Udany plan na kulturalny czwartek
2019-03-21
Informatyczne święto, niezwykła uczta dla melomanów, podróż na Kaukaz czy nocne
rozmowy o kinie? Atrakcji w kulturalnym kalendarzu miasta nie zabraknie!

Czy wiecie, że 21 marca to Europejski Dzień Muzyki Dawnej? Data nie jest
przypadkowa – to także rocznica urodzin Jana Sebastiana Bacha. W tym roku już po
raz trzeci do wspólnego świętowania dołącza także Festiwal Misteria Paschalia,
zachęcając do odwiedzin dwóch lokalizacji: Collegium Maius i do kolegiaty św. Anny.
W tej pierwszej, w Auli Jagiellońskiej o godz. 18.00 swój występ rozpocznie młody
krakowski zespół Quartetto Nero. Z kolei w kolegiacie o godz. 20.30 swój koncert
rozpoczną goście prosto z Watykanu – Schola Gregoriana del Pontificio Istituto di
Musica Sacra pod dyrekcją profesora Franza Karla Prassla.
Dziś to również początek 15. Studenckiego Festiwalu Informatycznego, jednoczącego
w Krakowie informatyków, a także wszystkich pasjonatów tej dziedziny, niezależnie
od ich profesji. Przed nami trzy dni wykładów i warsztatów, podczas których możecie
poznać najróżniejsze aspekty informatyki. Miejsce, w którym odbywa się festiwal to
Katedra Informatyki AGH, przy ul. Kawiory 21. Pełny program znajdziemy na stronie
www.sfi.pl.
W Cheder Cafe na Kazimierzu będziemy dziś mogli posłuchać o tym, jak Azja
Centralna i Kaukaz wyglądają po rozpadzie radzieckiego imperium. Okazją do
rozmowy będzie zbiór reportaży pt. „Buran” autorstwa Wojciecha Góreckiego,
wybitnego znawcy regionu i znakomitego reportera, obdarzony zmysłem obserwacji,
ciekawością i empatią. Początek spotkania o godz. 18.00, przy ul. Józefa 36.
Na koniec wieczoru czeka nas Studencki Nocny Klub Filmowy, czyli najlepsze,
najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne filmy z bieżącego repertuaru Kina Pod
Baranami. To filmy prowokujące do całonocnej dyskusji prowadzonej w studenckim
gronie. Dzisiejszy seans to spotkanie z filmem „Przemytnik” w reżyserii Clinta
Eastwooda, który wciela się również w tytułową rolę Earla Stone’a. Stone to 80-letni
samotny mężczyzna, który nie ma grosza przy duszy i grozi mu zajęcie przez bank
zadłużonego biznesu. Właśnie wtedy otrzymuje ofertę pracy, która okaże się być
nielegalna. Początek seansu o godz. 23.00, oczywiście w Kinie Pod Baranami.
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