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Wybrane z tygodnia 
Taki duży, taki mały„ . . 

KILKA dni temu Arka Noego - uko
chany zespół wszystkich dzieci - ru-· 
szyła w dużą trasę koncertową, pro
mującą nowy album grupy .Mama
tata mam 2 lata". Czy i ten krążek 
zdobędzie podobną popularność, jak 
poprzedni - „A Gu Gu"? Zapewne tak, 
bo znów znalazły się na nim prze
bojowe utwory autorstwa Roberta 
Friedricha, który . - jak się okazało -
ma talent do pisania melodyjnych pio
senek. Do tego takich, które podbi
jają serca naszych milusińskich. A to 
wcale nie taka łatwa sztuka! 

W Szczecinie Arka Noego wystąpi 
w najbliższy poniedziałek (11 bm.) w 
Teatrze Letnim (godz. 18.30). Podczas 
koncertu publiczność będzie miała 
okazję zaśpiewać z zespołem ich naj
większe przeboje, choćby „Taki du
ży, taki mały może świętym być„.". 

Ona to Anna ' 
W poniedziałek (g. 18) w Empiku 

Megastore w Szczecinie nadarzy się 
okazja do spotkania ze znakomitą ak
torką .Anną Dymną Jej wizyta jest 
związana z promocją książki Elżbie
ty Baniewicz „Ona to ja". Tytułowa 
Ona to właśnie Anna Dymna. 

Niemieccy skinheadzi 
We wtorek w DKF „Kontrasty" (ul. 

Wawrzyniaka, Szczecin) odbędzie się 
pokaz specjalny (godz. 18) niemiec
kiego filmu pt. „Ol! Warning" reż. Ben
jamina i Dominika Redingów. Opo
wiada on historię siedemnastoletnie
go Janoscha, który po ucieczce z do
mu jedzie do swojego przyjaciela w 
Dortmundzie. Koma - skinhead pra
cujący w browarze i trenujący kick 
boxing - staje się dla nastolatka praw
dziwym bohaterem. Film portretuje 
środowisko skinheadów niemieckich, 
choć to też opowieść o miłości i mę- · 
skiej przyjażni. Pokazowi będzie to
warzyszyć dyskusja z jego twórcą. 

W Klubie 13 Muz 
Klub 13 Muz (pl. Żołnierza Pol

skiego, Szczecin) zaprasza w środę 
na wernisą.ż wystawy malarstwa An
drzeja Skoczylasa. Początek o go
dzinie 18. (MON) 


