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RADA STARSZYZNY
OKRĄŻA ŚWIAT
WYBIERZ SIĘ I TY
w swoją wakacyjną Podróż Duchową:
10 lipca – NALANDA, pl. Kościuszki12, Wrocław
projekt plakatu: L. W. Williams

NADZIEJA DLA ZIEMII – WYKŁAD
12 lipca – szczyt góry Ślęży k. Sobótki

CEREMONIA OGNIA
www.radastarszyznyokrazaswiat.blogspot.com
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Rada StaRSzyzny OkRąża Świat Nadszedł szczególNy czas. Rady BaBĆ I dzIadkOWIe
pOdRóżUJĄ NIOsĄc daRy RdzeNNeJ mĄdROścI sWOIch pRzOdkIń I pRzOdkóW
po raz pierwszy w polsce wspaniałe zgromadzenie prowadzone przez przedstawicielki Rady Babć Wyspy żółwiej: gail Whitlow z plemienia mohawk - klan Niedźwiedzia, susan ka'iulani stanton, haudenausonee - lud długiego domu, klan Wilka, caren Trujillo z plemienia yaqui oraz marsha Forrest z plemienia mohawk a także leanne edwards z Nowej zelandii
z kręgu Babć aotearoa. Babciom będzie towarzyszył keya Wright, czirokez należący do Rady 28 dziadków ameryki północnej. zgromadzenie Babć, które jest odpowiedzią na przepowiednię: „gdy Babcie przemówią...”, oferuje możliwość
spotkania podobnie myślących i czujących ludzi i podzielenia się niesionym przez Babcie przesłaniem mądrości. zanurzeni w ceremoniach i pieśniach, będziemy podróżować poprzez przeszłość, Teraźniejszość i przyszłość, a ścieżkę wyznaczą nam przepowiednie, Opowieści i Nauki starszyzny.
ceremoNIa oGNIa wg starszyzny majów
prowadzona przez Babcię maRshĘ FORResT
wraz z Babcią sUsaN sTaNTON, gaIl WhITlOW
oraz dziadkiem keyĄ WRIghT
celem ceremonii jest modlitwa za matkę ziemię,
żywioły oraz wszystkie nasze związki.
12 lipca, godz. 19.30 – Góra Ślęża koło sobótki
Według kalendarza majów 12 lipca to 9 e czyli narodziny lub
tworzenie ścieżki, którą podążamy w życiu. czasem oznacza
to uwalnianie starych przekonań, by pozwolić na narodziny
nowych idei i pomysłów na życie. Ogień jest niesamowitym
narzędziem, który nam w tym pomoże. e to żywioł ziemi.
Wibracja numer 9 reprezentuje okres tworzenia; zakończenie/początek życia. Jest symbolem przeznaczenia i drogi.
To prosta i duchowa ścieżka.
ceremonialny Ogień zapłonie o zachodzie słońca i będzie płonął przez około 60 minut. Będziemy składać w darze modlitwy
oraz ofiary, głównie z suszonych ziół. Jeśli nie jesteś w stanie
przybyć, możesz w czasie ceremonii zapalić świecę lub inne
zioła, ofiarowując modlitwę lub intencję. przynieś ze sobą jeśli możesz: suszone, ceremonialne zioła – tytoń, szałwia, cedr,
piołun, etc. Użyjemy świeżych kwiatów do dekoracji ołtarza,
a po ceremonii miejsca w którym płonął ogień. Jeżeli chcesz,
możesz przynieść bęben, grzechotkę i święte przedmioty.
Babcia marsha prowadzi ceremonie Ognia od 22 lat, zwykle
w trakcie pełni księżyca, przesileń i równownocy, ale także jako sposób uzdrawainia jednostek, rodzin, społeczności, żywiołów i świata. marsha prowadzi ceremonie w trakcie
wyjątkowych dni według kalendarza majów, więc ceremonia będzie skupiona na uzdrawianiu tego, co w danej chwili
wymaga uzdrowienia. przed ceremonią marsha wprowadzi
nas w jej tajniki. zapraszamy. moc błogosławieństw
www.radastarszyznyokrazaswiat.blogspot.com
Babcia marsha Forrest urodziła się i wychowała w rezerwacie
sześciu Narodów (six Nations) w Ontario w kanadzie. pochodzi z plemienia mohawk. Wsparcie dużej rodziny pozwoliło jej
spełnić marzenie i została dyplomowaną pielęgniarką. przez
trzydzieści trzy lata pracowała w zawodzie i mieszkała na archipelagu haida gwaii Wysp królowej charlotty w kanadzie, gdzie
została zaadoptowana przez Ts’aalth, klan Orła plemienia
haidów. marsha jest wiceprezeską Fundacji Tinamit Junan
Uleu-earth peoples United, której praca opiera się o nauki
majów (www. earthpeoplesunited. org).
Wraz z erickiem gonzalezem należy do Rady starszyzny i młodzieży (Traditional elders and youth council).
cO JesT gRaNe » lipiec 2011

wykłady i warsztaty w Polsce:
wrocław – księgarnio-kawiarnia-Vegedajnia
NalaNda – plac kościuszki 12. www.nalanda.pl
10 lipca, w godzinach od 18-21.00 koszt 20 zł
NadzIeJa W OkResIe zmIaN Na zIemI – wykład
Babcie susan stanton, gail Whitlow i keya Wright omówą
m.in. Wielkie prawo pokoju Narodu Irokezów w świetle roli
matek klanowych oraz 13 Babć, które istniały od początku i
pozostaną do końca. przedstawimy przepowiednie, które
wskazują na czas Bez czasu, a także Wewnętrzną Transcendencję, która prowadzi nas do piątego świata.
11 lipca, od godz. 9.00
sesje indywidualne z Babcią susan i Babcią gail i leanne
edwards. cena: 160 zł. zapisy: beata@virtu.com.pl)
kIkÓw, GÓry ŚwIĘtokrzyskIe – 13-16 lipca
zapisy: chrostekhelena@gmail.com; tel: 785-934-510
sIaNIe WIzJI dla pRzyszłych pOkOleń
międzynarodowe zgromadzenie z Babciami i dziadkiem keyą
Wright w kikowie w górach świętokrzyskich, blisko dawnego miejsca mocy i spotkań – łysej góry. W trakcie zgromadzenia będziemy się dzielić swoimi spostrzeżeniami
i troskami na temat życia, Rodziny oraz społeczności, w której żyjemy i poprzez święty krąg oraz dynamikę zbiorowego
Umysłu i serca będziemy znajdować rozwiązania.
Nowe kawkowo – 21-24 lipca
Ośrodek TU I TeRaz, cena: 530 zł z wyżywieniem (wege),
nocleg na materacach na wspólnej sali.
zapisy: siostrzenstwo@op.pl tel.: 0502 729 317
3-dniowy warsztat z uzdrawianiem i sianiem wizji świata dla
przyszłych pokoleń z Babcią susan stanton i Babcią caren
Trujillo. Wybrane tematy: równoważenie czakr; narzędzia rozwijające poziom świadomości; sposoby wzmacniania siebi
uzdrawiające ciało, umysł, emocje i duszę, tak by móc służyć
światu w okresie przemiany; praca ze snami.
warszawa – 27 lipca, godz. 10-17.00
mikroklimat, ul. Tarczyńska 9. koszt: 170 zł
5 RyTUałóW TyBeTańskIch I Oddech eNeRgeTyczNy
z leanne edwards z Nowej zelandii, która poprowadzi
8-godzinne warsztaty, poznasz wyjątkowo skuteczne metody, które w 10 minut dziennie przywracają pełnię życia.
Bajkowa zagroda, k. radzymINa – 28-31 lipca
http://www.bajkowazagroda.pl/ koszt: 550 zł + koszt noclegu
45-65 zł/doba/os i wyżywienia wege 65 zł/doba/os
zapisy: little.sacred@gmail.com, tel. 603941369
warsztaty munay-ki, energii i świadomego życia podróż ku
wolności i mocy z leanne edwards (www.munay-ki.org).

WIECZORY W ARSENALE
Festiwal Muzyki Kameralnej

Wrocław, dziedziniec Arsenału, ul. Cieszyńskiego 9

24.06-10.07.2011r.

JAN STANIENDA dyrektor artystyczny
TOMASZ KWIECIŃSKI dyrektor organizacyjny

WIECZORY NARODÓW

Pod patronatem Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza

WIECZÓR AustRIACkI – 1 lipca (Pt) godz. 20.00. Bilety: 30/24
DUO GRANAT – Tamara Granat – fortepian, Daniel Propper – fortepian
C. Czerny – Uwertura h-moll op. 54
W. A. Mozart – Sonata D-dur KV 381
W. A. Mozart – Sonata C-dur KV 521
F. Schubert – Fantazja f-moll D. 940
F. Schubert – Grand Rondeau A-dur D. 951
F. Schubert – Marsz D-dur D. 733 nr 1
F. Schubert – Marsz charakterystyczny C-dur D. 968b nr 1

WIECZÓR HIsZPAńskI – 3 lipca (nd) godz. 20.00. Bilety: 60/45
RAFAEl CORTéS – gitara,
Juanfe luengo – gitara,
Rafaela Escoz – taniec,
Miguel Sotelo – śpiew, gitara,
David Huertas – perkusja
Wieczór z muzyką flamenco. Gitara, śpiew i taniec…

WIECZÓR FRAnCuskI – 6 lipca (Śr) godz. 20.00. Bilety: 30/24
PASCAl ROGé – fortepian
Jan Stanienda – skrzypce
Bartosz Bober – skrzypce
Piotr Reichert – altówka
lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela
Germaine Tailleferre – Kwartet smyczkowy
Gabriel Fauré – I Kwintet fortepianowy d-moll op. 89
César Franck – Kwintet fortepianowy f-moll FWV 7

WIECZÓR PolskI – 8 lipca (Pt) godz. 20.00. Bilety: 60/45
Zespół RAZ, DWA, TRZy…
W programie m.in.: „Jutro możemy być szczęśliwi”,
„Trudno nie wierzyć w nic”, „Już”,
„W wielkim mieście”,
„Pod niebem pełnym cudów”...

