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

26.08.2015
17.11.2010

Miejsko-Gminne, Para¿alne

DOįYNKI
30 sierpnia
Szklarka MyĞlniewska 2015
plac przy Remizie OSP.

godz. 14.00
ok. godz. 15.20
ok. godz. 15.35
ok. godz. 16.00
ok. godz.w 16.50
ok. godz. 17.40
godz. 19.00
ok. godz. 21.00

- Msza Ğw. - kaplica w Szklarce MyĞln,
po mszy korowód doĪynkowy
- Powitanie korowodu - zespóá „Rogaszanie”
- „Plon niesiemy, plon” - obrządki doĪynkowe
- zespóá „JUBILACI”
- Zespól Ragaszanie - gala piosenek biesiadnych,
konkursy doĪynkowe z nagrodami
- Zespóá „Jubilaci” - koncert piosenek biesiadnych,
konkursy doĪynkowe z nagrodami
- Ostrzeszowski Idol - prezentacja ¿nalistów - 2015,
konkursy doĪynkowe z nagrodami
- Zabawa taneczna - gra Duet Virsuss z Czarnego Lasu
- Pokaz sztucznych ogni

DoĪynki Gminno-Para¿alne
KuĨnica Grabowska 30 sierpnia 2015

Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ

Msza dziĊkczynna przed pomnikiem Kardynaáa Karola Wojtyáy, godz. 14.00
Przemarsz korowodu doĪynkowego na stadion sportowy
CzĊĞü o¿cjalna
CzĊĞü artystyczna
Wesoáe miasteczko i inne atrakcje dla dzieci
WystĊp kabaretu „Teatr na koĔcu Ğwiata”

Ŷ Koncert zespoáu disco polo Besty
Ŷ

Zabawa taneczna

DOĩYNKI GMINNE

CaáoĞü ubarwiaü bĊdą ludowe przyĞpiewki w wykonaniu
Ryszarda Baraniaka z wnuczką Mają
Atrakcje dla dzieci - zamki dmuchane, gastronomia i miáa zabawa.

MĄKOSZYCE
30 sierpnia 2015
Boisko sportowe w Mąkoszycach

DOĩYNKI GMINNE
DORUCHÓW - 30.08.2015r.
W PROGRAMIE:
11.30 - Msza Ğw. doĪynkowa - koĞcióá para¿alny w Doruchowie
15.00 - Przejazd korowodu, wrĊczenie chleba i wieĔca, czĊĞü
obrzĊdowa w wykonaniu zespoáu „DORUCHOWIANIE”.
CzĊĞü artystyczna
16.00 - ZPiT „KROTOSZANIE”
17.00 - Koncert zespoáu „VERDIS”
18.00 - Koncert zespoáu „LUTUTOWIANIE”
19.00 - Zabawa doĪynkowa z zespoáem „BONGO”

13.00 - Msza Ğw. w koĞciele pw. NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa
w Mąkoszycach
14.00 - Przemarsz barwnym korowodem na boisko sportowe
w Mąkoszycach
14.45 - Powitanie
CzĊĞü obrzĊdowa w wykonaniu zespoáu
piosenki biesiadnej Kobylogórzanie
Wystąpienia goĞci
16.00 - WystĊp kabaretu Moherowe Berety
17.15 - Program artystyczny w wykonaniu dzieci
18.00 - Turniej wsi
20.00 - Zabawa taneczna

TEATR STACJA BUKOWNICA
zaprasza na spektakl w formie teatru czarnego

PRZYJACIELE
w reĪyserii Jana Chmiela,
na motywach bajek Ignacego Krasickiego i ballad Adama Mickiewicza,
w wykonaniu uczestników XI Warsztatów Teatralnych

29 sierpnia 2015,
godz. 20.00
Stacja Bukownica
Warsztaty zrealizowano w ramach projektu „Spotkania na walizkach” wspieranego
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wspóá¿nansowanego przez Powiat Ostrzeszowski.

Rekrutacja do prywatnej szkoáy
muzyki rozrywkowej - standardy

Standardy to zbiór kilkuset utworów spisanych w zbiorach zwanych Ralbookami, które dawniej byáy zazwyczaj
przebojami radiowymi, a dziĞ staáy siĊ znanymi klasykami
áączonymi báĊdnie tylko z jazzem, do takich naleĪą np.
„Summertime”, „All of me”, „Autumn Leaves” lub „Sunny”,
które jest znane m.in. z wykonania Boney M. ZnajomoĞü
niektórych standardów jest konieczna w konkursach improwizacji, przy zdawaniu egzaminów na wydziaáy rozrywkowe uniwersytetów muzycznych (konserwatoria),
a przede wszystkim, gdy spotykają siĊ muzycy z róĪnych
zakątków Ğwiata na wspólnym koncercie i chcą razem
zagraü coĞ niebanalnego. Standardy pozwalają teĪ zrozumieü harmoniĊ oraz budowĊ przebojów. Na przykáad na bazie „Autumn
Leaves” skomponowano m.in. utwory:
„Europa” (Santana), „Still got the blues”
(Garry Moore), „How wonderful you are”
(G. Haskell) i wiele innych. RóĪnią siĊ
one tylko tonacją, tempem i melodią.
Forma i przebieg harmoniczny jest ten
sam. Tak wiĊc nauczenie siĊ jednego
standardu powoduje, Īe umiemy zagraü
kilka róĪnych piosenek. MoĪna dojĞü do
tego samemu, ale to proces Īmudny
i dáugotrwaáy, wymagający duĪej iloĞci
wolnego czasu i samozaparcia, w efekcie
czego jest to domena prawie wyáącznie
wyksztaáconych muzyków. Na wydziaáach rozrywkowych akademii muzycznej
program nauczania oparty jest wyáącznie
na standardach tak, jak w Szkole Ze-

