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PROGRAM

20.00 – Damian Pietrasik Quintet – „River”. Damian Pietrasik to kompozytor, lider 
kwintetu. W Jego twórczości słychać różne przenikające się gatunki muzyczne. 
Skład Zespołu: Damian Pietrasik – fortepian, Michał Łuka – saksofon, Ignacy Wendt – 
trąbka, Mateusz Dobosz – kontrabas, Rafał Olewnicki – perkusja. Wstęp – zaproszenia 
do odbioru w CePeK od 24 listopada. Liczba miejsc ograniczona.

19.00 – Koncert – „Oranżada” / „The Kid” – film. Muzyka instrumentalna do filmu „The 
Kid” („Brzdąc”) Charlie Chaplina którą grupa Oranżada, kultowi przedstawiciele 
awangardowego rocka wykonuje na żywo podczas projekcji. Muzyka wykonywana jest 
w podstawowym instrumentarium zespołu rockowego: gitara elektryczna 
sześciostrunowa (Michał Krysztofiak), gitara basowa (Robert Derlatka) i klasyczna 
perkusja (Artur Rzempołuch). Bilety 15 zł dostępne w CePeK od 22 listopada lub 
poprzez kontakt mailowy sylwia@cpk.art.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Mikołajki w CePeKa!
11:00 – spektakl teatralny dla dzieci pt. „Świąteczny list” Teatru Bajaderka. 
Wstęp – zaproszenia do odbioru w CePeK od 24 listopada. Liczba miejsc ograniczona.
12:15 – 14:15 – rodzinne warsztaty świąteczne: tworzenie ozdób z sianka, ozdabianie 
bombek. Liczba miejsc ograniczona.

Mikołajki w CePeKa!
18.00 – „Boy – looking for friends" – klaunowe show w wykonaniu Piotra Sikory, 
wyreżyserowane przez włoskiego nauczyciela teatru ruchu i twórcy masek teatralnych, 
Matteo Destro. Jest to bardzo ciepła, familijna i poetycka opowieść o chłopcu 
mieszkającym w walizce, jego samotności i poszukiwaniu przyjaciół. Wstęp – 
zaproszenia do odbioru w CePeK od 24 listopada. Liczba miejsc ograniczona.

18:30 – OKIEM FOTOGRAFA ON-LINE. Artur Stankiewicz: „Puls afrykańskiej natury”.

18.00 – Świąteczny Koncert Praskiej Orkiesty Dream Up. Wstęp – zaproszenia do 
odbioru w CePeK od 24 listopada. Liczba miejsc ograniczona.

19:00 – INTERNATIONAL MOVEMENT FESTIVAL U:NEW – „AXIOM OF CHOICE” / 
„INFLATING”. Program pierwszej edycji festiwalu tańca współczesnego składa się ze 
spektakli artystów i artystek z Polski, Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. W programie 
otwarcia m.in. spektakl kolektywu HOTELOKO movement makers „Axiom of Choice” 
w wykonaniu Agaty Życzkowskiej i Mirka Woźniaka oraz solo „Inflating” w wykonaniu 
Klary Szeli. Organizator: Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA'. Współorganizator 
Centrum Promocji Kultury. Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja mailowa pod 
adresem: biuro@fundacjarozwojuteatru.pl 

19.00 – Koncert BARDOWIE SOLIDARNOŚCI. Zbigniew Murawski – kierownik 
artystyczny projektu, kompozytor, gitarzysta, wokalista, muzykolog, pierwszy autor 
opracowań nutowych utworów Jacka Kaczmarskiego. Adam Tkaczyk – wokalista, 
gitarzysta, autor muzyki, aktor estradowy, lider zespołu Wyspy Dobrej Nadziei. Adam 
Rakowski – kontrabasista, gitarzysta basowy, muzyk Orkiestry Teatru Wielkiego Opery 
Narodowej w Warszawie. Jacek Michalak – muzyk, akordeonista, producent muzyczny. 
Bilety 15 zł dostępne w CePeK od 1 grudnia. Liczba miejsc ograniczona.

19:00 – INTERNATIONAL MOVEMENT FESTIVAL U:NEW / „W DRODZE” / „APOLLO 
E DAFNE”. W programie drugiego dnia festiwalu dwa spektakle: „W drodze” w 
wykonaniu tanecznego zespołu NEW FOLK oraz spektakl włoskiego zespołu 
ZAPPULLA DANZA movimento naturale „Apollo e Dafne”. Organizator: Fundacja 
Rozwoju Teatru 'NOWA FALA'. Współorganizator Centrum Promocji Kultury. 
W s t ę p  w o l n y,  o b o w i ą z u j e  r e z e r w a c j a  m a i l o w a  p o d  a d r e s e m : 
biuro@fundacjarozwojuteatru.pl

9:00-13:00 – WARSZTATY TANECZNE „DANCE HIGHWAYS”. Warsztaty artystów 
tańca należących do europejskiej sieci DANCE HIGHWAYS, gdzie głównymi 
prowadzącymi jest trójka twórców z kolektywu HOTELOKO movement makers: Agata 
Życzkowska, Mirek Woźniak, Klara Szela. W ciągu trzech dni po kolei każdy z artystów 
HOTELOKO zaprosi do wspólnych działań i zapoznania się z dobrymi praktykami 
kolektywu. Poziom open. Organizator: Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA'. 
Współorganizator Centrum Promocji Kultury. Obowiązują zapisy mailowe pod 
adresem: biuro@fundacjarozwojuteatru.pl

