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Program
XVI Bydgoskich Spotkań z Australią i Nową Zelandią
Jubileusz XXX-lecia Klubu Miłośników Australii i Oceanii w Bydgoszczy

czwartek/piątek -25-26.09.2014 - Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Kino Orzeł
Świat Movie: Australia w Kinie Orzeł
ŚWIAT MOVIE w Kinie Orzeł/MCK tym razem poświęcona zostanie Australii. Cały cykl opiera się o myśl:
„Jeśli zdjęcie jest 1000 słów film jest ich milionem”, ergo film jest we współczesnym świecie
najatrakcyjniejszym źródłem informacji o innych kulturach. Jak zwykle przy tym cyklu, nie zabraknie
atrakcji dodatkowych.

Program:
25.09.2014 (czwartek)
18:15 – Mary i Max
20:30 – Polowanie na króliki
26.09.2014 (piątek)
18:15 – Wolf Creek
20:30 – Królestwo zwierząt
piątek 17.10.2014, godz. 17.00 - Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW w
Bydgoszczy, ul.Berwińskiego 4
Otwarcie Wystawy Fotograficznej Lecha Olszewskiego "Śladami marzeń - Nowa
Zelandia" - będąca plonem wyprawy Klubu Miłośników Australii i Oceanii w Bydgoszczy
do Nowej Zelandii.
środa - 22.10.2014 r., godz. 13.00 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Bydgoszczy,
ul. Stawowa 39
Spotkanie autorskie z Markiem Tomalikiem - "Wyprawa śladami Strzeleckiego"
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środa - 22.10.2014 r., godz. 18.00 - Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy ul. Karola Szymanowskiego 3
Spotkanie autorskie z Markiem Tomalikiem - "Lady Australia"
MAREK TOMALIK - Podróżnik, dziennikarz prasowy i radiowy, z wykształcenia geolog.
Pasjonat i znawca Australii, do której jeździ systematycznie od 1989 roku. Organizuje
wyprawy w Outback. Autor książek o Australii: "Australia, moja miłość. Dziennik podróży",
" Australia. Gdzie kwiaty rodzą się z ognia" i " Lady Australia". Twórca i organizator
Festiwalu Podróżników „Trzy Żywioły” oraz wielu innych imprez artystycznych. Menadżer
zespołów rockowych. Pisze o podróżach i muzyce. Stały współpracownik National
Geographic i Jazz Forum. Autor książek o podróżach. Przez 15 lat prowadził w Radiu
Kraków program podróżników „Globtroter”, przez kilka miał stałą rubrykę w Przekroju
„Nastaw uszu”. Zasiadał w jury Travelerów – prestiżowych nagród przyznawanych przez
National Geographic, prowadził obrady kapituły Trzech Żywiołów. Dwukrotny laureat
Kolosów. Australia to jego „miejsce na ziemi”.
sobota - 25.10.2014 - Klub MÓZG w Bydgoszczy, ul. Gdańska 10
- godz. 13.00 - Warsztaty gry na instrumencie aborygeńskim - didgeridoo, które
poprowadzi Paweł Podsiadło
Warsztaty obejmują zapoznanie się z didgeridoo, doskonalenie technik rozgrzewki przygotowującej do gry na instrumencie, wydobywania i modulowania podstawowych dźwięków
(więcej informacji tel. 607120182 i na www.kmaio.bydg.pl).
- godz. 20.00 - Paweł Podsiadło koncert na instrumencie aborygeńskim "Didgeridoo i
elektronika"
Paweł Podsiadło - Od ponad 10-ciu lat odkrywa piękno etnicznej muzyki świata. Od ponad
6-ciu lat zajmuje się prowadzeniem warsztatów muzycznych. Warsztaty te dają dużo radości
jednocześnie zwiększają kreatywność w wielu obszarach życiowych. Podczas tej wyprawy w
głąb korzeni muzyki udało się odkryć mu wiele niesamowitych dźwięków. Pierwszym z nich
było masywne i bardzo głębokie brzmienie Didgeridoo. Te wspaniałe, głębokie harmonie
potrafią sprawić iż odzyskujemy wewnętrzną równowagę. Horyzont możliwości poszerzył się
wraz z zakupem efektorów oraz loopstacji dających możliwość modyfikowania dźwięków
moich instrumentów na żywo. Łączy dwa skłócone ze sobą światy współczesnej elektroniki
oraz tradycyjnej etniki. Razem z zespołem MANSUNA tworzy fuzję muzyki elektronicznej z
muzyką etniczną a także muzyką klasyczną. Poszukując świeżych form działania
współpracuje z zespołami grającymi bluesa, hip hop, muzykę akustyczną. W stałą
współpracę przekształciły się projekty z DJ-ami (Mistyk oraz Chillumafia) grającymi muzykę
klubową-elektroniczną w których dogrywa didgeridoo i inne instrumenty etniczne do
dubstep’u, Drum’n’bass’u, chillout’u czy też ambient’u.
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środa 29.10.2014, godz. 12.00 - Sala Widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury w
Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12-14
Finał konkursu plastycznego "Malujemy Australię i Nową Zelandię" dla uczniów szkół
podstawowych oraz konkursu na wykonanie prezentacji multimedialnej nt. Australii i
Oceanii dla uczniów szkół gimnazjalnych wraz z wystawą i prezentacją nagrodzonych prac.

Lech Olszewski
/prezes KMAiO/
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