WIECZÓR EstońskI – 10 lipca (nd) godz. 20.00. Bilety: 30/24

W programie Jubileuszowego w tym roku
festiwalu znalazły się zarówno klasyczne
przeboje słynnych kompozytorów (Cztery
pory roku Vivaldiego, III Koncert brandenburski Bacha), jak też utwory rzadziej wykonywane, wybrane z dorobku twórców
m.in. szwedzkich i estońskich. Festiwal
nie ograniczy się wyłącznie do repertuaru
klasycznego, muzykę polską reprezentować będzie zespół Raz, Dwa, Trzy, a w ramach Wieczoru Hiszpańskiego wystąpi
Rafael Cortés, mistrz flamenco. Gwiazdą
Wieczoru Francuskiego jest bez wątpienia znakomity pianista Pascal Rogé, który
wraz z innymi wykonawcami zaprezentuje
się w kameralistyce znad Sekwany (Fauré,
Franck, Tailleferre). Podczas kończącego
festiwal Wieczoru Estońskiego 10 lipca
zabrzmi muzyka m.in. cieszącego się
światową sławą współczesnego estońskiego kompozytora Arvo Pärta.
Występy jak zwykle odbywają sie na pięknym dziedzińcu wrocławskiego Arsenału,
pośród zabytków, zieleni i śpiewu ptaków.
Specjalnie rozstawiony namiot ochroni
publiczność i artystów przed deszczem,
w przypadku chłodnej aury koncerty przeniesione będą do jednej z sal.

www.wieczorywarsenale.pl

Bartosz Bober – skrzypce
Orkiestra Kameralna Wratislavia
Jan Stanienda – kierownictwo artystyczne
Heino Eller – Pięć utworów na orkiestrę kameralną
Arvo Pärt – Fratres na skrzypce, smyczki i perkusję
Eduard Tubin – Muzyka na smyczki
Jaan Rääts – Koncert na orkiestrę kameralną
BIlEty: 30/24 zł; 60/45 zł | kARnEty: 210/170 zł – do nabycia: DCIK OKiS – Rynek Ratusz 24, tel. 71 342 22 91;
Godzinę przed koncertami w Arsenale · PROMOCJA!! Na wszystkie bilety oraz karnety kupowane przez internet zniżka 5%!!

oŚrodek
kUltUryisztUkI
wewrocławiu

aktUalNoŚcIkUltUralNeokis
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PLEnER i SyMPOzJUM
SzkŁaaRtyStyCznEGO
„EkOGLaSSFEStiwaL”
–EdyCJaCzwaRta
W programiem.in.pokazyartystyczneszkłahutniczego,pokazytechnik
palnikowychi witrażowych,sympozjumpoświęconesztucei technologii
szkła, pokazy plenerowego pieca
szklarskiego,uroczystezakończenie
festiwalu na mostku granicznym
na Jizerce,a takżewieleinnych.
projektjestwspółfinansowanyprzez
ministra spraw zagranicznych Rp
w ramachkonkursu„Forumpolsko-czeskie–wspieranierozwojustosunkówpolsko-czeskich 2011”.

dyrektor:piotrBorkowski
zastępcadyrektora:IgorWójcik
www.okis.pl,okis@okis.pl

Rynek-Ratusz24,50-101Wrocław
tel.:713442864
fax:713442865

zapraszapon.-pt.,wgodz.10.00-18.00
tel.713422291
www.dcik.pl;cik@okis.pl

HELiOGRawiURy
sTaNIsłaWJUlIaNIgNacyOsTRORóg(1863-1935)
Wystawaprezentujeaktyz lat 20. XX w.zezbiorówkolekcjonerafotografii–zygmuntaWielowiejskiego.Na wernisażubędzieobecnywłaścicielkolekcji,którypodzieli
sięswojąwiedząnietylkoo twórczościWalerego,ale
o sztuce XIX-wiecznejfotografii,którejjestwielbicielem.
słynna seria fotografii powstała w latach 20., kiedy
OstrorógpracowałjakofotografwteatrzeFoliesBergere,
któregogwiazdąbyłaJosephineBeker.
wernisaż 8lipca,godz. 17.00.
wystawapotrwado 30lipcabr.
dcF„domekromański”,pl.bpNankiera 8

OPERaStaniSŁawaMOniUSzki–HRaBina

Ośrodekkulturyi sztukiweWrocławiuzapraszado skansenuw pstrążnej
na wyjątkowepleneroweprzedstawienieoperystanisławamoniuszkipt.hrabina.WykonająpolskaOperakameralnakierowanaprzezmaestrokazimierza kowalskiego. Współorganizatorami wydar zenia są Urząd miejski
zBiGniEwPaLUSzak
w kudowie-zdrojui muzeumkulturyludowejpogórzasudeckiego.koncert
„ReQUIemdladRzeWa”
zbigniew paluszak ostrowianin, ab- dofinansowanyześrodkówsamorząduWojewództwadolnośląskiego.
22lipcabr.,godz. 20.30.Pstrążna.wejściówka–2 zł
solwentpWsspweWrocławiu(dyplom 1957) i członek artystycznej
kOnCERtOPEROwO-OPEREtkOwy
„grupyWrocławskiej”,od 1959r.reOkisweWrocławiuzapraszana plenerowykoncertoperowo-operetkowyw wydaktor graficzny miesięcznika Odra.
konaniusolistów,m.in.TomaszaTraczai Ingridygapovej.artystombędzietoWystawatowarzyszy obchodomjubiwarzyszyćOrkiestraFilharmoniidolnośląskiejw Jeleniejgórzepod batutą
leuszu 50-leciamiesięcznikaOdRa.
lesławasałackiego.W niezwykłejsceneriiparkuprzy zamkuna skalew Trzewystawapotrwado 10lipcabr.Galeria
bie
szowicachk.lądka-zdrojupoprowadzągoJustynaJanus-konarskaz TVp
Patio,muzeummiejskiewrocławia,
Wrocławi kazimierzkowalskiz polskiejOperykameralnej.(wejściówka–2 zł)
staryratusz,rynek 1
wystawapotrwaod 1do 6lipcabr.
szklarskaPoręba(Pl)i desna(cz).

23lipcabr.,godz. 20.30.zamekna skalew trzebieszowicachk.lądka-zdroju.

SztUkanaJEziORzE
międzynarodowa wystawa rzeźby
współczesnej–sztukana jeziorzejest
projektem muzeum sztuk pięknych
w Budapeszciena Węgrzech.Na wystawie swoje prace zaprezentuje ponad dwudziestu współczesnych
artystówz krajówUe.Wśródzaproszonych twórców znaleźli się światowej
sławypolscyartyści:magdalena abakanwiczoraz krzysztofBednarski.

PREzEntaCJatEatRÓwJEdnEGOaktORaw EStOnii
1-2.07.2011

OrganizatorzyWROsTJawewspółpracyz ambasadąRpw estoniizapraszająna polskąprezentację teatrów jednego aktora pt.
mONOTalINorganizowanąw europejskiejstolicykultury 2011–Tallinie.W Festiwaluwezmą
udziałwybitniaktorzyuprawiającyteatrjednegoaktorazwiązaniz Wrocławiemi dolnymśląskiem, laureaci WROsTJa (Bogusław kierc,
krzysztof grabowski, Janusz stolarski, piotr
wystawapotrwado 4wrześniabr.
XIV.olofPalmesétány 5,Budapeszt, węgry kondrat).www.tallin.polemb.net
w numerzewakacyjnym(lipiec-sierpień)miesięcznikaod
odr a:skal
skio politycznymprzednówa
ku·kozieleckio przewodnikachduchowych·rozmowyz markijanemtrofimiakiem,mirkodemiciemi wiesławemsaniewskim·wiersze:sexton,Vukanovići mikołajewski·relacja
z festiwaluw cannes·maraii esterhazy·Urbaneko Broniewskim,taranczewskio Nowosielskim,koronkiewiczo ważyku

wiECzORyORGanOwE
U BOżEJOPatRznOŚCi

kOnCERtMUzykiCHÓRaLnEJ
chóRTeaTRUNaROdOWegOcOTTBUs
meikeFunken–sopran;claudiaJaeger–organy
chRIsTIaNmöBIUs –dyrygent
w programie:h.schütz;F.m.Bartholdy;J.Brahms;B.Britten;J.p.Nagel;F.poulenc;k.Johannson;a.seifert;J.s.Bach.
chórsingakademiecottbus,powstałw roku 1977jako„chór
miastacottbus”i miałna celupielęgnowaniesymfonicznej
muzykichóralnej.Od początkupowstaniajestpod piecząi kierownictwemartystycznymzawodowychmuzykówTeatrumiastacottbus–obecnieTeatruNarodowego.chórsingakademie
jestczłonkiemzwiązkuNiemieckichchórówkoncertowych/
VerbanddeutscherkonzertchöreVdkc.koncertyweWrocławiui świdnicyodbędąsięw ramachobchodów 25-lecia
istnienia chóru kameralnego oraz z inicjatywy dyrektora
i dyrygentachóru,christiana möbiusa,któryod 2010roku
jestprezesemzwiązkuNiemieckichchórówkoncertowych/
VerbanddeutscherkonzertchöreVdkckrajowegozwiązku meklemburgii-pomorza przedniego/ landesverband
mecklenburg-VorpommernorazBerlina i Brandenburgii.

UlrIksPaNG-haNsseN,
duńskiorganistai pedagog,jedenz najznamienitszychwykonawców muzyki organowej
naszychczasów.Jestprofesorem klasy organów w Royal
academyofmusicw aarhus,
pełnitakżefunkcjętytularnego
organistyVorFruekirkew assens.artystawystępowałna całymświecie,dokonałlicznych nagrań cd m.in. kompletu dzieł Bacha,
mendelssohna i Buxtehudego.artystajesttakżeznakomitymmuzykiemjazzowym.Wstępwolny!
31lipca,godz. 19.00–ewangelickikościół
Bożejopatrzności,ul.kaziemierzawielkiego 29

iCHiGO-iCHiE:spOTkaNIez kUlTURĄJapONII
godz. 15.00 –Uroczysteotwarcie
godz. 15.15 –Wykładambasadorakusumoto
pt.Japończycyi przyroda;godz. 16.30 –Wykładi pokaz
ceremoniiparzeniaherbatyw wykonaniustowarzyszenia
drogiherbatyUrasenkesunshinkai;godz. 15.00 –Wystawapt.historiastosunkówjapońsko-polskich
godz. 19.00 –koNcertFortePIaNowy
TempeIaNakamURa
10lipca,godz. 15.00-21.00
csImpart,ul.mazowiecka 17.wstępwolny!
fotoarchiwumpawana

1lipca,godz. 19.00
wrocław–ewangelickikościółopatrznościBożej
ul.kazimierzawielkiego 29
ŚwIdNIca–2lipca,godz. 19.00–kościółPokojuŚw.trójcy

8.mIĘdzyNarodowyFestIwaltańcadawNeGo
Pawana– 3-9lIPca2011wrocław
w tymrokuorganizatorzychcą„przenieść”wrocławian
i turystóww czasyrenesansu,czylido XVI w.
„podczasimprezyinauguracyjnejna wrocławskimrynkubędziemypróbowaliodtworzyćatmosferę,jakamogłapanować
w dniuświątecznymw tymmiejscuprawie 500lattemu–wyjaśniaagnieszkakadłubowskaszefowafestiwalu.publiczność
zobaczytancerzyubranychw kostiumyz epoki(szytem.in.
na podstawiedawnychrycini obrazów),artystówulicznych
wcielającychsięw roledawnychgrajków,kuglarzyi sztukmistrzów.atrakcjąbędąkonkursy:paniebędąmogływalczyć
o tytuł„paniRenesansu”,panowiewziąćudziałw turnieju
skocznegotańcagajarda,a dzieciw konkursiena najciekawszeprzebranierenesansowe”.Wśródnagróddladorosłych
znajdąsięm.in.zaproszeniana historycznyBalkostiumowy,
któryodbędziesię 8lipcaw pałacualexandrów.
Najważniejszączęściąimprezyw Rynku,orazcałegofestiwalu,będzieprzeglądzespołówtańcadawnego,któryjakcorokuprzyjmieformękonkursową.
4 str.» cOJesTgRaNe » lipiec2011

