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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na łamach którego możesz zaprezentować swoje poglądy i podzielić się zainteresowaniami z mieszkańcami całej Ziemi Ostrzeszowskiej.

3.10.2007

imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE imprezy na CZASIE
Kid A wraca do Ostrzeszowa

Rozmowa z Mateuszem, wokalistą Kid A:

Koncert w Piwnicy

W Ostrzeszowie są świetni ludzie

W lipcu małopolski zespół został bardzo ciepło
przyjęty w Ostrzeszowie. Teraz formacja grająca
alternatywnego rocka przyjeżdża z nowymi utworami. Kid A zagra w klubie Piwnica (ul. Kościuszki
20) w niedzielę, 7 października, o godz. 18.
Ich twórczość chwalą znani muzycy m.in. Tymon Tymański i
Artur Rojek. Zgodnie podkreślają, że Kid A to młoda kapela, która ma duży potencjał. Członkowie zespołu uczą się w szkołach
średnich i studiują. Zespół pochodzi z Mętkowa w Małopolsce.
W repertuarze ma autorskie kompozycje oraz covery takich grup
jak Myslovitz, Blur, Coldplay czy Radiohead.
W lipcu na ich ostrzeszowskim koncercie pojawiło się kilkadziesiąt osób. W międzyczasie zespół zdołał zakwalifikować się
do finału OFF Festivalu w Mysłowicach i zagrać na festiwalu w
Jarocinie. Ich muzyka miała premierę w radiowej Trójce, a za
dwa tygodnie grupa zagra na spotkaniu z Kubą Wojewódzkim
w Krakowie.
Kid A jedzie właśnie w pierwszą trasę koncertową. JM Tour
zakończy właśnie niedzielnym koncertem w Piwnicy. Wstęp na
imprezę jest wolny. Strona internetowa Kid A: www.kid_a.glt.pl
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Chyba dobrze grało się Wam w Ostrzeszowie,
skoro znowu tu wracacie.
Było znakomicie. Wszystko za sprawą atmosfery, jaką w klubie Piwnica wytworzyła publiczność.
Było bardzo rodzinnie, pomimo tego, że większość
ludzi widzieliśmy pierwszy raz w życiu. Nie możemy
doczekać się październikowego koncertu. Mamy nadzieję, że będzie tak miło jak w na początku wakacji!
Możemy spodziewać się podobnego koncertu czy szykujecie jakieś niespodzianki?
Zagramy trzy nowe kompozycje. Będziemy testować je na publiczności w Piwnicy.
Jedziemy w pierwszą w życiu trasę koncertową, podczas której okaże się, czy nowe numery przypadną ludziom do gustu. Liczymy
na szczere reakcje.
Byłeś w Ostrzeszowie kilka dni. Co zapamiętałeś szczególnie z tego pobytu?
W pamięci utkwił mi wspaniały klimat,
który był dziełem przyjaznych ludzi. Na ich
czele stały osoby o ksywkach Svinia, Charlie i Cipek. Niecodzienne mają przezwiska.
Dziwna była sytuacja, kiedy na koncercie
pojawił się znajomy z Krakowa. Akurat jechał

Zaproszenie

W tym tygodniu w kinoteatrze

VIII amatorskie zawody jazdy konnej i HUBERTUSA 2007
Siekierzyn – Marszałki odbędą się 07.10.2007r. (niedziela), godz. 12.30 w Marszałkach
za szkołą pod lasem (UWAGA - ZMIANA MIEJSCA)
Zapewniamy atrakcje - przejażdżki konne, ognisko
i tańce.

„Piast”

Konkurencje:
1. Kombinacja sprawnościowa na czas dla jeźdźców.
2. Pogoń za lisem.
3. "Butelka na bandzie.”
4. Konkurs sprawności powożenia.
5. Pokaz woltyżerki kozackiej.

Zapraszają
Organizatorzy

02.10. 03.10., 04.10. godz. 17.00 i 19.30
„Transformers” prod. USA.
Od lat. 12
Cena biletu 11,- 13, czas proj. 144 min

PZERiI informuje:
Wyjazd do Kalisza na występ Chóru Aleksandrowa dnia 12.10.2007 o godz. 16.45 z
parkingu przy Rolniku.
Za zarząd: M. Czyżak

stopem przez Ostrzeszów, tu go wysadził kierowca,
więc został na naszym występie i świetnie się bawił. Pamiętam też, że w uroczej miejscowości Rojów
macie drużynę Ajax. Ta nazwa kojarzy się z wielkim
klubem z Amsterdamu. Śmiesznie brzmi: Ajax Rojów.
Już dzięki nazwie jestem ich kibicem i życzę awansu
do wyższej ligi.

Rozmawiał Bartek Borowicz
Zdjęcia Andrzej Lipczyński

IV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
TAŃCA TOWARZYSKIEGO
Studio Tańca „Rytm” w
Ostrzeszowie
Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie
Szkoła Podstawowa nr 2
w Ostrzeszowie
zapraszają na

IV Ogólnopolski Turniej Tańca
Towarzyskiego o Puchar
Starosty Ostrzeszowskiego
i Burmistrza Miasta i Gminy
Ostrzeszów
pod patronatem posła na Sejm RP
Andrzeja Grzyba
Turniej odbędzie się 13 października
w hali sportowo-widowiskowej przy
ul. Piastowskiej
W programie trzy bloki taneczne
10.00 - 12.00
13.00 – 15.00
17.00 - 19.00 – Gala taneczna

UWAGA!!!
„Czarne oczy” w Epoce...
Chcesz zobaczyć Ivana na żywo?
Masz jedyną, niepowtarzalną szansę.
6 października Ivan zaśpiewa w klubie Epoka w Kobylej Górze.
Co musisz zrobić, by dostać bilet na występ piosenkarza?
Pierwszych 10 osób, które zadzwonią do redakcji „CzO” (tel. 062 730 14 90) w środę 3
października w godzinach 10.00-10.15 i odpowiedzą na pytanie: Jak brzmi nazwisko partnerki Ivana Komarenki w programie „Taniec z gwiazdami”, otrzyma bezpłatny bilet wstępu.
Zapraszamy

