
 

  
 

 
 

Klub Myśli Ekologicznej i kinoteatr Rialto serdecznie zapraszają na XLIX 
spotkanie KME 

 

20 kwietnia (piątek) 2018, godz. 19.00 
Kinoteatr Rialto 

Katowice, ul. Św. Jana 24 
  

Zapraszamy na koncert zespołu Chłopcy 
kontra Basia 
Razem z artystami będziemy świętować Dzień Ziemi. Po koncercie 
rozmowa z członkami zespołu - „O czym opowiada przyroda?” 
 

 
Chłopcy kontra Basia – polski zespół muzyczny grający muzykę folkową i jazzową, 
założony w 2009 roku przez Marcina Nenko i Barbarę Derlak. Zespół czerpie inspiracje 
z polskich baśni, gawęd i przyśpiewek ludowych. Fascynuje się pradawnymi 
wierzeniami, nuconymi przez babcie kołysankami, demonicznymi postaciami i ciepłymi 
pieśniami o miłości. Autorskie teksty i melodie powstałe w oparciu o ludowe pieśni, 
podlegają następnie kreatywnej aranżacji z wykorzystaniem rozwiązań 
charakterystycznych dla jazzu, drum'n'basu, trip-hopu i innych. Fascynują się dawnymi 
melodiami kościelnymi, surowymi pieśniami obrzędowymi, balladami, ale zaraz 
wykonują stylistyczny zwrot, tak że nie sposób określić ich jak zespół folkowy. Ich serce 
stanowi akustyczne brzmienie kontrabasu, perkusji i dziewczęcego głosu. I tekst. 
Chłopcy kontra Basia szczególnie upodobali sobie formułę piosenki-opowieści. 
Popularność zdobyli występując w programie "Must be the Music", a także grając na 
Open'erze.  
 
Z serdecznym pozdrowieniem 
Organizatorzy: 
Prof. dr hab. Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski) 
Dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) 
Katarzyna Pryc ( kierownik Kinoteatru Rialto) 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób 
wcielających te idee w życie. Uważamy, że żyjemy w czasach bezprecedensowych zagrożeń dla przyrody i człowieka. 
Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba pogłębionej refleksji nad diagnozą obecnej sytuacji, określeniem przyczyn 
negatywnych zjawisk oraz poszukiwaniem dróg wyjścia. Uważamy, że obecnie potrzebujemy nowych wizji, odkrywania 
swoich głębokich związków z przyrodą, rozwijania postaw umiarkowania, pokory i szacunku wobec życia, a także dążenia 
do równowagi na wielu poziomach naszego życia. W ramach Klubu Myśli Ekologicznej proponujemy spotkania z 
naukowcami, aktywistami ekologicznymi, działaczami społecznymi, dla których zmiana świata na lepsze jest ważnym 
motywem działań. Chcemy inspirować, zachęcać do aktywności, wspierać oddolne inicjatywy oraz budować krąg osób, 
angażujących się w pracę dla przyrody i człowieka. Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu we wtorki o godz. 17.30 
w Kinoteatr RIALTO w Katowicach (ul. Św. Jana 24). 
Zapraszamy na strony Klubu Myśli Ekologicznej:  
www.klubmysliekologicznej.pl 
http://www.facebook.com/pages/Klub-Myśli-Ekologicznej/217091571705537 

 
Patronat medialny 

 
 

Dofinansowanie: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice 

 
 

 

Wstęp wolny 
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