INaUGUracja -3lipca,godz. 15.00-21.00–Rynek
Wystąpią: serenissima Wratislavia, zespoły biorące
udziałw warsztatach,OpenFolk.
kUrstańcadawNeGodlaPoczątkUjących
4-6 lipca – Un. przyrodniczy, ul. chełmońskiego 43.
koszt: 5 zł 1.dzieńprowadzi:serenissimaWratislavia
reNesaNsowydzIeńotwarty
9lipca,godz. 10.00-18.00–muzeumNarodowe
W programiewykładyna tematrenesansowegoWrocławiai jegomieszkańców,strojów XV i XVI w.,oprowadzanie po renesansowej części wystawy „sztuka
śląska XVI-XIX w.”,mini-kurstańcadawnegoi zabawy
dladzieci.Wstępwolny!
www.cojestgrane.pl

II Letni
Festiwal
Muzyki
Sakralnej
Wrocław 2011
Miejsce koncertów:

Kościół p.w. św. Stanisława Kostki
przy ul. Hubskiej 91 we Wrocławiu

2 lipca godzina 1900

.DPHUDOQ\&KyU3ROLWHFKQLNL:URFãDZVNLHM²&RQVRQDQ]D
G\U0DUWD.LHUVND:LWF]DN
7RPDV]6]ZHFNL²WUćEND3DZHã2ŧJDRUJDQ\

23 lipca godzina 1900
-DNXE&KRURV²RUJDQ\

*RŋFLQQLHNRQFHUWRGEĕG]LHVLĕZNRŋFLHOHSZŋZ'XFKDSU]\XO%DUG]NLHM
.LHURZQLFWZRDUW\VW\F]QH3DZHã2ŧJD
2UJDQL]DWRU)HVWLZDOX3DUDÀDSZŊZ6WDQLVãDZD.RVWNLZH:URFãDZLX

WSTĘP NA WSZYSTKIE KONCERTY WOLNY
6SRQVRU]\.ZLDFLDUQLD%(1,$0,1XO:LHF]\VWD%3LHNDUQLD&XNLHUQLD18*$7

3URMHNWSODNDWX5REHUW6\WDIRW:LWROG.REX]

16 lipca godzina 1900

BRavEFEStivaL –PrzecIwwyPĘdzeNIomz kUltUry

Wrocław
ul. Kuźnicza 25
tel. 071 343 24 86
w w w . okulary daniluk.pl

Okulista przyjmuje:
wt. i czw. 1530 − 1800
sobota 1100 − 1400
Ko mputerow e
b a d anie wz roku
Soczewki kontaktowe
Duży wybór opraw i szkieł
Naprawy okularów
wszelkiego rodzaju
Usługi na recepty NFZ
krótkie terminy !!!

2-8lipca 2011Ą–kONceRTy,spekTakle,pOkazyFIlmOWe
WysTaWy,spOTkaNIa,WaRszTaTy
Na ceremonięotwarciaBraveFestival
w tymrokuorganizatorzyprzygotowaliindonezyjskispektakl 10wcieleń,
czyliTopengpajegan.Jesttorodzaj
monodramu, w którym aktor
przy użyciukilkuróżnychmaseksamodzielnieopowiadawielowątkową
historię.W drugidzieńfestiwalowy
przez most Tumski ruszy procesja
czarnychmasekmamuthones.zobaczymyw niejprzedstawicielisardyńskiego karnawału w tajemniczych
maskach wykonanych z twardego
drewna orazstrojachważącychniemal 30kilogramów.
W tymrokuodbędziesiętakżewyda- procesjamasekmamuthones
rzeniespecjalne–koncertBlindNote.zespółten,poza wyjątkowymbrzmieniemwyróżniafakt,żekoncertujeonw całkowitejciemności,chcącw ten
sposóbzwrócićuwagęna problemyniewidomychw krajachTrzeciegoświata.
IchwystęppodczasBraveFestivaltakżeobędziesięw mroku.kolejnymciekawymwydarzeniembędziekathakali,czylitradycjateatralna pochodzącaz Indii,
w którejgłównymśrodkiemekspresjisąruchygałekocznych,kanonicznegestydłoniorazmakijaż,przyjmującyswoistąformęmaski.W przedostatnidzień
festiwalowychemocjiodbędziesięwyjątkowykoncert.W centrumsztukiImpartwystąpimultikulturowyduet.malijskimuzykgrającyna korze–Ballaké
sissokowystąpiz francuskimwiolonczelistą–Vincentemsegal.
centrumfestiwalowymbędąTajnekompletyw samymsercuwrocławskiego
Rynku,w przejściugarncarskim.Tutajznajdujesiępunktinformacyjny,w którymdowiedziećsiębędziemożna wszystkiegona tematfestiwalu,spotkaćartystów,kupićbiletyi karnetyna wydarzeniaorazfestiwalowegadżety–torby,
katalogii koszulki,a takżeręcznierobionezabawki,biżuterięi ubraniaprzywiezioneprzezartystówz najdalszychzakątkówświata.
klubemfestiwalowympodczastegorocznejedycjiBraveFestivalbędzienatomiastprzestrzeńmuzyczna pUzzle.Totamw trakciefestiwaluodbywać
będąsiękoncertytakichartystów,jakchoćbyzespółczeskiegoRoma–gipsy.cz,polskiegodJ-a mentalcuti wieluinnych.W puzzlachodbędąsiętakże
spotkaniaz artystami,a takżeetnoJamsessions,podczasktórychwrocławscymuzycybędądżemowaćrazemz muzykamibiorącymiudziałw występachw ramachfestiwalu.Na festiwalowiczówczekaćbędzietakżeprasa,
domoweciastaczywłoskakawa.
Totylkokilkaprzykładówtego,czegomożemyspodziewaćsięw ciągusiedmiufestiwalowychdniweWrocławiu.Rezerwujmysobieczasjużteraz,bo
od 2do 8lipcaczekanaswielekoncertów,spektakli,pokazówfilmowych,
wystaw,spotkańz artystamiorazwarsztatów.

Zapraszamy: 900 − 1800
sobota 1100 − 1400

spektakl 10wcieleń–Topengpajegan

grupaBlindNote
www.cojestgrane.pl

Repertuar na lipiec 2011
SCENA KAMERALNA – ul. Świdnicka 28
MAYDAY reż. Wojciech Pokora
1-03.07 godz. 19:00
FARINELLI reż. Łukasz Twarkowski
06-07.07 godz. 19:00
LATO W TEATRZE
już po raz trzeci w Teatrze Polskim we Wrocławiu
18-31.07
Przed nami kolejna edycja kultowego już projektu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie pod nazwą Lato w teatrze – projektu, który zaraża teatrem na lata, wychowuje nowe pokolenia fanów teatru i daje największe możliwości
rozwoju artystycznych predyspozycji. Zapraszamy do udziału w nim licealistów z Dolnego Śląska. Warsztaty odbędą się między 18 a 31 lipca 2011. Młodzież pracująca
w grupach: aktorskiej, scenograficznej, muzycznej i dziennikarsko-promocyjnej w dwa
tygodnie przygotuje spektakl – pomagać im będą profesjonaliści. Efekt pracy licealistów będzie można oglądać na Scenie Kameralnej w sobotę 30 i niedzielę 31 lipca 2011 o godzinie 19: 00. Na to wyjątkowe przedstawienie, które wyreżyseruje
Agnieszka Olsten, wstęp będzie wolny!

MAYDAY
FARINELLI

SCENA NA ŚWIEBODZKIM – pl. Orląt Lwowskich 20c
UTWÓR O MATCE I OJCZYŹNIE reż. Jan Klata
IV festiwal Wybrzeże Sztuki w Gdańsku
02-03.07 godz. 19:00

ZAPOWIEDZI NA SEZON 2011/2012

UTWÓR O MATCE I OJCZYŹNIE

1. Krystian Lupa – POCZEKALNIA (kreacja zbiorowa) współpraca literacka – Dorota Masłowska, reżyseria i scenografia – Krystian Lupa, kostiumy – Piotr Skiba, muzyka – Jacek Ostaszewski. Obsada: Sylwia Boroń (gościnnie),
Krzesisława Dubielówna, Anna Ilczuk, Dagmara Mrowiec, Halina Rasiakówna, Ewa Skibińska, Marta Zięba, Marcin
Czarnik, Mirosław Haniszewski, Rafał Kronenberger, Marcin Pempuś, Adam Szczyszczaj, Wojciech Ziemiański.
Prapremiera światowa – 8 września 2011, Scena na Świebodzkim
2. Per Olov Enquist – BLANCHE I MARIE
według powieści Opowieść o Blanche i Marie oraz dramatu Blanche i Marie
przekład – Andrzej B. Krajewski-Bola i Iwona Jędrzejewska, opracowanie tekstu i reżyseria – Cezary Iber, scenografia – Paula Jaszczyk. Obsada: Anna Ilczuk, Halina Rasiakówna, Marta Zięba, Wiesław Cichy, Michał Opaliński
Prapremiera polska – 25 listopada 2011, Scena Kameralna
3. HANS, DORA I WILK – wg Sigmunda Freuda
reżyseria – Michał Borczuch
prapremiera polska – 3 marca 2012, Scena na Świebodzkim
4. NOWE PRZEDSTAWIENIE [szczegóły wkrótce] reżyseria – Jan Klata
prapremiera polska – 28 kwietnia 2012
5. Paweł Demirski – COURTNEY LOVE
[sztuka powstająca na zamówienie Teatru Polskiego we Wrocławiu]
reżyseria – Monika Strzępka
Prapremiera światowa – 16 czerwca 2012
6. Lars Norén – KLINIKEN
reżyseria – Łukasz Twarkowski
Prapremiera polska – 2012, Scena na Świebodzkim

PandORa
NowyspektaklTeatruFormyJózefamarkockigojestteatralnymprojektempolsko-niemiecko-białoruskim,którypowstałna kanwieutworuWariati zakonnicawgs. I.
Witkiewicza.Jesttowspółczesnawizjaczłowiekauwięzionegoi uwikłanegow słabościludzkiejnatury.mityczna puszkapandoryjestzatemnietylkosymbolemniedoli
ludzkiej, ale pełni tutaj rolę mikrokosmosu, w którym
przyszłonamżyć.Bohaterowiedoświadczająsiebierównieżprzezpryzmatindywidualnegospojrzeniai stająsię
mocniw swejsłabości,którateżstajesięformąniewoli.
Reżyseria,scenariusz:Józefmarkocki.muzyka:Jobkarma.Obsada:zespółTeatruFormy.

