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kultura
tw

Muzyczne podróże

impreza
ajwiększe przeboje ABBY
i Bee Gees, taneczny rytm
N
disco i konkurs na najlepszy

strój stylizowany na lata '70
– klub „A Propos” rozpoczyna
kwiecień w radosnym stylu.
Imprezę poprowadzi dj Mirek.
Start imprezy: 1 kwietnia w
piątek, godz. 20.00. Bilety:
50 zł (20 zł wstęp, 30 zł konsumpcja).
W sobotę zapraszamy na
koncert w wykonaniu Zdenka Biny – lidera 123 Minut,
nieistniejącego już, jednego
z najciekawszych czeskich
zespołów. Zdenkowi Binie będzie towarzyszył Jan Urbanec.
Duet muzyków buduje nastrój

tw

balansujący od zadumy i melancholii po karnawałową
zabawę. Ich muzyka wędruje przez różne konwencje i
miejsca na ziemi. Rytmy ich
improwizowanych kompozycji pochodzą z Południowej
Ameryki, Afryki czy Azji. To
podróż pełna emocji, pasji i
po prostu dobrej muzyki. Start
koncertu: 2 kwietnia w sobotę,
godz. 20.00. Bilety: 30 zł w
przedsprzedaży, 40 zł w dniu
koncertu.
Klub „A Propos” mieści się
w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 82. Rezerwacje
pod numerami (74) 840 40
49, (74) 660 63 20. Pełny
program imprez na www.
aproposclub.pl .
Opr. AJ

Wygraj wejściówkę na imprezę!

Dla Czytelników mamy do wygrania jedną wejściówkę dla dwóch osób na imprezę (bez
konsumpcji) i jedną na koncert. Żeby wygrać, należy wysłać sms o treści „APROPOS
PIATEK” lub „APROPOS SOBOTA” pod numer 7216 według zasad na str. 15.

tw

Rajd Walończyków

rajd
Tym razem zdobyte zostaną
Głazy Krasnoludków. W sobotę,
16 kwietnia w godzinach 13.30
– 16.00 spotkają się tu uczestnicy VI Rajdu Walończyków.
Do wspólnego wiosennego wędrowania zapraszają Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Boguszowie
- Gorcach oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze o/Ziemi Wałbrzyskiej
Komisja Turystyki Górskiej.
Trasy rajdu: TRASA I (średnia
– ok. 15 km), zbiórka - wejście
główne przed budynkiem PKS
Wałbrzych (Plac Grunwaldzki)
o godz. 7.45; trasa: Kamienna
Góra - Krzeszów - Głazy Krasnoludków. TRASA II (średnia
– ok. 14 km), zbiórka: wejście
główne przed budynkiem PKS
Wałbrzych (Plac Grunwaldzki)
o godz. 7.45; trasa: Mieroszów
- Różana - Czartowskie Skały
- Kochanów - Głazy Krasnoludków. TRASA III: dowolna.
Zapisy wraz z wpisowym przyjmowane są do 11 kwietnia w
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PTTK Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych, tel. 74-842-40-52, fax.: 74-842-59-00
lub pocztą internetową: poczta@walbrzych.pttk.pl
Organizatorzy proponują: pamiątkowy dyplom uczestnictwa
dla każdego z uczestników
oraz grup zorganizowanych;
znaczek rajdowy, kiełbaskę
dla każdego uczestnika, folder
okolicznościowy; nagrody i
dyplomy dla zwycięzców konkursów, ubezpieczenie; uczestnictwo w minifestiwalu piosenki
turystycznej (czyli śpiewać każdy
turysta może); możliwość dojścia do miejsca zakończenia
rajdu przygotowanymi trasami
z przewodnikiem.
Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie www.osir-boguszow.eu oraz u komandora
rajdu Marii Burzyńskiej pod nr
tel. 74 8440 305 w godz. 8.00
– 15.00 i w oddziale PTTK pod
nr tel. 74 842 40 52 w godz.
10.00 – 16.00.
EG

Po dwóch imprezach sportowych,
które odbyły się w minioną sobotę
(turniej tenisa VIP oraz mistrzostwa
w szachach, wyniki podajemy na
stronach sportowych) OSK zaprasza na
giełdę kolekcjonerów, która odbędzie
się we wtorek, 29.03 od godz. 16.
To spotkanie połączone jest z akcją
„Wymień się książką”, w ramach której

można przynieść swoje książki do
wymiany z innymi czytelnikami, jak
również wypożyczyć książki, które są
obecnie w dyspozycji ośrodka.
Marzec zakończy się na sportowo w
OSK Podzamcze. W czwartek, 31.03 o
godz. 16 odbędzie się ﬁnał rozgrywek
tenisa stołowego amatorów, którzy
rywalizowali przez pół roku. Najlepsi
otrzymają upominki i wyróżnienia.
(ski)

