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Od księgarskiej lady do sali koncertowej...

Czwórka z Sunset Park
Paul Auster kocha Nowy Jork, a w szczególności Brooklyn. Od wielu lat mieszka w Slope Park,
gdzie można odnaleźć miejsca znane z filmu Dym i Brooklyn Boogie. W swojej najnowszej
książce osadza akcję w rejonie Sunset Park pomiędzy Czwartą i Piątą Aleją. To zachodnia
część Brooklynu, w której mieszają się różne narodowości: polska, irlandzka, skandynawska a
w ostatnich latach również latynoska.
Na Florydzie poznajemy Milesa Hellera – głównego bohatera powieści. Przypadkowo na jego
drodze pojawia się Pilar Sanchez, zmysłowa licealistka kubańskiego pochodzenia. Dziewczyna
staje się odrobiną szczęścia w jego wypełnionym pustką życiu (z ograniczeniem do
teraźniejszości i zbliżeniem się do minimum zaskakująco zgodnym z punkowym hasłem No
Future). Ich spotkanie owocuje gorącym ale zakazanym uczuciem. Szantaż siostry Pilar
zmusza Milesa do ponownej ucieczki.

„Hotel Marigold"
Perełki aktorskie brytyjskiego kina nanizane na jedną nić w filmie „Hotel Marigold" i reżyser
Oskarowego „Zakochanego Szekspia" gwarantują sukces tego obrazu. Dodajmy do tego
jeszcze niezwykłe zdjęcia współczesnych Indii , inteligentny humor oraz trafne przemyślenia, a
z pewnością nie pożałujemy, że poświęciliśmy 2 godziny swego życia na obejrzenie go. Dzięki
znakomitej obsadzie -Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson, Dev
Patel…wykreowane postaci to istna mozaika charakterów i postaw życiowych.

Koncert Byliśmy, Jesteśmy, Będziemy w Kinie Śnieżka
1 września Niezależna Scena Muzyczna, czyli Beskid Punkowy dzięki otwartości
Stowarzyszenia Lokomotywa zorganizował 11 odsłonę punkowego grania, a pierwszą w nowej
przestrzeni w Kinie Śnieżka. Wszystkie zaproszone kapele stanowiły mieszankę świeżości na
scenie, braku rutyny i grania na terenie Małopolski: The Bastard z Myślenic, Kakao Drinkers z
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Krakowa oraz Ape i Outlander z najbardziej punkowej miejscowości w Polsce – Maniów, czyli
Podhale Punk w natarciu!
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