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Galeria CePeK czynna:
pon. – pt.
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niedziela
19:00 
„ORIENTACJA NA ORIENT”. 
Koncert z okazji jubileuszu 40-lecia Zespołu, który  
w latach 80. kształtował scenę etniczną w Polsce, 
a także  współtworzył jej europejskie oblicze 
koncertując m.in. we Włoszech oraz w Berlinie 
Zachodnim. Muzyka zespołu stała się również 
ścieżką dźwiękową do emitowanego wielokrotnie 
filmu o Ziemi Świętej. Ukazały się dwa albumy z jego 
repertuarem. Lider zespołu, jako Lucyan nagrał 30 
płyt z własnymi kompozycjami, wydanych w Polsce, 
we Włoszech, w USA i na Węgrzech. Skład: Lucyan 
(Lucjan Wesołowski) – sitar, bansuri (flet indyjski), 
śpiew; Jacek Kasprzyca – gitara, śpiew; Adam 
Rozenman – instrumenty perkusyjne; Wojciech 
Ruciński – gitara basowa; Rena (Renata Sobczak) – 
śpiew, tampura, kij deszczu, dzwonki. 
Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu 
biletyna.pl od 20 lutego.

czwartek
19:00 
EDDIE ANGEL i Mar Todani.

Eddie Angel – mieszkający w Londynie genialny 
angielski gitarzysta, wokalista, autor muzyki  
i tekstów, jako 23-latek zaczął siać postrach na 
scenach londyńskich klubów. Wraz z członkami 
zespołu Jacka Bruce’a tworzył house band słynnego 
londyńskiego klubu Ronnie Scott’s. BB King, 
którego miał okazję poznać i występować przed 
nim, powiedział o nim „niech Eddie niesie bluesową 
pochodnię”. Jako kompozytor szczególnie ceni 
sobie też znajomość z Rayem Davisem z The Kinks. 
Współpracuje z legendarnym inżynierem dźwięku 
Rogerem Mayerem, twórcą efektów gitarowych 
spopularyzowanych przez Jimmiego Hendrixa (np. 
w „Purple haze”). Twórczość Eddiego Angela to  
opowieści ze świetnymi ścieżkami gitary i rock`n 
rollową ekspresją, jak sam to obrazowo ujmuje „jak 
Johnny Cash pędzący na ostrzu noża i spotykający 
szatańską fryzjerkę”. Artysta zdobywa serca 
publiczności swoimi ostrymi jak brzytwa riffami  
i wielką charyzmą. Muzyczne inspiracje: Albert King, 
BB King, Albert Collins, Otis Rush, Johnny Guitar 
Watson, Eric Clapton, Peter Green, Steeve Ray 
Vaughan, Jimi Hendrix. 
Mar Todani - japoński gitarzysta urodzony  
w Hiroshimie. W latach 90-tych był gitarzystą Big 
Joe Turner & Memphis Blues Caravan, potem wielu 
ameykańskich bluesmenów, takich jak Martha High, 
Ernie Johnson, Marten Ingle, Shana Waterstown,  
Nina Van Horn. Na scenie niczym samurajski 
wojownik, energicznie i ujmująco dopełnia ten 
atrakcyjnie się prezentujący skład. 
Bilety: 20 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu  
biletyna.pl od 20 lutego.

sobota
19:00
Spektakl teatralny pt. „WARIACI”.  

Reżyseria, opracowanie tekstu: Aleksandra Skorupa. 
Muzyka, wariat muzyczny: Grzegorz Kaźmierski. 
Zakonnice: Dominika Zielińska, Aleksandra Sroka, 
Katarzyna Gazdowicz. Wariat: Maciej Dmochowski.
„Wariaci” to moralitet performatywny na aktora, 
muzyka i wielogłos żeński. Stworzony na bazie 
„Wariata i zakonnicy” WITKACEGO spektakl zabiera 
widza w głąb jaźni głównego bohatera. Podróż po 
zakamarkach jego głowy jest dla odbiorcy przeżyciem 
intensywnym. Momentami wzrusza, momentami 
przeraża, momentami staje się wręcz nie-znośna. 
„Nażywość” muzyki dodatkowo podkreśla stany 
emocjonalne aktora, a jego dialog z nieobecnymi 
fizycznie kobietami odzwierciedla skomplikowaną 
kondycję psycho-fizyczną współczesnego 
Everymana. 

Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu  
biletyna.pl od 20 lutego.

niedziela
19:00
Robert Kasprzycki Band.

Wystąpi zespół w składzie: Robert Kasprzycki – voc, 
gitara; Max Szelęgiewicz – gitara; Krzysztof Wyrwa – 
gitara basowa; Adam Zadora – perkusja.

Robert Kasprzycki – związany z Krakowem znany 
śpiewający autor, ale i showman obdarzony 
niesamowitym poczuciem humoru. Piosenką „Niebo 
do wynajęcia” dotarł do ogromnego grona słuchaczy, 
single z jego płyt miesiącami gościły na listach 
przebojów, zaś cała twórczość Artysty jest skarbnicą 
utworów, z których wiele trafiło do śpiewników, 
cześć zaś do dziś stanowi kanon polskiej piosenki 
poetyckiej. 

Bilety: 50 zł dostępne w biletomacie oraz na portalu  
biletyna.pl od 20 lutego.

piątek
11:00
Spektakl dla dzieci pt. „Baśń o leciutkiej 
królewnie” w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”. 
Zaproszenia dla widzów indywidualnych do 
odbioru w sekretariacie CePeKa (liczba miejsc 
ograniczona).
19:00
„Artur Małecki & The Creature”. 
Trio grające muzykę gdzie bezpośrednia 
emocjonalność łączy się z abstrakcją. Skład zespołu: 
Przemysław Chmiel – saksofon; Michał Aftyka – 
kontrabas; Artur Małecki – perkusja.
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 20 lutego.

sobota
18:00
Aliah Team Show. Orientalna gala taneczna 
w Warszawie. Organizatorzy: Aliah Team oraz 
Centrum Promocji Kultury. 
Wstęp: bezpłatne wejściówki dostępne  
w CePeKu od 20 lutego.

niedziela
19:00 
Koncert „ORIENTACJA NA ORIENT”. 
Więcej Z BOKU AFISZA. 
Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 20 lutego.

środa
18:00
(OGRÓD KULTURY) „MY WAY... czyli koncert z 
okazji Dnia Kobiet”. Wystąpią: Bogdan Kuźmiuk – 
tenor; Hubert Stolarski – tenor; Andrzej Seroczyński 
– fortepian; Artur Bocheński – prowadzenie; Emilia 
Węgrzyn – scenariusz. 
Wstęp: bezpłatne wejściówki dostępne  
w CePeKu od 1 marca.

czwartek
17:30
Spotkanie pasjonatów szydełka i drutów. 
Więcej Informacji: spotkaniapasjonatow@gmail.
com. Spotkania koordynuje Ania #zazaplecie.

piątek
17:00
Cykl OGRODY SPOTKAŃ – Wiosenny Ogród. 
W programie: życzenia dla Pań – koncert artysty 
kabaretowego Szymona Kusarka. Poezja Wisławy 
Szymborskiej – patronki roku o kobietach i dla kobiet. 
Zdrowie na wiosnę – spotkanie z dziennikarką. Dary 
ogrodu – o naturalnej pielęgnacji urody – warsztat  
z Karolem Wiśniewskim. 
Wstęp wolny.

sobota
17:00
Salon Literacki przedstawia spotkanie z Elżbietą 
Musiał. „Kręgi na wodzie” czyli poetycka rozmowa  
o przemijaniu, wierszami i filmem ilustrowana. 
Spotkanie poprowadzi Rena Marciniak Kosmowska. 
Wstęp wolny.

niedziela
12:00 
Spektakl dla dzieci „KRESKA i KROPKA”. 
Sugerowany przedział wiekowy 4 do 8 lat. 
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 20 lutego. 
18:00 
Koncert z cyklu „Podwieczorek z muzyką 
kameralną”. „Gospodynią wieczoru będzie Grażyna 
Mądroch – sopran koloraturowy, przy fortepianie 
zasiądzie Adam Sychowski. 
Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 20 lutego. 

wtorek
18:30
OKIEM FOTOGRAFA. 
Przygotowanie i prowadzenie spotkania: Irek Graff. 
Partner: Fotokursownia Irka Graffa. 
Wstęp wolny.