Bohaterka ﬁlmu, Alisa, mieszkała nad morzem, a jej życie było całkiem zwyczajne.
Dziewczynka marzyła o balecie, śpiewała w dziecięcym chórze i chodziła do szkoły
specjalnej. Kiedy miała 6 lat, przestała mówić. Kiedy miała 17, przeprowadziła się
do Moskwy, a kiedy miała 18, poznała jego... i zniknęła.
Film otrzymał szereg nagród i wyróżnień: 2008 – Rosyjski kandydat do Oscara
2009; 2008 MFF w Karlowych Warach – Niezależna Kamera – Nagroda Czeskiej
Telewizji; 2008 MFF w Berlinie - nagroda FIPRESCI – Anna Melikian; 2008 MFF
w Soﬁi – Grand Prix – Anna Melikian; 2008 MFF w Sundance – Nagroda dla
reżysera - Anna Melikian
2008 MFF w Sundance – Oﬁcjalna Selekcja; 2007 Sochi Open Russian Film Festival
– Najlepsza Aktorka – Masza Szalajewa; 2007 Sochi Open Russian Film Festival
– Oﬁcjalna Selekcja.
red/eg

tw Rusałka czeka
Film „Rusałka” jest kolejną propozycją Biblioteki pod Atlantami w cyklu Seans
pod Atlantami. Pokaz ﬁlmu i dyskusja odbędą się w czawartek, 31 marca o godz.
17.30 w galerii na II piętrze. Wstęp jest wolny.
- Oddział Zbiorów Audiowizualnych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Wałbrzychu zaprasza na SEANS POD ATLANTAMI. W kolejnej odsłonie
cyklu "Kino okiem kobiet" przybliżymy twórczość rosyjskiej reżyser Anny
Melikian. Będzie to obraz "Rusałka", okrzyknięty "słowiańską Amelią" – mówi
Małgorzata Jurasz, kierownik Oddziału Zbiorów Audiowizualnych.

Teatr_Wałbrzych_
Warszawa_Sewilla
koncert
Grupa Gero Dominquez z
Hiszpanii, prezentująca ﬂamenco,
będzie atrakcją zbliżającego
się weekendu w Teatrze
Dramatycznym im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu.

Flamenco to zjawisko kulturowe,
związane z folklorem andaluzyjskich
Cyganów, obejmujące muzykę, śpiew,
taniec, strój i zachowania.
Gero Dominguez swoją drogę artystyczną rozpoczął w Sewilli już w wieku
9 lat pod kierunkiem wielkiego mistrza
Andresa Marin i Antonio Canales. Następnie kontynuował swoją edukację
w Konserwatorium Tańca w Sewilli.
Oprócz tego współpracuje z Instytutem

Sztuki Nowoczesnej w Walencji oraz
Baletem w Madrycie.
Podczas, gdy w Teatrze będzie
gościła grupa Flamenco, cały zespół
artystyczno-techniczny wałbrzyskiego Dramatu wystąpi podczas 31.
Warszawskich Spotkań Teatralnych,
gdzie zaprezentuje sześć spośród
wszystkich spektakli repertuarowych.
Będzie to m. in. „Był sobie ANDRZEJ…”, „James Bond…”, „Niech
żyje wojna” oraz „Dynastia”.
Koncert FLAMENCO Gero Dominguez – 2 kwietnia, niedziela,
godz. 19.00, duża scena Teatru Dramatycznego. Bilety – 45 zł (I miejsca)
i 35 zł (II miejsca). Rezerwacja pod
numerem tel. 74 664 96 95.
red. Karolina Sobolewska

W poszukiwaniu szczęścia
spektakl

Finisz OSK

giełda

ZAJRZYJ NA STRONĘ INTERNETOWĄ TYGODNIKA

Długa droga czeka bohaterów dwóch
spektakli przeznaczonych dla dziecięcej
widowni w Teatrze Lalki i Aktora.
Dziadek z „Bajki o szczęściu” wyruszy
przez ciemny i trochę straszny las, by z

powrotem sprowadzić do domu swoich
przyjaciół, wesołe zwierzątka. Niegdyś,
namówiony przez sprytnego Handlarza,
wymienił je za parę przedmiotów. Po
jakimś czasie rzeczy te jednak przestały
go cieszyć. W smutku wspominał
czas, gdy towarzyszył mu kolorowy