INTERNATIONAL MOVEMENT FESTIVAL U:NEW – „THE LACQUER BALLET”
18:00 – krótki wykład wprowadzający w tematykę spektaklu Theater der Klänge pt. 
„Das Lackballett -The Lacquer Ballet”. Prowadzenie: Jadwiga Majewska. Organizator: 
Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA'. Współorganizator Centrum Promocji Kultury.
19:00 – spektakl Theater der Klänge z Düsseldorfu - w reżyserii J.U. Lensinga i w 
choreografii greckiej artystki Jacqueline Fischer, który powstał z okazji 100-lecia 
Bauhausu jako kontynuacja idei Oskara Schlemmera. Prezentację spektaklu 
współfinansuje Fundacja Współpracy Polkso-Niemieckiej. Po spektaklu spotkanie 
artystów z publicznością - prowadzenie: Jadwiga Majewska. Organizator: Fundacja 
Rozwoju Teatru 'NOWA FALA'. Współorganizator Centrum Promocji Kultury. 
Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja mailowa pod adresem:
 biuro@fundacjarozwojuteatru.pl

19:00 INTERNATIONAL MOVEMENT FESTIVAL U:NEW – „WELL COME” / 
„PLAYLIST”

W programie ostatniego dnia festiwalu trzy prace: duet „well come” Klary Szeli i Mileny 
Suskiej oraz spektakl „Playlist” w wykonaniu Pedro Pauwelsa, artysty urodzonego w 
Belgii, mieszkającego we Francji. Ponadto spektakl w wykonaniu Marii Ibarretxe 
„Choreographic Study About the End of Things” z Hiszpanii-Kraju Basków – prezentacja 
spektaklu współfinansowana ze środków Instytutu Cervantesa w Warszawie. 
Organizator: Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA'. Współorganizator Centrum 
Promocji Kultury. Wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja mailowa miejsc pod adresem 
biuro@fundacjarozwojuteatru.pl

19.00 – Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego Goście. 

Bilety 20 zł dostępne w CePeK od 1 grudnia. Liczba miejsc ograniczona.

19.00 – Koncert „Czarno-białe ślady”. „Czarno-białe ślady“ to kameralny koncert 
liderów formacji rockowej Bończyk/Krzywański/Nowak adresowany do fanów 
Republiki oraz do wszystkich miłośników niestandardowego brzmienia. Ciekawa 
interpretacja i charakterystyczna ekspresja Jacka Bończyka w jego wykonaniu 
utworów Ciechowskiego, znane piosenki w nowych aranżacjach Zbigniewa 
Krzywańskiego – to wszystko gwarantuje niezapomniany koncert przypominający 
twórczość Grzegorza Ciechowskiego i Republiki. Bilety 25 zł dostępne w CePeK 
od 1 grudnia lub poprzez kontakt mailowy sylwia@cpk.art.pl. Liczba miejsc 
ograniczona.

18.00 – „Podwieczorek z muzyką kameralną” . Najpiękniejsze utwory operetkowe, 
musicalowe i przeboje muzyki klasycznej oraz estradowej w 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 1 grudnia. Liczba miejsc ograniczona.

19.00 – Koncert Świąteczny Sinfonii Varsovii. W programie: P. Czajkowski – „Dziadek do 
orzechów”, B. Brittn – „Simple Symohony op. 4”, wybrane kolędy. Bilety w cenie 10 zł 
dostępne na portalu eventim.pl od 1 grudnia oraz niewielka pula na miejscu na 
godzinę przed koncertem. Liczba miejsc ograniczona.

18.30 – ŁUKASZ ORBITOWSKI ON-LINE przedstawia: „LĘK i STRATA: Groza i 
Fantastyka w popkulturze lat 90”. Łukasz Orbitowski – pisarz, autor programów 
telewizyjnych i podcastów, laureat Paszportu Polityki za powieść „Inna dusza”, 
Nagrody Literackiej m.st. Warszawy za „Kult”, nominowanym do Nagrody Literackiej 
miasta Gdynia i dwukrotnie do nagrody „Nike”.

19.00 – „PRASKI BLUES”. Ideą imprezy jest prezentacja różnych gatunków bluesa. 
Koncert poprowadzi red. Zbyszek Jędrzejczyk. Wstęp – zaproszenia do odbioru w 
CePeK od 14 grudnia. Liczba miejsc ograniczona.

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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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

- Wiktor Salicki „Nieśmiertelnośćzawsze”
wystawa czynna do 8.12.2021.

- Jarosław Filipek „Dotknąć pejzażu”
wystawa czynna od 11.12.2021 do 5.01.2022
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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.

33
PiątekPiątek

44
SobotaSobota

66
PoniedziałekPoniedziałek

3
Piątek

4
Sobota

5
Niedziela

6
Poniedziałek

7
Wtorek

9
Czwartek

10
Piątek

11
Sobota

12
Niedziela

13
Poniedziałek

– 15
Środa

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

19.00 – Zaduszki Poetycko-Muzyczne. W programie: poezja Edwarda 

Stachury i Ryszarda Bruna Milczewskiego oraz Józefa Plessa z jego 

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.

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.

17.00 – „BRZASK NIEPODLEGŁOŚCI” – koncert patriotyczny 

w wykonaniu Chóru Męskiego Towarzystwa Śpiewaczego HARFA 

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.

19.00 – Okiem Fotografa : „Jarek Wierzbicki: Cały mój jazz”. ON-LINE

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.

18.00 – „Podwieczorek z muzyką kameralną”. Najpiękniejsze utwory 

operetkowe, musicalowe i przeboje muzyki klasycznej oraz estradowej w 

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.
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