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UWAGA. W Sali widowiskowej CePeKa obowiązuje reżim sanitarny, zgodny z rozporządzeniami Rządu RP. Powyższe
regulacje wstępu na wydarzenia będą korygowane w przypadku zmian w obowiązujących przepisach sanitarnych.
19.00 – Zaduszki Poetycko-Muzyczne. W programie: poezja Edwarda
Stachury i Ryszarda Bruna Milczewskiego oraz Józefa Plessa z jego
Czwartek
jubileuszowego tomu „Wiersze 1970-2021”. Występują: Joanna
Kasperska – aktorka; Józef Pless – poeta, prozaik; Andrzej Rejman –
fortepian / wstęp – wejściówki do odbioru w CePeK od 25 października.
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6
Sobota

19.00 – „Koncert dla Kaliny DLA CIEBIE JESTEM SOBĄ…” Zapraszamy
na kameralny, liryczny koncert piosenek, wybitnych autorów
i kompozytorów. To czuła rozmowa z publicznością, przywołanie nieco
innego świata, świata z rozmów z Kaliną Jędrusik i jej ulubionymi
utworami, smakiem literackim, muzycznym i poczuciem humoru.
Przywołamy klimat Kabaretu Starszych Panów, piosenki francuskiej
w polskim tłumaczeniu Wojciecha Młynarskiego oraz utwory do wierszy
polskich poetów i uznanych autorów polskiej piosenki. Wystąpią Anna
Bojarska i Marek Urbański, przy instrumencie zasiądzie wybitny polski
pianista Piotr Latoszyński! / bilety: 10 zł. dostępne w CePeK od
25 października.

17
Środa

19
Piątek
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17.00 – „BRZASK NIEPODLEGŁOŚCI” – koncert patriotyczny
w wykonaniu Chóru Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego HARFA
Niedziela
w Warszawie z towarzyszeniem Natalii Pawlaszek przy fortepianie oraz
Kwintetu Smyczkowego Smooth. Wydarzenie dofinansowane z dotacji
Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca / wstęp – wejściówki do odbioru
w CePeK od 25 października.

9
Wtorek
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Środa
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Sobota

19.00 – Okiem Fotografa ON-LINE: „Jarek Wierzbicki: Cały mój jazz”.
W listopadzie wracamy do fotografii koncertowej, którą przybliży nam
Jarek Wierzbicki, bardzo wrażliwy i aktywny fotograf, regularnie
odwiedzający sale koncertowe oraz festiwale, autor o wielce bogatym
portfolio, znany nie tylko z miłości do fotografii i muzyki, ale również
z projektów wspierających dzieci (i nie tylko).
18.30 – „Jest taki kraj”. Koncert piosenek o wolności i niepodległości
w wykonaniu Artystów Teatru N.O.R.A. / wstęp – wejściówki do odbioru
w CePeK od 27 października.
19.00 – Koncert ADAM GOLICKI TRIO. Maciej Grzywacz – gitara; Piotr
Lemańczyk – kontrabas i gitara basowa; Adam Golicki – perkusja.
Adam Golicki – perkusista, w 2005 roku wygrał z zespołem Paul Band
Międzynarodowy Konkurs Jazz & Blues w Gdyni i został oceniony jako
jeden z najlepszych instrumentalistów konkursu. Wraz z Stan Big Band
otrzymał Grand Prix w Czechach (Ceske Kamienice) w 2008 roku. Jest
także muzykiem sesyjnym grającym w przeróżnych stylach muzycznych,
nagrał albumy z wieloma znanymi artystami jazzowymi, takimi jak: Kuba
Stankiewicz, Maciej Sikala, Urszula Dudziak, Big Band gdańskiej Akademii
Muzycznej / bilety 15 zł. dostępne w CePeK od 2 listopada.
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19.00 – Spektakl pt. „NAJLEPSZY PRZYJACIEL MĘŻCZYZNY”. Teatr
Zapis Fonetyczny zaprasza na komedię o mężczyznach (ale nie tylko dla
mężczyzn) na podstawie sztuki Pierre-Henri Thérond. Reżyseria: Dariusz
Dziewięcki, Tekst oryginalny: Pierre-Henri Thérond. Przekład: Jacek
Kaduczak, Adaptacja tekstu: Dariusz Dziewięcki, Janusz Leszczyński.
Scenografia i kostiumy: Dariusz Dziewięcki, Janusz Leszczyński. Obsada:
Dariusz Dziewięcki (Daniel), Janusz Leszczyński (Roger), Nina
Malinowska-Dziewięcka (głos Cécile), Marta Przyborowska (głos
Barbary). Spektakl dla widzów 16+ / bilety 15 zł. dostępne w CePeK od
2 listopada.
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18.00 – „Praga-Południe tańczy tango”. Fundacja Partytura serdecznie
zaprasza na wieczór tanga w cyklu „Muzyka taneczna na PradzeNiedziela
Południe”. W ramach wieczoru odbędzie się koncert tang polskich
i argentyńskich w wykonaniu chóru i orkiestry Formacji Tango Para Todos,
pokaz tanga, lekcja podstawowych kroków tangowych oraz milonga, czyli
potańcówka w rytmie tanga. Będzie to już kolejne spotkanie z tangiem
dla mieszkańców dzielnicy Praga-Południe. Tym razem repertuar
koncertu będzie obfitował w kompozycje autorstwa Astora Piazzolli,
argentyńskiego wirtuoza bandoneonu, z racji stulecia jego urodzin
przypadających w tym roku. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa,
Urząd Dzielnicy Praga-Południe / wstęp – wejściówki do odbioru
w CePeK od 8 listopada.