Kogucik, tańcząca Myszka i grająca
na płocie Świnka. Historia Dziadka to
rodzaj przestrogi dla najmłodszych, by
nie wierzyć kolorowym reklamom w
telewizji, że kolejna zabawka zastąpi
im kolegów i wspólną zabawę.
Calineczka, maleńka panienka z bajki
pod tym samym tytułem, przeżyje
porwanie przez żaby, rejs na liściu,
spotkanie z chrabąszczami, wędrówkę
na nogach i wreszcie lot na grzbiecie
jaskółki. Bardzo często przyjdzie jej
poznać istoty, które czują się od niej
ważniejsze ze względu na wzrost i
doświadczenie życiowe. Dopiero w
krainie wiecznej wiosny dziewczynka
odnajdzie miłość, w której nie znajdzie
śladu lekceważenia czy pobłażania.
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Dziadek i jego radosne zwierzątka w „Bajce o szczęściu”

tw

UŻYCZONE/TLIA

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu przy
ul. Buczka 16 zaprasza na „Bajkę o
szczęściu” w sobotę 2 kwietnia o godz.
17.00 – tego dnia do jednego biletu
zakupionego przez dorosłego widza
bilet dla dziecka jest dołączany gratis!
„Calineczkę” zobaczymy w niedzielę 3
kwietnia o godz. 12.30.
Bilety na spektakl kosztują 13 zł dla
dorosłego i 12 zł dla dziecka (do 12
roku życia). Można je rezerwować
od poniedziałku do piątku, w godz.
między 9.00-15.00, pod numerem
tel. 74 666 57 90. Teatr wprowadził
możliwość zakupienia karnetu dla
osób indywidualnych.
AJ

Do wygrania bilety!

Wyślij sms o treści „LALKI” pod numer 7216 według zasad na str. 15 i weź udział w
losowaniu podwójnego zaproszenia na niedzielny spektakl w Teatrze Lalki i Aktora.

Kapela ze wsi Warszawa zagra w Synagodze pod Białym Bocianem

koncert
To będzie niezwykły koncert w niezwykłym
miejscu. 7 kwietnia, w ramach Ethno Jazz
Festiwalu, we Wrocławiu zagra Kapela ze
wsi Warszawa. Dla naszych Czytelników
mamy wejściówki na ten koncert.
Kapela ze Wsi Warszawa powstała w 1997
r. W marcu 1998 r., podczas Radiowego
Konkursu Muzyki Folkowej „Nowa
Tradycja”, Kapela została laureatem II
nagrody oraz Nagrody Publiczności. W tym
samym roku ukazała się debiutancka płyta
grupy pt. „Hop SaSa”. Od 2000 r. grupa
rozpoczęła częste koncerty w Europie
Zachodniej, spotykając się ze znacznym
zainteresowaniem mediów i publiczności.
W 2001 roku ukazała się druga płyta
– „Wiosna Ludu”, rok później wydana

w Niemczech przez renomowane
wydawnictwo Jaro Med. pod tytułem
„People’s Spring”. Na potrzeby
rynku zachodniego Kapela zaczęła
funkcjonować także pod angielską
nazwą Warsaw Village Band.
Rok 2004 przyniósł (obok kolejnych
występów w Europie, Ameryce
i Azji) największe osiągnięcie zespołu –
Kapela została laureatem prestiżowego
konkursu Radia BBC3 Awards
for World Music 2004 w kategorii
„Newcomer”. Pod koniec roku ukazała
się trzecia płyta grupy – „Uprooting”.
W 2006 r. płyta otrzymała nagrodę
Fryderyka w kategorii „Album roku
etno/folk”.
Na początku 2009 roku grupa otrzymała
po raz drugi w swej karierze nagrodę

Fryderyka, tym razem za najlepszy
album Folk 2008 – „Wymixowanie”.
W kwietniu 2010 album Inﬁnity zdobywa
tytuł Folkowego Fonogramu Roku, oraz
zdobywa nagrodę Polskiego Przemysłu
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Fonograﬁcznego – „Fryderyk” za
najlepszy album Folk/World Music. To
trzeci Fryderyk w historii zespołu.
Rqp

Zdobądź bilety na koncert!

Dla naszych czytelników mamy podwójną wejściówkę na koncert, ufundowaną przez
organizatora – Wrockfest.pl. Aby ją zdobyć, trzeba wysłać sms z hasłem „KAPELA”
na numer 7216 wg zasad podanych na stronie 15 Tygodnika Wałbrzyskiego.
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Co, gdzie, kiedy

Ethno Jazz Festival – Muzyka Świata w Synagodze pod Białym Bocianem
KAPELA ZE WSI WARSZAWA
7.04.11 godz.20.00
Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7
bilety: 50 zł – miejsca siedzące, 30 zł – miejsca stojące

