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SOnOTRIO EnSEMBLE MUSiCa SLaViCa

Międzynarodowa grupa artystów operowych:
agnieszka Drożdżewska – sopran Wrocław, Mateusz Myrlak – tenor
Warszawa, anna Wilczyńska – sopran Wrocław, Witold Janusz – for-
tepian Wrocław, Barbara Spitzer – sopran Wiedeń, ivo Michl – bary-
ton praga, izabela Strzelecka – mezzosopran Wrocław.
Śpiewacy aktywnie występują na scenach operowych Europy
są laureatami zagranicznych konkursów wokalnych, są przed-
stawicielami włoskiej szkoły śpiewu bel canto. podczas koncer-
tów, z nowego programu Musica Slavica, królować będą arie,
duety i sceny z oper kompozytorów słowiańskich t.j. Stani-
sławMoniuszko, antonin Dvorak, Bedrich Smetana. artyści wy-
konają także pieśni m.in. Chopina, Karłowicza i rachmaninowa.

2 maja, godz. 18.00
zamek piastów śląskich – BrzeG. Wstęp wolny!

4 i 5 maja, godz. 19.00 – teatr Stary BoLeSłaWiec. Bilet: 35 zł
7 maja, godz. 19.30 – Sala oratorium marianum u.Wr.

WrocłaW pl. uniwersytecki 1. Wstęp wolny!

KnABEnChOR hAnnOVER
W ramach obchodów jubileuszu 20-lecia współpracy Dolne-
go Śląska i Dolnej Saksonii Marszałek województwa dolnoślą-
skiego rafał Jurkowlaniec zaprasza na koncert Chłopięcego
i Męskiego zespołu chóralnego. od dziesięcioleci zespół zali-
czany jest do grona najwybitniejszych przedstawicieli w swo-
im gatunku, pielęgnujący starą hanowerską tradycję,
sięgającą do chóru kościoła „Marktkirche” z okresu późnego
średniowiecza. Bogaty repertuar chóru sięga czasów dzieł
Weneckiej polichóralności aż do współczesnych kompozycji.
Goście z Niemiec zaprezentują wrocławskiej publiczności re-
pertuar złożony z motetów Jana Sebastiana Bacha, Heinricha
Schütza, pieśni Felixa Mendelssohna i pieśni z „Całonocnego
czuwania” (Nieszporów) Siergieja rachmaninowa.

10 maja, godz. 19.30. Wstęp wolny!
Bazylika św. elżbiety (kościół garnizonowy), ul. św. elżbiety 1-2
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KOnCERTY ORATORYJnE w fILhARMOnII
10 MaJa, GoDz. 19.00

andrzeJ KoSendiaK – dyrygent
program: a. Corelli – Sonata 4,
iii Concerto grosso op. 6;
G. Carissimi oratorium Jephte;
0M.a. Charpentier – Te Deum
Usłyszymy muzykę włoskie-
go i francuskiego baroku
m.in. uroczyste preludium
z Te Deum. Wszystkie utwo-
ry zabrzmią w wykonaniu
solistów-śpiewaków i arty-

stów Chóru Filharmonii Wrocławskiej, a towarzyszył im będzie
zespół instrumentów historycznych pod dyrekcją andrzeja Ko-
sendiaka, którego interpretacja barokowych dzieł Gorczyckiego
została nominowana do nagrody Fryderyk 2013.

24 MaJa, GoDz. 19.00
JaceK KaSpSzyK – dyrygent

NoMEDa KazLaUS – sopran; aGNiESzKa rEHLiS – mezzosopran
raFaŁ BarTMińSKi – tenor; LiUDaS MiKaLaUSKaS – bas-baryton

CHór FiLHarMoNii WroCŁaWSKiEJ
orKiESTra SyMFoNiCzNa Filharmonii Wrocławskiej

program: Krzysztof penderecki – polskie requiem
requiem, penderecki ściśle związał z historią polski, upa-
miętniając istotne w dziejach kraju wydarzenia oraz odnosząc
się do postaci, których postawa odzwierciedlała heroiczne
świadectwo wiary. Lacrimosę artysta skomponował dla Le-
cha Wałęsy i Solidarności, dedykując tę część równocześnie
pamięci poległych w grudniu 1970 roku. agnus Dei powsta-
ło po śmierci prymasa Tysiąclecia, Stefana Wyszyńskiego
i zostało wykonano podczas uroczystości żałobnych. pierw-
sza część Dies irae poświęcona została powstaniu Warszaw-
skiemu, druga św. Maksymilianowi Kolbe, a Libera me,
Domine kompozytor zadedykował ofiarom Katynia.

Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego
ul. J. piłsudskiego 19

KOnCERT ORKIESTRY LEOPOLDInUM
oLiViEr roBE – dyrygent; JUDiTH ErMErT – wiolonczela
W programie: W. a. Mozart; p. Hindemith; D. Szostakowicz

18 maja, godz. 18.00
Filharmonia Wrocławska, ul. J. piłsudskiego 19
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GIOCOnDA Na żyWo z opEra DE pariS
dramat w 4 aktach – opera śpiewana po włosku.
Transmisja (technologia HD) na żywo spektaklu operowego
Gioconda ze słynnej opera National de paris (opera Bastille).
realizatorzy: muzyka: amilcare ponchielli;; reżyseria, scenografia,
kostiumy: pier Luigi pizzi; choreografia: Gheorghe iancu.
obsada: Gioconda – sopran – Violeta Urmana; Laura adorno – mez-
zosopran – Luciana D’intino; alvise Badoero – bas – orlin anastasso-
vrmgard; Ślepa (La Cieca) – alt – María José Montiel; Enzo Grimaldo
– tenor – Marcelo alvarez; Barnaba – baryton – Sergey Murzaev
orkiestra i Chór opery paryskiej oraz Chór dziecięcy opery paryskiej
(Maîtrise des Hauts-de-Seine). Dyrygent: Daniel oren
13 maja,19.30. Bilet: 40 zł. czas: ok. 220 min. 2 przerwy: 25 min.

multikino, pasaż Grunwaldzki

MŁODZI MUZYCY ZAPRASZAJĄ
na 132 koncert z cyklu:

Stypendyści Samorządu WrocłaWia – miaStu
Michał Selwesiuk, Karol Graczyk, dr Marek Werpulewski, Eu-
genia Grabizna. Koncert prowadzi Nina Domaszewicz–Czajka.

20 maja, godz. 18.00 – KmiL, pl. t. Kościuszki 9
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iinn  ffoorr  MMaa  ccjjaa ii rree  zzeerr  wwaa  ccjjaa  BBii  llee  ttóóww::  
dział pro mo cji i ob słu gi wi dzów tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81

ggoo  ddzzii  nnyy  pprraa  ccyy  KKaa  ssyy::  
Ka sa ope ry, ul. świd nic ka 35, tel. 71 370 88 18

po nie dzia łek –so bo ta 12.00-19.00; nie dzie la 11.00-17.00;
oraz na godzinę przed spektaklem. prze rwa 15.15-15.30

3 pt 1900 ttrraavviiaattaa giuseppe verdi

4 so 1900 ccaarrMMeenn georges Bizet

5 nd 1700 wweesseellee  ffiiggaarraa wolfgang aMadeus Mozart

7 wt 1100 cchhooppiinn giacoMo orefice

8 śr 1100 aalliiccjjaa  ww  KKrraaiinniiee  cczzaarróóww roBert chauls

9 cz 1100 cczzeerrwwoonnyy  KKaappttuurreeKK jiří pauer

9 cz 1900 jjeezziioorroo  łłaaBBęęddzziiee piotr czajKowsKi

10 pt 1900 ttrraavviiaattaa giuseppe verdi

12 nd 1700 ccaarrMMeenn georges Bizet

15 śr 1900 ssaaMMssoonn  ii  ddaalliillaa caMille saint-saëns

16 cz 1900 KKooBBiieettaa  BBeezz  cciieenniiaa richard strauss

17 pt 1900 BBoorryyss  ggoodduunnooww Modest MusorgsKi

18 so 1100 ssiidd  --  wwąążż,,  KKttóórryy  cchhcciiaałł  śśppiieewwaaćć MalcolM fox