Foto.Jakublemański

12lipca,godz. 21.00,PlacGołębi–rynek,kołofontanny

taMdOkądJadąinni...–PremIera
na motywach:„orkiestratitanic”christoBojczewa
Reżyseria: Ola pejcz; Obsada: Joanna sobańska / anna ślipko/Irena Wypych/agataFilarska/łukaszmajor
spektaklprzygotowanyprzezamatorskągrupęteatralną,
którauczestniczyław zajęciachteatralnychdladorosłych
w centrumInicjatywartystycznych.
Jesttoopowieśćo pięciubohaterach,którymnieudało
siężycie.każdyz nichmaswojąsmutnąhistorię–przeszłość,z którąniepotrafisobieporadzić.Ichlosypołączył
moment,w którymsięznaleźli.punkt,z któregoniepotrafiąjużwrócićdo „normalnego”życia,a jedynymrozwiązaniemstajesięucieczkaw światiluzji,w szaleństwo,
dziękiktóremuznówmogąbyćszczęśliwi.żebytoosiągnąć„musząsiętylkoodważyć...
Bilety: 10 zł(U)/ 15 zł(N).prosimyo wcześniejsząrezerwacjęmiejsc:+48 666 533 665lubcia@cia.wroclaw.pl

wROCŁawSkitEatRkOMEdia
www.teatrkomedia.com

1, 2lipca,godz. 20.00; 3lipca,godz. 17.00
BOeINg,BOeINg–marccamoletti
komediasytuacyjna autorstwafrancuskiegodramaturga
marcacamolettiegow 1991r.wpisana do księgiguines6lipca,godz. 21.00
saza rekordowąilośćwystawień–17.500w 55krajach
centrumInicjatywartystycznych–cIa
świata.W 2008rokuspektaklotrzymałprestiżowąTony
ul.sienkiewicza 8a,(wjazdw podwórzeod.Świętokrzyskiej) awards–Oscarw świecieteatru.
sztuka opowiada historię maksa i jego narzeczonych,
Xv MiĘdzynaROdOwy
wszystkiesąstewardesami.każdaz nichsądzioczywiście,
FEStiwaLSztUkiULiCznEJ żetoonajesttąjedyną.dziękiprecyzyjnejorganizacjii poBrzeG 23-24.08
mocyniezawodnejchoćniestroniącejod sarkastycznych
wrocław 26-28.08
uwagsłużącej,maksowizawszeudajesięskoordynować
zIeloNaGÓra 30-31.08
wizytykolejnychnarzeczonych.costaniesięjednak,gdy
Na festiwalprzyjadąartyściz Japonii, z powoduniewielkichzmianw ruchulotniczym,wszystkie
meksyku, argentyny, meksyku, au- onezjawiąsięu maksaniemalw tejsamejchwili?
straliii z całejeuropy.zapraszamy!
Biletyw kasieTeatru:tel. 71 344 12 16lub 71 335 49 10
klubfestiwalowyweWrocławiu:
wt-pt,g. 9-19.00orazdwiegodzinyprzed spektaklami
lUlUBellecaFe–ul.purkyniego
Placteatralny 4(budynekteatrulalek)

www.cojestgrane.pl
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ĤURGDSLĈWHNQLHG]LHOD
VRERWD
RVWDWQLZWRUHNPLHVLĈFD
SO3RZVWDęFyZ:DUV]DZ\
:URFãDZ

EKSPOZYCJE STAŁE

www.mn.wroclaw.pl

SZTUKA
SZTUK
A ŚLĄSKA
ŚLĄSKA XII - XVI
XVI w.
w.
0X]HXP1DURGRZHZH:URFãDZLXSRVLDGDMHGQĈ]QDMFHQQLHMV]\FKZ(XURSLHNROHNFMLV]WXNL
0
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- 67<., , : .266$.$ ] ODW  XSDPLčWQLDMĈFH  URF]QLFč ,QVXUHNFML .RĤFLXV]'=,(â2-67<.,,:.266$.$]ODWXSDPLčWQLDMĈFHURF]QLFč,QVXUHNFML.RĤFLXV]N
RZVNLHM 8GRVWčSQLRQH ZH :URFãDZLX Z U Z VSHFMDOQLH VNRQVUWUXRZDQHM GR W\FK FHOyZ
NRZVNLHM8GRVWčSQLRQHZH:URFãDZLXZUZVSHFMDOQLHVNRQVUWUXRZDQHMGRW\FKFHOyZ
UURWXQG]LH:LHONLHPDORZLGãRZIRUPLHKLSHUERORLG\G]LčNL]DVWRVRZDQLXV]F]HJyOQ\FK]DELHJyZ
RWXQG]LH:LHONLHPDORZLGãRZIRUPLHKLSHUERORLG\G]LčNL]DVWRVRZDQLXV]F]HJyOQ\FK]DELHJyZ
PDODUVNLFK VSHFMDOQD
SHUVSHNW\ZD LWHFKQLF]Q\FK
LWHFKQLF]Q\FK RĤZLHWOHQLH
V]WXF]Q\WHUHQ SU]HQRVLZLG]D
SU]HQRVLZLG]D
VSHFMDOQDSHUVSHNW\ZD
RĤZLHWOHQLHV]WXF]Q\WHUHQ
ZLQQĈU]HF]\ZLVWRĤþLF]DV

LIPIEC 2011
ZŁOTA
Z
ŁOTA JJAPONIA
APONIA
25 lipca – 30 paź
października
dziernika 2011

:L]HUXQNL%XGG\SDUDZDQ\Z\URE\]ODNLZD]\NLPRQD²ZV]\VWNR]ãRFRQH
:L]HUXQNL%XGG\SDUDZDQ\Z\URE\]ODNLZD]\NLPRQD²ZV]\VWNR]ãRFRQH
OXER]GDELDQH]ãRWHP²WRQLHNWyUH]HNVSRQDWyZSRND]\ZDQ\FKQDZ\VWDOXER]GDELDQH]ãRWHP²WRQLHNWyUH]HNVSRQDWyZSRND]\ZDQ\FKQDZ\VWDZ
ZLH&LHNDZRVWNĈEčGĈZVSyãF]HVQHSU]HGPLRW\]GRELRQHW\PV]ODFKHWQ\P
LH&LHNDZRVWNĈEčGĈZVSyãF]HVQHSU]HGPLRW\]GRELRQHW\PV]ODFKHWQ\P
PHWDOHP²SRGNãDGNDSRGP\V]NDUWDWHOHIRQLF]QDLELEXãNLGRG
PHWDOHP²SRGNãDGNDSRGP\V]NDUWDWHOHIRQLF]QDLELEXãNLGRGHPDNLMDİX
HPDNLMDİX

ZDZISŁA
W JURKIE
WICZ
ZDZISŁAW
JURKIEWICZ

F]HUZFD²ZU]HĤQLD

-HVWWRSLHUZV]DUHWURVSHNW\ZQDZ\VWDZD=G]LVãDZD-XUNLHZLF]D²PDODU]DU\-HVW
WRSLHUZV]DUHWURVSHNW\ZQDZ\VWDZD=G]LVãDZD-XUNLHZLF]D²PDODU]DU\VRZQLNDIRWRJUDÀNDDXWRUDWHNVWyZWHRUHW\F]Q\FKL PDQLIHVWyZDUW\VW\F]Q\FK
VRZQLNDIRWRJUDÀNDDXWRUDWHNVWyZWHRUHW\F]Q\FKLPDQLIHVWyZDUW\VW\F]Q\FK
MHGQHM ] QDMZ\ELWQLHMV]\FK SRVWDFL V]WXNL ZURFãDZVNLHM RNUHVX SRZRMHQQHJR
MHGQHM]QDMZ\ELWQLHMV]\FKSRVWDFLV]WXNLZURFãDZVNLHMRNUHVXSRZRMHQQHJR
3RND]DQH]RVWDã\SLHUZV]HSUDFHPHWDIRU\F]QHF\NOHÅ$JUHVMLµ
LÅ,QZD]MLµV]WXNDJHRPHWU\F]QDNRQFHSWXDOQHUHDOL]DFMHSU]HVWU]HQQH
LÅ,QZD]MLµV]WXNDJHRPHWU\F]QDNRQFHSWXDOQHUHDOL]DFMHSU]HVWU]HQQH

JAPOŃSKIE WY
WYROBY
ROBY Z METALU
METALU
29 marca - 28 sierpnia 2011

3UH]HQWDFMD;,;ZLHF]Q\FKMDSRęVNLFKSU]HGPLRWyZPHWDORZ\FKPLQZD]
3UH]HQWDFMD;,;ZLHF]Q\FKMDSRęVNLFKSU]HGPLRWyZPHWDORZ\FKPLQZD]
N
DG]LHOQLFÀJXU]ZLHU]ĈWSRMHPQLNyZQDSRWUDZ\R]GREQ\FKWDOHU]\LOXVWHU
NDG]LHOQLFÀJXU]ZLHU]ĈWSRMHPQLNyZQDSRWUDZ\R]GREQ\FKWDOHU]\LOXVWHU
2ELHNW\VĈERJDWR]GRELRQHSU]HGVWDZLHQLDPLPLWRORJLF]Q\PL
LKLVWRU\F]Q\PLZ\UyİQLDMĈVLčGRVNRQDã\PZDUV]WDWHP

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Z WIDOKIEM NA AR
ARARAT.
ARAT. LOSY
LOSY ORMIAN W POLSCE
17 czerwca – 31 lipca 2011

2JURPQH QDGUXNRZDQH
2JURPQH
QDGUXNRZDQH S
SãyWQD
ãyWQD S
SRGZLHV]RQH
RGZLHV]RQH ]] VVXÀWX
XÀWX LL XãRİRQH
XãRİRQH WWDN
DN E
E\
\ S
SU]\SRPLQDã\
U]\SRPLQDã\
NV]WDã
WHPZQčWU
ZQčWU]H
]HRUPLDęVNLHMĤZLĈW\QL²WDNZ\JOĈGDDUDQİDFMDWHMZ\VWDZ\1DSãyWQDFK
NV]WDãWHPZQčWU]HRUPLDęVNLHMĤZLĈW\QL²WDNZ\JOĈGDDUDQİDFMDWHMZ\VWDZ\1DSãyWQDFK
SU]HGVWDZLRQD]RVWDãDKLVWRULD2UPLDQZ3ROVFHSRND]DQHLFK]Z\F]DMHLNXOWXUD

METAL
ME
TAL - M
MAZUR
AZUR - ME
METAL.
TAL. NATURA
NATURA KUTEGO ŻELAZA
NATUR
7 maja – 30 lipca 2011

&\NOODPSRG]ZLHUFLHGODMĈF\FKNROHMQHGQLW\JRGQLDNXWHZPHWDOXPHEOHQDF]\QLD
&
\NO ODPS RG]ZLHUFLHGODMĈF\FK NROHMQH GQL W\JRGQLD NXWH Z PHWDOX PHEOH QDF]\QLD
NZLDW\WRQLHNWyUH]SUDFNWyUH]ãRİ\ã\VLčQDQDMQRZV]ĈZ\VWDZčURG]LQQHJRGXHWX²DUW\VW\
NZLDW\WRQLHNWyUH]SUDFNWyUH]ãRİ\ã\VLčQDQDMQRZV]ĈZ\VWDZčURG]LQQHJRGXHWX²DUW\VW\
NRZDOD5\V]DUGD0D]XUDLMHJRFyUNL$JQLHV]NLDEVROZHQWNL$63ZH:URFãDZLX

