10

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

20.11.2013

MOįE CZAS POZWOLI CI WYBRAý SIČ NA KTÓRćģ Z TYCH IMPREZ. ZACHČCAMY!

Anita Lipnicka & John Porter
KONCERT
22 listopada 2013r. Kinoteatr Piast Ostrzeszów godz. 19.30.
Bilety w cenie: 50zł do nabycia w Ostrzeszowskim Centrum Kultury
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w kasie kina od wtorku do piątku
oraz w sobotę i w niedzielę w godz. 16.00 – 19.30,
tel./fax 62 70-25-76,
email: ockostrzeszow@gmail.com,
www.ock.ostrzeszow.pl

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy 23 listopada do kościoła
Chrystusa Króla w Ostrzeszowie
na „Uwielbienie Boga za Rok Wiary”.
Modlitewne spotkanie rozpocznie się Eucharystią o godz. 18:00.
Od godz. 19.00 w koncercie uwielbienia będziemy dziękować Bogu muzyką, śpiewem, radością wspólnoty, za dar wiary i łaskę tego roku. Koncert
jest owocem warsztatów muzycznych. odbywających się w ostrzeszowskim
klasztorze.
Zapraszamy
Duszpasterze parafii Chrystusa Króla
i Siostry Nazaretanki z Ostrzeszowa

Thor - Mroczny Ğwiat 3D

Klopsiki kontratakują 3D
Animacja, komedia, fantastyczny, 90 min
Wtorek - 19 XI, godz. 17.00
ĝroda - 20 XI, godz. 17.00
Czwartek - 21 XI, godz. 17.00

Grawitacja 3D
USA, dramat, sci-¿, 90 min
Wtorek - 19 XI, godz. 19.00
ĝroda - 20 XI, godz. 19.00
Czwartek - 21 XI, godz. 19.00

TERESA WERNER GWIAZDć
ģLćSKICH SZLAGIERÓW

Bo my tu fajne szlagiery gromy
i sztama z wami - widzami trzymomy.
Po raz trzeci w tym roku gwiazdy
z Listy ĝląskich Szlagierów tra¿ áy
do Ostrzeszowa. Prowadzący te imprezy Eugeniusz Witek „Geno” znów
przywiózá do nas artystów lubianych i
chĊtnie sáuchanych, o czym Ğwiadczy
wypeániona po brzegi sala kinoteatru.
UcztĊ Ğląskich szlagierów rozpocząá Tomasz Calicki - zaprezentowaá
kilka utworów, które ukaĪą siĊ na
przygotowywanej páycie „Speánione

marzenia”. Rozpocząá piosenką
„Jedno serce - dwie dziewczyny”, miaá
teĪ coĞ dla rodziców i inne piosenki,
takie do wspólnego bujania. Kiedy
wszyscy wstali, chwycili siĊ za rĊce,
to i sáowa „dobrze nam razem ze sobą” zabrzmiaáy bardziej prawdziwie.
Potem przed publicznoĞcią pojawiaáo
siĊ Ğpiewające rodzeĔstwo - Beata i
Marcin, proponując kilka sáonecznych
piosenek, powracających do letnich
wspomnieĔ, jak choüby „Nie moĪna
czekaü do koĔca lata”.
Za to moĪna, a nawet trzeba byáo

czekaü do koĔca koncertu - wówczas
to scenĊ rozĞwietliáa niekwestionowana gwiazda Listy ĝląskich Szlagierów
- Teresa Werner.
„Wy ją kochacie - ona was” - zapowiadaá „Geno” i, sądząc po aplauzie,
z jakim powitano artystkĊ - wcale
nie byáa to zapowiedĨ przesadnie
eufemistyczna. Piosenkarka szybko
nawiązaáa kontakt z publicznoĞcią, nie
tylko poprzez wspólny Ğpiew znanych
przebojów, ale takĪe poprzez wyjĞcie
przed scenĊ i przywitanie siĊ z czĊĞcią sáuchaczy. Zgodnie z obietnicą,
zawartą w piosence „Speániü marzenia”, Ğpiewaáa dla swoich i nie tylko
swoich fanów. Przez godzinĊ mogliĞmy
sáuchaü i wspólnie nuciü melodyjne,
rzewne, ale takĪe Īartobliwe i skoczne
przeboje. I te doskonale znane, i kilka
premierowych utworów, wypeánionych
sáoĔcem i miáoĞcią. Na koniec oczywiĞcie najwiĊkszy hit piosenkarki - „Daáabym ci, daáa”, zaĞ na bis zapewnienie o
tym, Īe „MiáoĞü jest piĊkna”.
PiĊkny byá teĪ ten koncert, zorganizowany przez OCK, pozwalający
sáuchaczom rozmiáowanym w lekkiej,
pogodnej piosence oderwaü siĊ na
dwie godziny od trochĊ szarej rzeczywistoĞci.
K. Juszczak

USA, fantasy, przygodowy, 112 min
Sobota - 23 XI, godz. 18.30 (dubbing)
Niedziela - 24 XI, godz. 15.00 (dubbing) i 17.00 (napisy)
Wtorek - 26 XI, godz. 17.30 (dubbing)
ĝroda - 27 XI, godz. 19.00 (dubbing)
Czwartek - 28 XI, godz. 17.00 (dubbing)

Wenus w futrze
Francja, Polska, dramat, 96 min, od lat 15
Sobota - 23 XI, godz. 20.30
Niedziela - 24 XI, godz. 19.00
Wtorek - 26 XI, godz. 19.30

ĝroda - 27 XI, godz. 17.00
Czwartek - 28 XI, godz. 19.00
Bilety: ulg. 13 zá (3D - 18zá), norm. 16
zá (3D - 20zá); wtorek - 12zá (3D - 16zá)
Bilet rodzinny - zgodnie z regulaminem 30zá (3D - 40zá)
Okulary: 5 zá /na wáasnoĞü/ lub 2 zá wypoĪyczenie + 3zá kaucja, zwracana
po zdaniu okularów.
Seanse niedzielne gwarantowane.
Filmowe czwartki z kawą.
Repertuar kina:
www.ock.ostrzeszow.pl

ZAMKI NAMALOWANE
I NAGRODZONE
Po sukcesach osiąganych
przez máodych ostrzeszowskich
plastyków w konkursach ogólnopolskich, przyszedá czas na sukcesy w
miĊdzynarodowej obsadzie. W IV

Hanna Stanisławska

Aleksandra Morta

MiĊdzynarodowym Konkursie Plastycznym „Oczarowani Zamkami”,
zorganizowanym przez Muzeum ĩup
Krakowskich, III miejsce w grupie
wiekowej 11-15 lat zajĊáa Hanna Sta-

nisáawska, zaĞ Aleksandra
Morta otrzymaáa wyróĪnienie
poĞród twórców od 16 do 19
lat. Praca Hani przedstawia
namalowany wĊglem zamek
w Goáuchowie, z kolei Ola
zaprezentowaáa namalowany farbami olejnymi zamek
w Nowym WiĞniczu - w
wieczornej poĞwiacie. Obu
malarkom, doskonalącym
swoje umiejĊtnoĞci pod kierunkiem ElĪbiety LubiĔskiej
w pracowni plastycznej OCK,
serdecznie gratulujemy.
K.J.