USA, komedia, 96 minut.
Wtorek - 25 VIII, godz. 19.30
Środa - 26 VIII, godz. 19.30
Czwartek - 27 VIII, godz. 19.30

Barbie: Rockowa księżniczka
USA, animacja, 76 minut.
Wtorek - 25 VIII, godz. 11.00 i 18.00
Środa - 26 VIII, godz. 11.00 i 18.00
Czwartek - 27 VIII, godz. 11.00 i 18.00
Piątek - 28 VIII, godz. 11.00 i 18.00
Sobota - 29 VIII, godz. 18.00
Niedziela - 30 VIII, godz. 17.30
Wtorek - 1 IX, godz. 18.00
Środa - 2 IX, godz. 18.00
Czwartek - 3 IX, godz. 18.00

Żyć nie umierać
Polska, komedia, dramat obyczajowy,
85 minut.
Piątek - 28 VIII, godz. 19.30
Sobota - 29 VIII, godz. 19.30
Niedziela - 30 VIII, godz. 19.00
Wtorek - 1 IX, godz. 19.30
Środa - 2 IX, godz. 19.30
Czwartek - 3 IX, godz. 19.30
Bilety: ulg. 13zł, norm. 16zł; wtorek 12zł
Bilety na seanse o godz. 11.00 - 12zł
Repertuar kina: www.ock.ostrzeszow.pl
Zakup biletów on-line - www.bilety24.pl

Chcesz przenieĞü siĊ w czasie,

Tekst páatny

Trwa rekrutacja do Szkoáy Zespoáów - prywatnej szkoáy
muzycznej w Ostrzeszowie. Zapisy na gitarĊ, bas, perkusjĊ i instrumenty klawiszowe oraz dodatkowo wokal
odbywają siĊ przez stronĊ internetową: www.szkola.fulara.
com (tam teĪ wiĊcej informacji), e-mailowo: szkola@
fulara.com lub telefonicznie pod numerem 604 695 855.

Nieracjonalny mężczyzna

spoáów w Ostrzeszowie. Jest takie powiedzenie, Īe kto
umie zagraü standardy, poradzi sobie z kaĪdą piosenką.
W szkole nie tylko gramy standardy z nut, ale teĪ uczymy
siĊ je rozumieü - analizujemy, podąĪając za myĞlą kompozytora, co znacznie rozwija wyobraĨniĊ, przyspiesza
proces uczenia siĊ ich na pamiĊü i uáatwia improwizacjĊ.
W wakacje Ostrzeszów odwiedziá Tomas Diaz (fot.)
- muzykalny basista z Chile, pojawiá siĊ m.in. na jam session w ostrzeszowskiej Baszcie, gdzie wspólnie, gáównie
z uczniami Szkoáy Zespoáów, zagraá wykonywane tego dnia
standardy. Co ciekawe, Tomas nie znaá innych piosenek
granych tego dnia.
„W czasie koncertów zagranicznych, niewaĪne czy na
festiwalu jazzowym, gitarowym, czy wspólnie z muzykami
rockowymi, niewaĪne, czy byáy to Wáochy, Meksyk, czy
USA, ci lepsi zawsze znali standardy. GraliĞmy je wspólnie
w czasie koncertów albo jam sessions, to jest uniwersalny
jĊzyk muzyki” (A. Fulara).

spotkaü króla Kazimierza i jego dzielnych rycerzy?

DziĞ jest to moĪliwe.
Rusza wehikuá czasu, który w niezwykáej podróĪy przeniesie
nas do czasów dzielnych rycerzy i piĊknych ksiĊĪniczek!
Zbudowanie wehikuáu bĊdzie moĪliwe juĪ wkrótce dziĊki
przechodzącym przez nasze miasto polom magnetycznym.
Jednak bez Waszej pomocy siĊ to nie uda!
Zapraszamy na wyjątkową grĊ miejską
„Ostrzeszów ZaklĊty w Czasie!”

Zbiórka uczestników 26 sierpnia (Ğroda),
godz. 16.30 w OCK

Artystyczne zabawy twórcze

– teatr, muzyka plastyka
28 sierpnia (piątek),
godz. 17.00.
Sala klubowa OCK

GALA KABARETÓW
5 wrzeĞnia 2015r.
Dziedziniec baszty, godz. 17.00
(w przypadku záej pogody przegląd odbĊdzie siĊ w Kinoteatrze Piast)
Wystąpią:
•
Paweá Reszela
•
Pod NapiĊciem
•
Malina
•
FiFa-RaFa
ok. godz. 19.00
Gwiazda Kaba

Kabaret Czesuaf