NIEZNANE OBLICZA HINDUIZMU
14 maja – 14 sierpnia 2011

)LJXUNLEyVWZPDODUVWZR]5DGİDVWKDQXVWURMHGRWDęFDWUDG\F\MQDLZVSyãF]HVQDELİXWHULD
)LJXUNL
EyVWZPDODUVWZR]5DGİDVWKDQXVWURMHGRWDęFDWUDG\F\MQDLZVSyãF]HVQDELİXWHULD
RUD]NRV]XOHkhadiNWyU
NWyU\FK
\FKSURGXNFMč]DLQLFMRZDãVDP0DKDWPD*DQGKL²PLčG]\LQQ\PL
RUD]NRV]XOHkhadiNWyU\FKSURGXNFMč]DLQLFMRZDãVDP0DKDWPD*DQGKL²PLčG]\LQQ\PL
WDNLH
HNVSRQDW\ PRİQD RJOĈGDþ QD WHM Z\VWDZLH &HOHP RUJDQL]DWRUyZ MHVW SRND]DQLH
WDNLHHNVSRQDW\PRİQDRJOĈGDþQDWHMZ\VWDZLH&HOHPRUJDQL]DWRUyZMHVWSRND]DQLH
UyİQ\FKZ\PLDUyZKLQGXL]PXLSU]\EOLİHQLHSUDNW\NLREU]čGyZGQLDFRG]LHQQHJR

3$125$0$5$&â$:,&.$
100 LAT
LAT ZWIĄZKU POLSKICH AR
ARTYSTÓW
T YSTÓW PLASTYKÓW
PLAST YKÓW
17 maja – 12 czerwca 2011

=RND]MLMXELOHXV]X]DSU
=RND]MLMXELOHXV]X]DSUH]HQWRZDQH]RVWDã\SUDFHVHNFMLNRQVHUZDWRUVNLHM=3$3
H]HQWRZDQH]RVWDã\SUDFHVHNFMLNRQVHUZDWRUVNLHM=3$3

POMnikPOMORdOwanyCHPROFESORÓw
LwOwSkiCH

Wrocław

W dniu 3lipca 2011rokuo godz. 12.00na Wzgórzach
Wuleckichwelwowiezostanieodsłoniętypomnikpomordowanychprofesorówlwowskich.
Uroczystościodsłonięciadokonająmerlwowaandrijsadowyi prezydentWrocławiaRafałdutkiewicz.
poświęceniapomnikadokona Jemieczysławmokrzycki,
arcybiskuplwowaobrządkułacińskiegoi bpIhorWoźniak,biskupdiecezjilwowskiejobrządkugrekokatolickiego.
pomnikzbudowanyzostałz inicjatywyprezydentaWroOJCiECi Syn
cławiaRafaładutkiewiczai meralwowaandrijasadotHEOdORi MaRCUSvOnGOSEn
wego–zeskładekspołecznych.
muzeumhistoryczne(oddziałmuzeummiejskiegoWroWstępna uroczystościjestwolny!
cławia)zapraszana retrospektywnąwystawęwrocławskich
3lipca,godz. 12.00–wzgórzawuleckie–lwów
artystówTheodorai markusavongosen.po razpierwszy
EUROPana znaCzkaCHWysTaWapleNeROWa w pałacukrólewskimzaprezentowana zostaniecałatwórcharliechaplin,Wisławaszymborska.Wieżaeiffla,mur czośćdwóchpokoleńartystycznejrodzinyvongosen,któBerlińskiczykoloseum.Towszystkoi wieleinnychposta- raprzezwielelatzwiązana byłaz Wrocławiem.
ci,budowlii przedmiotówcharakteryzującychpaństwa prawiewszyscywrocławianieznają„amorana pegazie”,
Uniieuropejskiejna małymdzielesztukijakimjestzna- romantycznąrzeźbęw parkunad fosąmiejską.pod tym
czekpocztowy.Wystawazostałaprzygotowanaprzezmu- urokliwympomnikiemwyznaczałosobierandkikilkapozeum poczty i Telekomunikacji w związku z objęciem koleń mieszkańców Wrocławia. Rzeźbę zaprojektował
przezpolskęprzewodnictwaw RadzieUniieuropejskiej. w 1913r.profesorpaństwowejakademiisztukii przemyz ogromnejilościznaczkówtwor zącychzasóbfilateli- słuartystycznegoweWrocławiu,Theodorvongosen.
stycznymuzeumpocztyi Telekomunikacji(w sumiepo- Na wystawiepokazanychzostanieponad 50pracTheodonad 11milionów!)zostaływybranete,którezaskakują ravongosena:rzeźb,medali,modeliz gipsui woskuoraz
pomysłem,warsztatemgraficznym,aleprzedewszyst- rzemiosłoartystyczne.ekspozycjeuzupełniokoło 85prac,
kimprzedstawiającechycharakterystycznepaństweU. głowniegrafiki rysunków,markusavongosenai 6gobewernisaż1lipca,godz. 18.00
linówwykonanychprzezjegożonę,hedwigvongosen.
GaleriaulicznaszewskaPasja,ul.szewska
pracepochodząz kolekcjimuzealnych(m.in.muzeum
miejskie Wrocławia, muzeum Narodowe w Warszawie
feBus.„Gwóźdź”
i Wrocławiu)orazprywatnych,w tymz prywatnegozbiomalaRsTWO
rurodzinyvongosen.Wystawietowarzyszykataloguzumalujeod zawsze.aleinteresujesię pełnionyo archiwalnezdjęciai projekty.
też sztuką użyteczną, technologią
wystawaczynnaod2lipcado 31sierpniabr.
barwienia,architekturą,projektowa- muzeumhistoryczne,Pałackrólewski,ul.kazimierzawlk35
niemwnętrz,m.in.adaptacjąogrom14.BIeNNalesztUkImedIÓwwro 2011
nych przestrzeni pod dachami
staregomiastaw warszawie.W mło- naGROdaPUBLiCznOŚCialterNatIVeNow
dości tworzył i należał do grupy W wydarzeniachWRO 2011alternativeNow–wystawach,
„Trzech”(Rao,Naziębło,feBus).Jegonauczycielemi opie- performansach,koncertachi działaniachw przestrzenipukunembyłprof.śliwiński–walczącyo niezależnośćsztuki blicznej–uczestniczyłoponad 40tysięcywidzów.
pedagog.znaczącywpływna twórczośćfeBusamająmala- publicznośćBiennalemiałamożliwośćwzięciaudziału
rzez grupy„Barbakan”.malarstwotokunsztczylitechnika, w organizowanympo razpierwszyprzezWROplebiscytechnologiakolorui nowewidzenieprzedmiotu.feBusjed- ciei oddaniagłosuna swojąulubionąpracę.
noznacznieodrzucawszelkieneoi post,ponieważ–jak mamyprzyjemnośćogłosić,żerównorzędnąliczbęgłotwierdzi–„naszawspółczesnośćjestbardzoprecyzyjna,ko- sówzdobyłydwieinstalacje–cyclesgrupy 7^2(daniel
lorowai sterylna.Współczesnatechnikamalarskai szcze- Bisigi TatsuoUnemi)orazRe:autorstwacarolienTeugólnysposóbpostrzeganiaprzedmiotówi postacipowinny nissei Bramasnijdersa.artystom,zdobywcomNagrody
odzwierciedlaćtewszystkiecechy.czuciemateriii formy publicznościWRO 2011,serdeczniegratulujemy!
konstrukcyjnejotaczającychnasprzedmiotówwymagapre- WRO 2011 trwa – do połowy września zapraszamy
cyzji.Impresjoniści,kubiści,abstrakcjoniściznaleźliznako- do odwiedzania wystawy moving stories w centrum
mitysposóbna wyrażenieswoichdni.mójnanorealizmjest sztuki WRO, a także uczestniczenia w performansach
próbąprzedstawienianaszejwspółczesnościi moichdni”. pawłaJanickiegoeU_tracer,realizowanychdo końcarokuw ramachpolskiejprezydencjiw Ue.
wernisaż16lipcagodz.19.00,(do30.07)
GaleriaImpart,ul.mazowiecka17
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centrumsztukiwro,ul.widok 7
www.cojestgrane.pl

czynne: poniedziałeknieczynne.Wtorek11.00-17.00.środa10.00-16.00. czwartek12.00-19.00. piątek,sobota,Niedziela11.00-17.00

aRCHitEktURainStytUtÓw i kLinikMEdyCznyCH
dwUstUlecIemedycyNyUNIwersyteckIejwewrocławIU 1811-2011
zespółbudynkówinstytutówi klinikdawnego klinikapatologiiwzespoledawnegoWydziałumedycznegoUniwersytetu
WydziałumedycznegoweWrocławiutowyjąt- Wrocławskiegoprzydzisiejszejul.T.chałubińskiego.
kowarealizacjaarchitektonicznai urbanistyczna. planowana na dużą skalę, jako swego
rodzajupomnikpostępumedycyny,powstała
w ostatnimćwierćwieczu XIX i pierwszymdziesięcioleciu XX w.przeznastępnychstolatpełniła tę samą funkcję, mimo historycznych
i politycznychzmian.Wystawa,zorganizowana
w rokujubileuszuakademiimedycznej,prezentujeeuropejskąrangętegozespołu,zachowaFotografiaeduardavandeldena
negowłaściwiew niezmienionymstanie.
wystawaczynnado 27listopada 2011r.

GalerIajedNeGoProjektUPracowniawXca
mUzeUmWOJskapOlskIegOW OBRĘBIecyTadelIWaRszaWskIeJ
wystawaczynnado11września2011r.
zespółjednostekwysokich
1964r.

daGaRaMa
POwRÓtdO PRzySzŁOŚCi
FUTURysTyczNepROJekTyJaNa głUszaka
poetai filozof,wizjonerarchitektury,marzyciel
i idealista.Na swoichrysunkach„wyczarowywał”futurystycznewyobrażeniamiastprzyszłości,inspirowanekształtamizaobserwowanymi
w naturzei wynalazkamitechnologicznymipoczątkulat60. XXw.po ponad 40latachod jego
pierwszejmonograficznejwystawyprojektów,
wrocławskie muzeum architektury powraca
do ówczesnychwizjigeniuszaz Tarnowa.

JERzEGOwOŁOSzynOwiCzaniEiStniEJąCE
MUzEUMwyOBRaźni
Na wystawiemożna będziezobaczyćefektyrozległychzainteresowańi różnorodnychfascynacjitwórcy.Obokwidoków
Wrocławia,projektówformprzemysłowychi koncepcjiarchitektonicznych,rysunkówzwierząti studiówpostaciludzkichznajdąsięobrazyłącząceteelementyw surrealistycznychkompozycjach,a takżeobrazyi rysunkipowstałe
podczaswieloletnichstudiówJ.Wołoszynowiczanad rekonstrukcjąnieistniejącychprzedstawieńBitwypod anghiari
leonardadaVincii Bitwypod cascinąmichałaanioła.

wystawaczynna do 11września 2011r.

wystawaczynna do 28sierpnia 2011r.

