SzOKTravel
Poznajemy ludzi - poznajemy świat
SzOKTravel na przedwiośniu zabierze Państwa w niezapomnianą podróż po
świecie. Wystartujemy 4 marca, więc będzie jeszcze chłodno – odwiedzimy
Syberię, potem 11 marca aby się trochę rozgrzać, wskoczymy do Indii. W
kolejną niedzielę 18 marca będziemy już w Kanadzie. Na zakończenie, już po
rozpoczęciu tegorocznej wiosny, 25 marca zawitamy w gorącej Afryce.
Tak w niecały miesiąc okrążymy świat. I wcale nie musicie się ruszać ze
swojego ukochanego miasta. Koszt podróży: gratis. Takiej okazji już w tym
sezonie nie będzie!
Jak to możliwe? SzOKTravel to nowy projekt Szamotulskiego Ośrodka Kultury
podczas którego znani podróżnicy, muzycy, fotograficy, pisarze i dziennikarze
podbijający urocze zakamarki naszego świata, podzielą się z Państwem swoimi
przeżyciami, aby porwać Was w niezapomnianą podróż dookoła świata.
Więc do zobaczenia na SzOKTravel, do zobaczenia w Szamotulskim Ośrodku
Kultury na spotkaniach z ciekawymi ludźmi, którzy słowem, obrazem i muzyką
odkryją przed Wami kawałek fascynującego świata.

4 marca

Syberia
W programie: opowieść o Syberii, pokaz slajdów z podróży, koncert
fortepianowy muzyki rosyjskiej oraz promocja książek podróżniczych
poświęconych Syberii.
- Przemierzymy Syberię na jej długości i szerokości geograficznej. Dotrzemy do
miejsc, których trudno szukać w encyklopediach i podręcznikach do nauki
geografii. Opowiem o cudzie natury jakim jest Jezioro Bajkał, o szamanach i
grupach etnicznych zamieszkujących Syberię, a także o roli Polaków w jej
badaniu – mówi o spotkaniu Romuald Koperski.
Romuald Koperski - podróżnik, przewodnik po Syberii, pionier wypraw
samochodowych po rozległych terenach Syberii, pilot samolotowy, pisarz,
dziennikarz, fotograf, nurek oraz pianista.

11 marca

Indie
W programie: wernisaż wystawy fotografii i koncert muzyki indyjskiej.
Tomasz "Ragaboy" Osiecki - muzyk grający na sitarze - klasycznym
indyjskim instrumencie strunowym. Koncertuje i nagrywa z Radiem Samsara
oraz Rara Avis. Współpracował z wieloma uznanymi artystami i zespołami m.in.
z Haliną Młynkovą, Renatą Przemyk, T.Love, Pogodno, Masala.
Marek Lalko – fotograf. Zaprezentuje czarno-białe prace wykonane techniką
klasyczną. Są to migawki z Indii Północnych. Istotą tych fotografii nie jest
reportaż, lecz refleksja wokół banalnych z pozoru zdarzeń, spostrzeżeń czy
odczuć. Monochromia fotografii to pierwszy sygnał poetyckiej, a nie
reporterskiej pasji – woli poznania, zrozumienia. Sepia – artystyczne signum
nostalgii – podkreśla w tych ujęciach element liryczny.
18 marca
Kanada
W programie: spotkanie z podróżnikiem i koncert.
Robert Barthe - jest globtroterem przemierzającym świat w oryginalny sposób
- najczęściej pieszo lub rowerem. Na pokonanie trasy z Paryża do Londynu
(pieszo i wpław przez kanał La Manche) potrzebował tygodnia. Szwajcarskie
góry zdobywał na jednokołowym rowerze (z pełnym obciążeniem). Pływając w
basenie przez okrągłą dobę pobił rekord Guinnessa. Co ciekawe - wszystkie
swoje niecodzienne wyczyny łączył z akcjami propagującymi walkę z groźnymi
chorobami cywilizacji.
W Szamotułach będzie snuł opowieść połączoną z pokazem slajdów z ostatniej
podróży po Kanadzie. Pokonał rowerem 9000 kilometrów. Usłyszymy relację o
jego spotkaniach z Indianami, z niedźwiedziem i z kanadyjską policją oraz o
wielu innych wydarzeniach, które sprawiły, że była to niepowtarzalna podróż.
Henryk „Hak” Kaźmierczak - akordeonista, bluesman, podróżnik, poeta,
kompozytor. Od wielu lat koncertuje w Polsce, Czechach, Słowacji i RPA, gdzie
mieszkał. Występował m.in.w Teatrze Stu (z grupą teatralną Orfa), Teatrze
Dramatycznym im. J. Szaniawskiego. Był muzykiem słowackiego zespołu
folkowego „Puljaki” oraz południowoafrykańskiej grupy bluesowej "Face".

Wydał trzy płyty („To taka gra”, „Kolumbowie Śmietnikowi”, "Parafraza
Ż(u)ycia").
W Szamotułach zagra recital piosenki autorskiej. Usłyszymy więc akordeon i
urzekający, zachrypły głos artysty.
25 marca

Afryka
W programie: wernisaż wystawy fotografii Kazimierza Nowaka, spotkanie z
podróżnikiem i autorem książek o Afryce Ł ukaszem Wierzbickim oraz z
dziennikarzem Krzysztofem Sadowskim. Ponadto afrykańskie rytmy i kawa.
Kazimierz Nowak - w latach 1931-1936 jako pierwszy człowiek na świecie
przebył samotnie kontynent afrykański z północy na południe i z powrotem (40
tys. km pieszo, rowerem, konno oraz czółnem). Pokażemy wystawę zdjęć dzięki
której będzie się można przekonać, że Kazimierz Nowak był nie tylko wielki
podróżnikiem i reportażystą, ale także niezwykle wrażliwym i utalentowanym
fotografem.
Łukasz Wierzbicki - zainspirowany opowieściami swojego dziadka odszukał
reportaże Kazimierza Nowaka, opracował je i wydał w 2000 roku w postaci
książki „Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd”. Książka ta została określona
przez Ryszarda Kapuścińskiego jako „zupełnie niezwykła książka” i „klasyka
polskiego reportażu zagranicznego”. W 2008 roku zadebiutował jako autor. Jego
„Afryka Kazika” to wersja przygód Kazimierza Nowaka przeznaczona dla
najmłodszych czytelników. Łukasz Wierzbicki to również podróżnik.
Przemierzał Afrykę szlakiem wytyczonym przez Kazimierza Nowaka.
W Szamotułach opowie o wyprawie pana Kazimierza i o swoich przygodach na
Czarnym Kontynencie.
Krzysztof Sadowski – dziennikarz Radia Merkury.
Bohaterem jego prezentacji będzie o. Maciej Braun, misjonarz z Grodziska
Wielkopolskiego, który w grudniu 2005 pojechał do Tanzanii i od tamtej pory
pełni posługę w wiosce Butiama nad jeziorem Wiktorii. Oprócz kilku kościołów,
wybudował też m.in. bibliotekę, przedszkole, założył drużynę piłkarską i chór
dziecięcy. Będzie to również opowieść o codziennym, niełatwym życiu
Tanzańczyków. Posłuchamy reportażu radiowego, zobaczymy slajdy, film,
oryginalne stroje Masajów i biżuterię.

Rozpoczęcie wszystkich imprez o godz. 17.00.
Miejsce: Szamotulski Ośrodek Kultury ul. Dworcowa 43.
Wstęp: bezpłatnie.