środa
19:00
UMFC prezentuje: „Koncert Wiosenny”. 
W wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-
Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina . 
Wstęp wolny.

czwartek
19:00
EDDIE ANGEL i Mar Todani. 
Więcej Z BOKU AFISZA. 
Bilety: 20 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 20 lutego.

sobota
19:00
Spektakl teatralny pt. „WARIACI”. 
Więcej Z BOKU AFISZA. 
Bilety: 15 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 20 lutego.

niedziela
18:00
SLAM POETYCKI. Na dwa dni przed Światowym 
Dniem Poezji zapraszamy do udziału w turnieju. 
Zgłoszenia przyjmujemy w dniu wydarzenia, 
do 30 minut przed rozpoczęciem imprezy.  
Na występ każdy uczestnik ma 3 minuty. Zwycięzcę 
wytypuje głosowanie wśród publiczności. 
Nagroda – 2 bilety na koncert Roberta Kasprzyckiego 
(CePeKa 26.03.2023, godz. 19.00). 
Wstęp wolny. 

środa
11:00
Spektakl dla dzieci pt. „Baśń o leciutkiej 
królewnie” w wykonaniu Teatru „Itakzagramy”.  
Zaproszenia dla widzów indywidualnych do 
odbioru w sekretariacie CePeKa (liczba miejsc 
ograniczona).
18:00
Spotkanie z podróżnikiem. Ola Mae opowie o swojej 
13-miesięcznej podróży rowerowej po Europie! 
Wstęp wolny.

czwartek
17:30
Spotkanie pasjonatów szydełka i drutów.  
Więcej informacji: spotkaniapasjonatow@gmail.
com. Spotkania koordynuje Ania #zazaplecie
19:00
„Kabaret Filip z Konopi Filipa Borowskiego i Jego 
Goście”. 
Bilety: 20 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 20 lutego.

sobota
19:00 
YOUNG FUSION Zagra: HARD STAFF. 
Skład: Krzysztof Wąsik – wokalista i kompozytor; 
Natan Supeł – perkusista i kompozytor; Egon 
Wielgos – saksofonista i kompozytor; Albert Wielgos 
– pianista i kompozytor. 
Wstęp wolny.

niedziela
19:00
Robert Kasprzycki Band. 
Więcej Z BOKU AFISZA. 
Bilety: 50 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 20 lutego.

środa
18:30
Klub Mola Książkowego. Tematem spotkania 
w marcu będzie „Zwycięstwo” Josepha Conrada. 
Wstęp wolny.

piątek
18:00
„PRASKI BLUES”: HENDRIX PROJECT. Koncert 
poprowadzi red. Zbyszek Jędrzejczyk.
Skład zespołu: Krzysztof Ślązak – śpiew, gitara 
akustyczna; Marcin Różycki – gitara; Piotr Urbańczyk 
– gitara basowa. 
Bilety: 10 zł dostępne w biletomacie oraz na 
portalu biletyna.pl od 1 marca

----------------------------------------------------------------

sobota
19:00
Koncert „Warszawa od podwórza – Praskie 
Ballady”. Piosenki kontynuujące tradycję 
warszawskich ballad podwórzowych. 
Wstęp: bezpłatne wejściówki dostępne w CePeKu 
od 20 marca.
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Barbara Trojanowska 
„RYBY TAKIE JAK MY”   
wystawa czynna do 15.03.2023

Aleksandra Batura 
„JEDNIA”  
wernisaż 18.03.2023 / sobota / godz. 19:00 
wystawa czynna do 5.04.2023

Sala Klubowa
Wystawa pracowni artystycznych 
CePeK pod kierunkiem  
Kingi Pawełskiej  
wernisaż 25.03.2023 /sobota/ godz. 16:00 
wystawa czynna do 11.04.2023