PiĘknywROCŁaw

BOżEMŁynykrzyżei kapliczkiprzydrożne

WysTaWapOkONkURsOWa

na pograniczukudowsko-nachodzkim.

wystawaczynnado 28sierpnia 2011r.

wystawaczynnado 11września 2011r.

www.ma.wroc.pl

dyPLOMyaSP 2011wEwROCŁawiU
Jeszczew lipcuzapraszamydo galeriiBWana zapoznaniesięz najnowszymidokonaniamiabsolwentówwrocławskiejakademiisztukpięknych.pokazydyplomowe
totakżeokazjawszystkichwydziałówaspdo zaprezentowania efektów kilkuletniej wspólnej pracy profesorów
i studentów.młodzitwórcy,prezentującdyplomyw jedBŁażEJdziEdUSzyCkiFOTOgRaFIe
nejz najważniejszychgaleriisztukiwspółczesnejw kraju,
UśmIechO TysIĄcUTWaRzy
po razpierwszyskonfrontująswojedokonaniaz publiczFotografiez azjipołudniowo-Wschodniej.
nymodbiorem.pracebędziemożna oglądaćw galeriach:
Błażejdzieduszycki–pochodzącyz Wrocławiaproducent awangarda,ul.Witastwosza 32: do12lipcabr.
i reżysertelewizyjnyz zawodu,fotografz zamiłowania studioBwa,ul.Ruska 46a:do 15lipcabr.
i podróżnikz wyboruzapraszana wystawęzdjęć,które szkłoi ceramika,pl.kościuszki 9/10: do 14lipcabr.
wstępna wystawydyplomowejestwolny!
zrobiłpodczaskilkuostatnichpodróżypo krajachazjipołudniowoWschodniej.autorw latach 2009-2011odwiePiOtRSkiBaheUTeBINIchdeRgRössTe
dził kilkakrotnie Tajlandię, kambodżę, laos i Birmę,
noweprace|malarstwo
stawiającsobieza celdotarciedo najstarszychbuddyjwystawaczynnado 8lipcabr.–eNtroPIa,ul.rzeźnicza 4
skichświątyńi miejsczwiązanychz lokalnymiwierzeniamiczypraktykamimagicznymi.
LiLiEMOJEHOBByXXVIWysTaWalIlII
Wybórzdjęćprezentowanyna wystawiew klubokawiar- dolnośląskieTowarzystwomiłośnikówliliizapraszana wyniNalandaukazujeobliczawybranychpostacizwiązanych stawęliliido muzeummilitariów.dlaodwiedzającychprzyz buddyjską mitologią, sztuką, religią i historią. moża gotowanokonkursyi loterięroślin.Wstępwolny!
wśródnichodnaleźćzarównoklasycznewizerunkipocho9i10lipca,wgodz.10.00-18.00
dzącezestarożytnychbuddyjskichpaństw–tajskiejajutmuzeummilitarióww arsenale,ul.cieszyńskiego 9
thaji czy khmerskiego angkor Wat – jak i ludowe
wyobrażeniaz małychukrytychw dżunglitajemniczych
jaskińorazlaoskichi birmańskichwiosek.pomimoróżnicwynikającychz odmiennychstylów,etnicznegopochodzenia każdego z przedstawionych wizerunków
a także czasów, w których powstawały, łączy je jeden
wspólny element – ponadczasowy uśmiech Buddy
–„Uśmiecho tysiącutwarzy”.zapraszamyna podróż
do buddyjskiegoświata,pełnegomagii,starożytnychruin,tajemniczychświątyńi ukrytychsymboli.
wernisaż 1lipca,godz. 19.00
księgarnio-kawiarnia-Vegedajnia
NalaNda–Plackościuszki 12

wyStawywkLUBiEŚLąSkiEGOOkRĘGUwOJSkOwEGO
danUtaPaŁka-SzySzkamalaRsTWO
MatyLdaLEMPEL-CHaRĘzaFOTOgRaFIa
artystaplastyk,dyplomz wyróżnieniemuzyskałana wydzialemalarstwamonumentalnegodlaarchitekturyw 1968
r.Uprawiamalarstwosztalugowe,malarstwomonumentalnew architekturze,ceramikę,rzeźbę,szkłoartystyczne,
projektowanie graficzne. artystka brała udział w ponad 300wystawachw krajui za granicą.laureatkawielunagródi wyróżnieńjejpraceznajdująsięw zbiorach
muzealnychi prywatnych.Obecnawystawajestukłonem
w stonęulotnejprzyrody.

Fotografujeod lat 70-tych XX wieku.JestczłonkiempolskiegozwiązkuFotografówprzyrody.W fotografiipróbuje ukazać inną stronę rzeczy znanych. Nie ingeruje
w przyrodę,utrwalatylkotocozobaczy.głównejejcechy,
topasjai kreatywnośćwewszystkichdziedzinachżycia.

wystawyczynnedo 31lipcabr.–klubŚląskiegookręgu
wojskowego,Galeria 7ddc,ul.Pretficza 24
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lUBIĘto malarstwo|grafika
TOmaszBIelak,seWeRyNchWała
mIchałmROczka,kOsma
OsTROWskI,słaWekTOmaN

wystawaczynnado 11lipca br.
ckagora,ul.serbska5a

Xi wOJEwÓdzkiEBiEnnaLE
GRaFiki i RySUnkU&MiniatURy 8X8
zgromadzonaprzezgalerięunikatowakolekcjapracdziecii młodzieży,
w którychtechnikigraficznei rysunkoweorazumiejętnośćichwykorzystania mają znaczenie odkrywcze,
zaskakująwrażliwościąkreski,duktemlinii,niebanalnymirozwiązaniami kompozycyjnymi i intuicyjnym
wyczuciemformy,cozwiastujeciekawetalentyplastyczne.

martagrzesik, 14lat

wystawaczynnado 10września–GaleriamdkŚródmieścieul.dubois 5

wSPÓŁCzESnawOJOwniCzka
lIlIaNNa BOROWska,aleksaNdRagIsges-daleckaIaNNa dĘBIcka
WystawaabsolwentekstudiówpodyplomowychaspweWrocławiu.delikatnośćmalowanegoręczniejedwabiu,twardośća jednocześniekruchośćszkła,
szlachetnośći kalejdoskopbarwmalarstwazostałyujętew całośćjakomateriazagospodarowana w przestrzeniulicznej.
wystawaczynnado 10sierpniabr.,Galeriatkacka,ul.starejatki 19-23

MUzEUMPOwOzÓwGaLOwiCE
29maja, 10 kmod wrocławiazostałootwarte,unikalnew skalikrajumuzeumPowozów.W XVIII wiecznymspichlerzuw galowicachznalazłamiejsce imponująca kolekcja, 50 historycznych pojazdów zaprzęgowych,
zgromadzonychprzezwrocławskiegokolekcjoneraTadeuszakołacza.
ekspozycjazostałazaprojektowanatakbystałasięrodzajemciekawejopowieścipo historiipodróżyi podróżowania.próczciekawychbryczek,powozów
i sańw muzeumznajdujesiębogatyzbiórsiodełi akcesoriówhippicznych.
Taksformułowanawystawapozwalana prowadzeniezajmującychlekcjihistoriii konferencjitematycznych.Terenmuzeum,w zamierzeniuorganizatorów,
staniesięrównieżmiejscemspotkańkolekcjonerówi ludzisztuki.Organizowanebędątutajwystawysztukiwspółczesneji dyskusjeo kulturze.Niezabrakniekoncertówi wydarzeńartystycznych.(www.muzeumgalowice.pl)
muzeumczynnejestod wtorkudo niedzieliwgodz. 10.00-16.00
wsobotęiniedzielęwgodz.11.00-17.00

PiĘknO
kaMiEnnyCHŚwiatÓw
Jesttowystawa,którazostałazbudowana w oparciuo kolekcjęznaczków
i bloków filatelistycznych znajdującychsięw zbiorachmuzeumpoczty
orazkamieniei minerałyudostępnione przez muzeum mineralogiczne.
Odwiedzający obejrzą różnorodne
znaczkiprzedstawiająceminerałyi dobraz nichwytworzoneorazobrazujące sposób w jaki świat kamieni
wpływałna rozwójcywilizacji.Wystawęubogacądużefotografieprezentującepięknoi wielośćbarwminerałów
oraz kamieni szlachetnych. autorzy
wystawy przygotowali również prezentację multimedialną. Najbardziej
dociekliwi będą mogli zapoznać się
z informacjami o prezentowanych
eksponatachorazzobaczyćprawdziwyminerałpod mikroskopem.
Wystawawmuzeumpocztyi Telekomunikacjizostałaprzygotowana we
współpracyz muzeummineralogicznym we Wrocławiu i dolnośląskim
Oddziałem polskiego Towar zystwa
przyjaciółNauko ziemi.
wystawaczynnaod 1lipca
muzeumPocztyi telekomunikacji
ul.krasińskiego 1

www.cojestgrane.pl
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Nowohoryzontowa muzyka :

GRindERMan–GaRaGEROCk

1lIPca

8lIPca

15lIPca

pod konieclipcawystąpiświatowejsławyartystaNIckcaVe.piosenkarzprzyjedziewrazz zespołemgrinderman.
programkoncertówT-mobilemusic
21lipca, 22.00: Bugklinik;
Bilety: 15 zł;karnety:wstępwolny!
22lipca, 22.00: JagaJazzist; 23.30:
Nextlife;Bilety: 40 zł;karnety: 20 zł
23lipca, 22.00: T-mobilemusic;
Bilety: 15 zł,karnety:wstępwolny!
24lipca, 22.00: pinkueigasztukaosobista; 23.30:Boris;B: 40;karnety: 20zł
25lipca, 22.00: susansundfør; 23.30:
supersilent;Bilety: 45 zł;karnety: 25 zł
26lipca, 22.00: metamkine; 23.30:Baabai N.przybysz;B: 40,karnety: 20 zł
27lipca, 22.00: Biosphere; 23.30:deathcrush;Bilety: 30 zł;karnety: 15 zł
28lipca, 22.00: Wilkanoc; 23.30:paulai karol;Bilety: 30 zł;karnety: 15 zł
29lipca, 23.30: kickbeataudioVisual
show;Bilety: 15;karnety:wstępwolny!
30 lipca, 22.00: T-mobile music; 23.30:antipopconsortium;Bilety: 40 zł,karnety: 20 zł
31 lipca, 22.00: hans peter
lindstrøm; Bilety: 45 zł,karnety: 25 zł
arsenał,ul.cieszyńskiego9
www.nowehoryzonty.pl.

