanie z popularną autorką książek i rymowanek Agnieszką Frączek pt. „O bykach (językowych) i innych zwierzętach”.
W programie polowanie na byki, wpuszczanie w maliny i... kotostrofy! Spotkanie dla dzieci od 6 lat/wstęp 5zł
19.00 – Koncert zespołu „Dom o Zielonych Progach”. BILETY w przedsprzedaży: 25 zł do nabycia w Księgarni Podróżnika, ul. Kaliska 8/10 (Warszawa) oraz przez Internet od 25 kwietnia.
Rezerwacja biletów: bilety@wgorach.art.pl. W dniu koncertu bilety w cenie 35 zł.

24 (środa)

17.00
18.30

– W cyklu „Spotkania ze sztuką” wykład pt. „Inspiracje literackie w malarstwie polskim XIX wieku” przedstawi Bożena Pysiewicz/wstęp wolny
– 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. Tematem kwietniowego spotkania będzie „Czarodziejska góra” Thomasa Manna/wstęp wolny

25 (czwartek)

19.00 – Kabaret „Filip z Konopi” Filipa Borowskiego i jego Goście/wstęp 10zł.

26 (piątek)

19.00 – „Josela Rakowera rozmowa z Bogiem” – spektakl teatralny według tekstu Zvi Kolitza w przekładzie Artura Kucia.
Wykonawcy: Sławomir Holland – interpretacja, Michał Górczyński – muzyka i wykonanie/wstęp 10zł

27 (sobota)

19.00 – Młoda Kultura w CPK! Edycja kwietniowa - koncerty zespołów:
– Math3matics w składzie: Grzegorz Wiśniewski - gitara basowa, Łukasz Krulikowski - gitara elektryczna,Wojciech Podsiadło – perkusja, Kuba Kałużny – keyboard,
Martyna Janiak – wokal, Maciej Ludwikowski – skrzypce;
– PcNL w składzie: Bartosz Stangiewicz – bas, wokal, Monika Zielińska –wokal, Michał Koziar –gitara, wokal, Paweł Walędzik –gitara, wokal, Ignacy Korytko – keyboard, wokal,
Jan Płoński –perkusja/wstęp 5zł

28 (niedziela)

17.00

– „Wiosenny koncert operetkowy”. Wykonawcy: Witold Matulka – tenor i Małgorzata Długosz – sopran, prowadzenie koncertu Roman Zommer/wstęp 10zł

WYSTAWY: Galeria CPK jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00/wstęp wolny
7 (niedziela)

17.00

19 (piątek)

19.00 – Wernisaż wystawy grafik Jolanty Babicz. Prace będą prezentowane do 12 maja.

– Wernisaż wystawy malarstwa miniaturowego „Małe jest piękne”. Wystawa będzie czynna od 8 do 18 kwietnia.

Wystawa laureatów konkursu plastycznego i literackiego inspirowanego słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieję się dziecko, śmieje się cały świat”. Wystawa będzie czynna przez całą wiosnę.
STUDIUM TEATRALNE, UL. LUBELSKA 30/32
5 (piątek)

19.00 – W cyklu „Historia jednego obrazu” – BLOKOWISKA. Udział wezmą: Kasia Bobula -fotografka mieszkająca w Londynie. Fotografuje dla magazynów (m.in. Apartamento iT, The New York Times,
Style Magazyne), Maria Piechotka architektka, zaprojektowała m.in. osiedle Bielany, Marlena Happach architektka, współzałożycielka stowarzyszenia Odblokuj, wiceprezes warszawskiego oddziału
SARP-u, Jarosław Trybus – historyk sztuki, krytyk architektury, autor książki „Przewodnik po warszawskich blokowiskach”/wstęp wolny

W MAJU W CPK:
1-5 maja 2013

EUROPEJSKI FESTIWAL AKADEMII MUZYCZNYCH
W programie występy studentów Akademii Muzycznych z Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Gdańska, Bydgoszczy, Wilna (Litwa), Berlina (Niemcy), Lwowa (Ukraina),
Mińska (Białoruś), Tromso (Norwegia), Pragi (Czechy), Budapesztu (Węgry), Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) i Moskwy (Rosja).

IV WARSZAWSKIE TARGI KSIĄŻKI
16-19 maja 2013 – Stadion Narodowy w Warszawie

Kawiarnia „VENA” Zaprasza
w godz. 10.00 do 18.00

www.facebook.com/cpkpp