24
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 /
wstęp wolny.
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19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Goście / bilety
Czwartek 20 zł. dostępne w CePeK od 2 listopada.
19.00 – „PRASKI BLUES”. Ideą imprezy jest prezentacja różnych
gatunków bluesa. Koncert poprowadzi red. Zbyszek Jędrzejczyk / wstęp –
Piątek
wejściówki do odbioru w CePeK od 15 listopada.
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Sobota

18.00 – „Podwieczorek z muzyką kameralną”. Najpiękniejsze utwory
operetkowe, musicalowe i przeboje muzyki klasycznej oraz estradowej w
Niedziela
wykonaniu znakomitych artystów scen polskich. Koncert poprowadzi
Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, a przy fortepianie zasiądzie
Adam Sychowski – pianista Filharmonii Narodowej / bilety 15 zł.
dostępne w CePeK od 2 listopada.

18.30 – ŁUKASZ ORBITOWSKI ON-LINE przedstawia: „LĘK i STRATA:
Groza i Fantastyka w popkulturze lat 90.” Zapraszamy na cykl spotkań online z Łukaszem Orbitowskim, pisarzem, autorem programów
telewizyjnych i podcastów, laureatem Paszportu Polityki za powieść
„Inna dusza”, Nagrody Literackiej m.st. Warszawy za „Kult”,
nominowanym do Nagrody Literackiej miasta Gdynia i dwukrotnie do
nagrody „Nike”. Niegdyś fantastą nagrodzonym „Zajdlem”, obecnie
tworzącym bez oglądania się na gatunki literackie. Obieżyświatem oraz
entuzjastą muzyki metalowej i nosorożców.

18.00 – Stowarzyszenie Literacko Muzyczne „Ballada” i CePeK
zapraszają na Koncert Galowy „Premiery i Interpretacje OPPA 2021” /
bilety 50 zł. – sprzedaż tylko w dniu wydarzenia.
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12.00 – „Magiczny Płatek Śniegu”. Spektakl dla dzieci Teatru Dur Moll.
Mała żyrafa o bardzo krótkiej szyi wyrusza w poszukiwaniu niezwykłego
Niedziela
płatka śniegu, który spełnia życzenia. Jej marzeniem jest mieć tak jak inne
żyrafy długą, piękną szyję. W poszukiwaniach pomagają jej przyjaciele:
kot, sowa i bałwanek / bilety 10 zł. dostępne w CePeK od 2 listopada.

Wybrane wydarzenia, organizowane przez CePeK, będą transmitowane na Facebooku Centrum.

WYSTAWY
Galeria jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 18.00, w piątki w godz. 11.00 – 15.00 / wstęp wolny
GALERIA CePeK
ul. Podskarbińska 2
03-833 Warszawa
tel. 22-277-08-20

- Krzysztof Dudziński – „Dzieci kosmosu”
wystawa będzie czynna do 16.11.2021
- Wiktor Salicki – „Nieśmiertelnośćzawsze”
wystawa czynna od 20.11.2021 do 8.12.2021

sekretariat@cpk.art.pl
www.cpk.art.pl