antHOnyB&TheBornFireBand;
22lIPca

29lIPca

RaslUTa;hORNsmaNcOyOTe&
hOUseOFRIddIm;zlselecta
aNThONyB–owiniętybogatąw kolory
afrykańską szatą, z nieodłączną laską
w rękui dredamimajestatycznieowiniętymiwokółgłowyjestucieleśnieniemduchowejstronymuzykireggae.Niepowtarzalnywokali zuchwałetekstyniosągłębokieprzesłaniecorazrzadszew dzisiejszejmuzyce.Uniwersalnyprzekazi troska
o sprawyspołecznespowodowaływzrost
liczbyfanówna całymświecie.„Najwspanialszew muzycereggaejestto,żemówi
onao ideach”–mówiartysta–„możesz
mówićludziomo problemach,któreznająi do którychmogąsięodnieść”.
5lipca–gdynia;6lipca–Warszawa
Bilety:4ozłpsp,50złwdk
7lipca,otwarciebramgodz.19.00
alibiclub,ul.Grunwaldzka 67
www.alibi.com.pl
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wakaCJEw ŚwiatOwidziE
kreatywnedziałaniadlamłodzieżyw wieku 12-16lat
25.07.11-29.07.11,godz. 10.00-18.00/grupaa
01.08.11-05.08.11,godz. 10.00-18.00/grupaB
08.08.11-12.08.11,godz. 10.00-18.00/grupa c
w programie: capoeira,warsztatyplastycznyi charakteryzatorski,improwizacjateatralna,ligalaserowegopaintballa,gryplanszowe,fabularne...zajęciaprowadzonebędą
przez niezależnych artystów, instruktorów, pedagogów
i animatorówsztuki.gwarantujemywszechstronnyrozwój
orazdobrązabawę.koszt: 450 zł+obiad: 15 zł/dzień),lub
zapewnieniesuchegoprowiantui napoju.
Organizatorzy:cIa-www.cia.wroclaw.pl,48 666 533 665
kwateragłówna:www.kwateraglowna.pl,
Wielosfer:www.wielosfer.pl
centrumInicjatywartystycznych–cIa
ul.sienkiewicza 8a/wjazdod ul.Świętokrzyskiej

lIpIecz gRaFIkĄaRTysTyczNĄ
podczastygodniowychwarsztatów uczestnicy będą mieli
okazję poznać kilka technik
grafikiartystycznejorazspróbują wykonać samodzielnie
pracepod okiemzawodowych
artystek-graficzek.prowadzące:martalechi monikacichoń;tel. 71 322 13 55w dnipowszedniepo14.00
warsztatydladorosłychi młodzieży(powyżej 14lat):
poniedziałeki czwartek: 16-20.00;wtoreki piątek: 11.0015.00;środa: 14.00-18.00–opłatatygodniowa: 40 zł
warsztatydladzieci 8-14lat:dwugodzinnezajęcia:poniedziałeki czwartek: 16.00-20.00;wtoreki piątek: 11.0015.00;środa: 14.00-18.00–opłatatygodniowa: 30 zł
4-29lipca,PracowniaGrafikiartystycznej
odtŚwiatowid,ul.szczytnicka 51(wejścieod ul.Polaka)

wakacyjNezajĘcIaBaletowe(4-12lat)
dziecipoznająpodstawytańcaklasycznego,orazbędąuczyć
sięprostychukładówchoreograficznych.BędąmiećteżokamUzeUmNarodowe,pl.Powstańcówwarszawy 5
zję,byrozwijaćkoordynacjęruchowąi grację,rozbudzać
2lipca(sobota),godz. 11.00(3-5lat)
wrażliwośćmuzyczno-rytmicznąorazkształtowaćprawimUzealNesaFaRI
dłowąsylwetkę. pracaw dwóchgrupach: 4-6lat,oraz 72lipca(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
12 lat, I turnus 11-15.07; II turnus 18-22.07;
płyWaJĄceJaJOczylIWOdNeekspeRymeNTy
III turnus 25-29. 07;koszt: 100 złza turnus.
9lipca(sobota),godz. 11.00(3-5lat)
każdyturnuszakończonyzostaniepokazemna scenie.
pRzygOdyJasIa I małgOsI
prowadząca:katarzyna szczepanik–absolwentkapań9lipca(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
TaJemNIczamUmIa I hIsTORIapeWNeJegIpcJaNkI stwowej szkoły Baletowe w łodzi. Współpracowała
z OperąWrocławskąi TeatremmuzycznymcapITOl.
16lipca(sobota),godz. 11.00(3-5lat)
11-29lipca,odtŚwiatowid,ul.sempołowskiej 54a
pOdRóżdOdalekIeJJapONII
16lipca(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
zajĘcIarekreacyjNe
mUzealNepOdchOdyczylINaTROpIeseNsacJI
pięciodnioweturnusyrekreacyjnedladzieciwwiekuod
mUzeUmetNoGraFIczNe,ul.traugutta 111/113
7 do10 lat. W programie są zarówno gry, zabawy jak
23lipca(sobota),godz. 11.00(3-5lat)
i warsztatyorazwycieczki.Wśródatrakcjiznajdująsię
W gOścINIeU BaBUNI I dzIadUNIa
m.in.wyjściado kina,muzeum,kręgielni,zOO,czekola23lipca(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
dziarni,czyna basen.
dOmymalWĄmalOWaNe
termINy: 4-08lipca; 11- 15lipca; 18-22lipca; 25-30lipmUzeUmarchItektUry,ul.Bernardyńska 5
ca; 1-05sierpnia; 8-12sierpnia..
30lipca(sobota),godz. 11.00(3-5lat)
zajęciaprowadząinstruktorzyOdT;cenaza jednodziecko
leTNIehIsTORIeWOdNIkaszUWaRka
to 250 zł(wliczonesątukosztyzajęć,wycieczek,prze30lipca(sobota),godz. 12.30(6-12lat)
jazdów,biletówna wyjściaorazobiadówi napojów).
O daWNymWROcłaWIUz pRzymRUżeNIemOka
zapisy:p. 203 I piętro,światowid;tel. 71 348 30 10w. 37
od 4lipcado 12sierpnia
Rezerwacja:tel. 511 132 287.Rodzice–wstępwolny!
odtŚwiatowid,ul.sempołowskiej 54a
1godz.–10zł/dziecko+ 5 złbiletwstępudomuzeum

wakaCJEz UnivERSytEtEMŚwiata

wakaCJEz MdkFaBRyCzna

Światw dżUnGLitaRzana

W lipcui w sierpniubędąodbywałysięBezpłaTNezajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i sportowe dla
wszystkichchętnych.Będziemożna poznaćspecyfikęposzczególnychkół,spróbowaćczegośnowego,porozmawiać z instruktorami i po prostu miło spędzić czas.
Odbędąsiętakżewycieczki(m.in.na kąpielisko,do muzeów,do parkówwrocławskich).Niemapotrzebywcześniejszych zapisów na zajęcia, a koszt biletów mpk
i wstępówna obiektyponosząopiekunowiedzieci.
harmonogram:www.mdk.wroc.pl,oraz tel.717850920

wakacyjnewarsztatyartystycznedladzieci
zamkowyparkcentrumkulturyzamekw leśnicy,stanie
sięafrykańskądżunglą.latarniezamieniąsięw palmy
z kokosami,a pomiędzydrzewamibędąchowaćsię„dzikie”zwierzęta.Uczestnicywarsztatówbędąm.in.rozwijaćswojecechymotoryczne:siłę(przeciąganieliany),
zręczności(polowaniena dzikiezwierzęta),doskonalenie
manualnychtalentów(wyróbbiżuterii,ubrań,łuków,instrumentówmuzycznych).koszt 140 złza osobę(tydzień)
w tymdrugieśniadanie.zapisy:tel.: 71 349 32 81

mdkFabryczna,osiedleNowydwór,ul.zemska 16a

4.-11.07; 11-15.07,ckzamek,pl.Świętojański 1

5lipca –OssolińskieaBc–dzieci 7-12lat;7lipca –zanimzamieszkałyksiążki–zwiedzaniedawnegoklasztoru
szpitalnikówz czerwonągwiazdą;12lipca –dawnyklasztorszpitalnikówz czerwonągwiazdą–zwiedzanieOssolineum–młodzieżi dorośli;14lipca –Rzutkostkąprzez
polskiedzieje–historycznagraplanszowapiast(dzieci 712lat);19lipca –muzeumksiążątlubomirskich–historia
i charakterystyka zbiorów – młodzież i dorośli; 21 lipca
–Nowemieszkanie„panaTadeusza”–zwiedzaniekamienicyi krótkahistoriarękopisu(dzieci 7-12lat)–kamienica
pod złotymsłońcem:Rynek 6
26lipca –polscynobliściw zbiorachOssolineum–młodzieżi dorośli;28lipca –Brzękstarychmonet–ossolińskie
numizmaty(dzieci 7-12lat)
miejscespotkania:dziedziniecwewnętrznyOssolineum(ul.
szewska 37)–wejścieod stronyzaułkaOssolińskich.
UWaga:zajęcia21lipca–odbędąsięw kamienicypod złowĘdRUJ i zwiEdzaJz naMi
tymsłońcem–zbiórkaw kamienicy(Rynek 6)
zapraszająprzewodnicyz klubuturystówmiłośnikówwrozajęciai zwiedzaniesąbezpłatne.
cławiaprzy tmworazklubuPrzewodników„oskar”
Rezerwacjana zajęciadladzieci,tel.: 71 33 564 83
3lipca,g. 10.00 –spacerpo Wrocławiu;spotkanieprzy powaRSztatyCyRkOwO-FiLMOwE (10-16laT) mnikuhr.a.Fredry;10lipca,g. 7.40 –*ślęża;7sierpnia,
WaRszTaTycyRkOWem.in:klaunadai elementypantomi- g. 10.00 –spacerpo Wrocławiu;10sierpnia,g. 7.00 –*karmy/żonglowaniechustamii piłeczkami/elementyekwili- pacz – śnieżka (św. Wawrzyniec); 26-28 sierpnia, g. 7.00
brystyki / rola bola, flowerstick, taler ze, szczudła. –*Berlin–Nocmuzealna
WaRszTaTyFIlmOWe: technikaanimacjipoklatkoweji na- zgłoszenianawycieczki„przewodnikczeka”(*)naspacerze,
spotkaniuklubowymlubtelefonicznie661701176;7135701
uka,jaktymsposobemwykonaćfilm.
27czerwca, nazakończenieuczestnicyprzedstawiąpokaz 19wieczorem;wyjazdyzplacusolidarności.
przygotowanyna warsztatachcyrkowychifilmowych.
każdyMOżEByćkOLUMBEM
koszt: 300 złwtymzimnei ciepłenapoje.zapisy:WcTdul.
WaRszTaTO pRzekRaczaNIUschemaTóW
kuźnicza 29 a, (II p), tel. 71 341 71 02, 662 034 338;
krótkiwarsztatrozwojuosobistego,w trakciektóregodowww.wctd.wroclaw.pl
wieszsięjakpsychologiaprocesuarnoldamindellapomaga
22-26sierpnia,w godz.od 10-13.30
odkrywaćkierunkidlasiebiei swoichprojektów,oraznawiąwrocławskiecentrumtwórczościdziecka,ul.kuźnicza 29a
zywaćkontaktzeswojągłębsząi swobodnąnaturą.
wakaCJEkLUBiEPOdkOLUMnaMi
pROWadzĄcy:grzegorzzieliński–psychoterapeutai trener
sPotkaNIaz kolorem–5-7lipcabr.
pracującyw ośrodkupoza centrumw Warszawie.JestautoRozwojowe warsztaty artstyczno-plastyczne dla dzieci remprojektuwarsztatowegopsychologiakarieryorazwspółw wieku 6-13lat.zapisydo 2lipcaw klubie.
prowadzącymcykluprzepływw relacjach.
w 180dNIdookołaceBUlI 25lipca,godz. 17-20.00
zapisy:501 409 481;gzielinski@pozacentrum.pl.koszt: 60zł.
WaRszTaTykUlINaRNedlaseNIORóW
2lipca,g.11.00, 15.00,BudynekProxima,ul.wierzbowa 15
spotkanierozpoczniewykładprofesjonalnegodietetyka,któUniwERSytEtLataJąCyNa NadOdRzU
ryopowieo wpływieżywieniana zdrowieorazodpowiena pytaniauczestników.W towarzystwiemuzykiświatapowstan W ramachspołecznejrewitalizacjiNadodrzaruszyłprojektkulturalnystowarzyszeniaaktywnychspołecznieTrampolina.yo
potrawyświata.grupa: 16osób,koszt: 10zł/os.
19mie
sięcykreatywnychzajęć,najmłodsibędąmoglikorzywakacyjNykUrstańcÓwIrlaNdzkIch
od 4lipca działająceprzy klubiepod kolumnamistowa- staćz bogatejofertyedukacyjno-rozwojowychwarsztatóworrzyszeniemiłośnikówkulturyIrlandzkiej„proguemay”,roz- ganizowanychw ramach 10akademiiTematycznych.
poczniebezpłatny,wakacyjnykurstańcówirlandzkich.Na Nadodrze,zatętniżyciemrównieżdziękiUlicznymWykłakursiebędziemożna doskonalezabawićsię,zapoznaćz kul- domznanychosobistościzeświatakultury,sportuczypoturąirlandzkąorazprzygotowaćdo dniaśw.patryka!kon- lityki. Wszystkie działania odbędą się w przestrzeniach
nadodrzańskichpodwóreki placów,na którychpojawiąsię
takt:szaRakItel.+48 783 154 224
streetworkerzyz Trampoliny.
klubPod kolumnami,Placśw.macieja 21
InfopunkNadodrze,łokietka 5
tel. 71 322 95 38;www.kolumny.art.pl
www.cojestgrane.pl
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fot.p.gardecki

rozmowki-polsko-czeskie.pl;ceskatelevize.cz/hranicedokoran

naLandaWyBRaNezdaRzeNIaW lIpcU
1lipca,piątek, 19.00-UśmIechO TysIĄcUTWaRzy
wernisażwystawyfotografiiz azjipoludniowoWschodniejBłażejadzieduszyckiego.prezentacjawspółczesnej
scenymuzycznejBangkoku.
2lipca–9lipca (i w czasiefestiwaluNowehoryzonty)
Festiwalkuchniwg 5-ciuprzemianz energetycznymidaniamizeświataz okazjiBravefestiwalui Nowychhoryzontów.codziennienowelekkiepotrawy,napojei desery
przygotowaneprzezkucharzypraktykującychmultikulturowąwegekuchnięw stanach,hiszpaniii amsterdamie.
14 lipca, czwartek, 18.30-20.00 – kONceRT mis
tybetańskichigongóworazleczniczakąpielwdźwiękach
wwykonaniuagatyBiałoszewskiej +degustacjachleba
na zakwasiez wegańskimipastami.
18lipca,poniedziałek,godz 18-20-RyTUałyTyBeTańskIe –ćwiczeniaktóreodmłodząw Tobieciałoi ducha.prowadzący:arkadiuszkościuchod kilkunastulat
interesujesięmedycynąnaturalną,a od 6latsystematyczniemedytujepodążającścieżkąbuddyjskąi prowadziwarsztatyJestdyplomowanymbioenergoterapeutą.
(www.rytualytybetanskie.pl)
21lipca,czwartek, 19.00-21.00-TaNTRaW FIlmIe
specjalna projekcjafilmuBlissz okazjifestiwaluNowe
horyzonty–tylkow Nalandiiwersjaoryginalna bezcenzuryz polskiminapisamiprzygotowanymiprzezabsolwentów szkoły Tantry :) przed projekcją prezentacja
najważniejszychwydawnictww językupolskimo Tantrze
sercai miniwykładdlazainteresowanych.
27-31lipca-JedzeNIedlażycIa -warsztaty.
Intensywnywarsztatwyjazdowyw WolińskimparkuNarodowymw żółwiniekołoWisełkinad Bałtykiem.praktyczna
naukaświadomegogotowaniai żywieniaz poznawaniemlokalnych ziół i roślin jadalnych pomorza. Nocleg w
kilkuosobowychpokojachdomuNalandywżółwiniealbo
podwłasnymnamiotemwdzikimogrodzie.dzikabałtycka
plaża15minutjazdyroweremprzezmorenowylas.Jezioro
kąpalnestometrówoddomuprzezsympatycznąłąkę.
zapisy:pod 519 103 202orazw Nalandzie.
Warsztatpoprowadzikatarzyna Rączka,tel. 691 95 85 70
księgarnio-kawiarnia-VegedajniaNalaNda
Plackościuszki 12Info:tel. 696 350 815;www.nalanda.pl
nalandaksiegarniovegekawiarnia@gmail.com

tVPwrocław–każda NIedzIelao godz. 17.00
pOWTóRkIW śROdyO 18.00
tVPkraków,tVPopole:środa,godz. 19.30
Čt24:niedziela,godz. 11.05
Formułaprogramuto:„polskaoczamiczechów,czechy
oczamipolaków”.każdyodcinekprogramu,utrzymanyjest
w formiemagazynui poświęconyinnemuzagadnieniu.
Wspólnypolsko-czeskiprogramtelewizyjny„hranicedokořan–Rozmówkipolsko-czeskie”,realizowanyprzezregionalne ośrodki ČT w Ostrawie i TVp we Wrocławiu,
osiągnąłwłaśniepółmetek.Na czaswakacjiautorzyprogramuproponująniecolżejsząformułę,zakładającąprezentacjęi zachętędo odwiedzanianajciekawszychmiejsc
polsko-czeskiegopogranicza.Oczywiściena pytanie,jak
najlepiejzwiedzaćczechy,odpowiedzibędzietyle,iluodpowiadających.Nieulegajednakżadnejwątpliwości,żekraj
naszychpołudniowychsąsiadówjestznakomicieprzygotowanydo przyjęciagościpreferującychnajróżniejszeformyturystyki–od samochodowej,przezrowerową,konną,
pieszą,ażpo kwalifikowanąturystykęgórską.
Wakacyjnycyklotwieraodcineko polskichi czeskichkolejach.Jakwypadłotoporównanie,każdypodróżnymoże
sięłatwodomyślić.Wynikmożnasprawdzićna stronieinternetowejprogramu,gdziedostępnesąwszystkieemitowanedotądodcinkii poszczególnefelietony.Okazujesię
jednak,żenawettaktechniczno-gospodarczytemat,jak
transportpubliczny,możebyćinteresującydlaosóbwybierającychsięna wakacje.Wartozainteresowaćsięrozbudowanym systemem zniżek oferowanych przez czeskie
kolejei podróżowaćdosłownieza grosze.Wartoteżczasemodwiedzić…czeskieknajpydworcowe,gdziewśród
rzędówkufli,w smugachdymutytoniowego,nieczekając
na żadenpociąg,spędzającałednieosobyżywcemwyjęte
z opowiadańhrabala.U nastakiewidokitojużprehistoria;
w czechach–stałyelementmiasteczkowegofolkloru.
Odcineko sportachekstremalnychparadoksalniewartopolecićosobom,któreuważają,żetozajęcieniedlanich.możeprzykładczeskiegoparalotniarza,któryprzygodęz tym
sportemzacząłw wieku 65lat,przekonaich,żew życiunigdyna nicniejestza późno.W odcinkuo lotnictwiezobaczymynietylkosamolotyi szybowce,aleteżbalony,rakiety
orazprawdziwyhitostatnichlat–mikrosamoloty,czylilataniedlakażdego.W innymodcinkuzajrzymypod ziemię,
do najpiękniejszychjaskiń,do fortecznychlochów,zabytkowejkopalnii tajemniczegokompleksu„Riese”.
Najwięcej wakacyjnych odcinków poświęconych będzie
jednakprezentacjinajpiękniejszychregionówpo obustronachgranicy.zapraszamy!

®Nr 103265. Wydawca:coJestgraneagencjaWydawniczo-Reklamowagrażyna migniewicz.adreskorespondencyjny:coJestgraneskr.poczt. 1007, 50950Wrocław 68.Redaktornaczelny:grażyna migniewicz,tel. 666 878 930,grazyna.migniewicz@cjg.plInternet:www.cojestgrane.pl,redakcja@cojestgrane.pl.druk–print.Redakcjanieponosiodpowiedzialnościza powierzonymateriał,zmianyw kalendarium,treśćogłoszeńi reklam.zastrzegamy
sobieprawoskracaniai adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.sprawyspornerozpatrywanesąprzezsądwłaściwydlawydawcy.

Bezkompromisowekinoautorskie,poszukującenowegojęzykai świeżejformy,wykraczającepozagranicekonwencjonalnegokina.zostaniepokazanychokoło 430filmówz ponad 50
krajów.Na widzówczekająlicznesekcjekonkursowe,panoramakinaświatowego,przeglądy(japońskiekinoróżowe,czerwone westerny, kultowe midnight movies), retrospektywy
(Terrygilliam,andrzejmunk,mariuszWilczyński,Brunodumont),wystawyi licznekoncertyw ramachscenyT-mobile
music,na czelez występemzespołuNickacave’a, grinderman.
www.nowehoryzonty.pl

Dyrektor Andrzej Białas

LIPIEC 2011
· 1.07
· 3-7.07
· 8.07

Premiera: „Kieł”
6. Przegląd Filmowy Brave
Premiera: „Nad morzem”

· 15.07

Premiera: „Drzewo życia”

wROCŁawSkaPREMiERa:kiEŁ
Filmgreckiegotwórcyyorgosalanthimosapt.kiełwielokrotnienagradzanona światowychfestiwalachfilmowych.zdobył
m.in.głównąnagrodęprestiżowejsekcjiUncertainRegardfestiwaluw cannes;byłteżnominowanydo Oscaraw kategorii
„Najlepszyfilmnieanglojezyczny”.Jesttofilmopowiadający
historięrodziny,w którejrodziceodcinająswymdzieciomdostępdo światazewnętrznegoi wpajająimjegofałszywyobraz.

KIEŁ

od 1lipca, kinowarszawa–salaNot,ul.Piłsudskiego74

PRzEGLądFiLMOwyBRavE 2011
Od 3do 7lipcaodbędziesięfilmowaczęśćtegorocznego
BraveFestivalu.zostaniepokazanych 15filmóww trzech
blokachtematycznych:BRaVecONTeXT;BRaVepeOple
dOc;BRaVeFOcUs.Bilety10 zł.karnetna 1.dzień 25 zł.
kinowarszawa–salaNot,ul.Piłsudskiego74

NAD MORZEM

DRZEWO ŻYCIA
szczegółowych informacji o projekcjach udzielamy telefonicznie
w kasach kin oraz na stronie internetowej www.odra-film.wroc.pl

zapraszamy do naszych kin
Wrocław

Wałbrzych

WARSZAWA sala NOT
tel. (071) 342 12 46
LWÓW tel. (071) 79 350 78

APOLLO tel. (074) 847 89 71
ZORZA tel. (074) 847 84 72

Głogów

Jelenia Góra
LOT tel. (075) 76 76 370

JUBILAT tel. (076) 72 769 59

Legnica
PIAST tel. (076) 721 86 04

Świdnica
GDYNIA tel. (074) 852 52 19

ODRA-FILM we Wrocławiu
53-125 Wrocław, al.Kasztanowa 3a/5, tel. (071) 79 370 91
www.odra-film.wroc.pl · odra-film@odra-film.wroc.pl