18 so 1900 cczzaarrooddzziieejjssKKii  fflleett wolfgang aMadeus Mozart

19 nd 1700 ssttrraasszznnyy  ddwwóórr stanisław MoniuszKo

21 wt 1100 ccóórrKKaa  źźllee  ssttrrzzeeżżoonnaa ferdinand hérold

24 pt 2100
ssKKrrzzyyppeeKK  nnaa  ddaacchhuu pprreeMMiieerraa
ssuuppeerrpprroodduuKKccjjaa  pplleenneerroowwaa    ddzziieeddzziinniieecc  zzaaMMKKuu  ttooppaacczz
joseph stein, jerry BocK, sheldon harnicK

25 so 2100
ssKKrrzzyyppeeKK  nnaa  ddaacchhuu pprreeMMiieerraa
ssuuppeerrpprroodduuKKccjjaa  pplleenneerroowwaa    ddzziieeddzziinniieecc  zzaaMMKKuu  ttooppaacczz
joseph stein, jerry BocK, sheldon harnicK

26 nd 2100
ssKKrrzzyyppeeKK  nnaa  ddaacchhuu pprreeMMiieerraa
ssuuppeerrpprroodduuKKccjjaa  pplleenneerroowwaa    ddzziieeddzziinniieecc  zzaaMMKKuu  ttooppaacczz
joseph stein, jerry BocK, sheldon harnicK

28 wt 1900 ttrraavviiaattaa giuseppe verdi

29 śr 1900 rraajj  uuttrraaccoonnyy Krzysztof penderecKi

31 pt 1900 ootteelllloo giuseppe verdi

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

Sza�now�ni�Pań�stwo,�
go�rą�co�za�pra�szam�na spek�ta�ku�lar�ne�wy�da�rze�nie,�ja�kim�bę�dzie
ple�ne�ro�we�wi�do�wi�sko�„Skrzy�pek�na da�chu”,�któ�re�za�pre�zen�tu�-
je�my�Pań�stwu�w nie�zwy�kle�atrak�cyj�nym�miej�scu�–�na dzie�dziń�-
cu� zam�ku� To�pacz.� Ze� wzglę�du� na do�brze� przy�go�to�wa�ną
in�fra�struk�tu�rę�oraz�bli�skie�po�ło�że�nie�od Wro�cła�wia�(ok. 2 km
od gra�nic�mia�sta),�miej�sce�to�zna�ko�mi�cie�na�da�je�się�do re�ali�-
za�cji�te�go�ty�pu�przed�się�wzięć�ar�ty�stycz�nych.�Funk�cjo�nu�je�tam
Mu�zeum�Mo�to�ry�za�cji,�od�by�wa�ją�się�ar�ty�stycz�ne�po�ka�zy�i wy�-
stę�py,�a wła�ści�cie�le�te�go�obiek�tu�kon�se�kwent�nie�od lat�pro�wa�-
dzą�re�no�wa�cję�sa�me�go�zam�ku,� jak� i je�go�oto�cze�nia�par�ko-
we�go,�przy�wra�ca�jąc�je�do daw�nej�świet�no�ści.�Ma�my�na�dzie�ję,
że�po�łą�cze�nie�pięk�nej�mu�zy�ki,�wzru�sza�ją�cej�opo�wie�ści�i efek�-
tow�nej�in�sce�ni�za�cji�zre�ali�zo�wa�nej�w tak�nie�zwy�kłym�miej�scu,
przy�nie�sie�Pań�stwu�wie�le�ra�do�ści�i po�zwo�li�na prze�ży�cie�nie�-
za�po�mnia�nych�chwil.�Spek�takl�przy�go�to�wa�ny�zo�stał�re�ży�ser�-
sko� przez M.� We�is�sa,� ada�pta�cji� sce�nicz�nej� do�ko�nał�
A.�Front�czak,�dekoracje�i�kostiumy�za�pro�jek�to�wał�R.�Ka�ja,�cho�-
re�ogra�fię�opra�co�wał�E.�We�so�łow�ski.�
Z pew�no�ścią�nie�wszy�scy�z Pań�stwa�mie�li�już�oka�zję�obej�rzeć
na�szą�no�wą�in�sce�ni�za�cję�ope�ry�„Tra�via�ta”�G.�Ver�die�go.�Go�rą�-
co�za�pra�szam�na to�przed�sta�wie�nie,�któ�re�z pew�no�ścią�sta�nie
się�jed�nym�z naj�chęt�niej�oglą�da�nych�spek�ta�kli�na na�szej�sce�nie.
W na�szym�ma�jo�wym�re�per�tu�arze�zna�la�zły�się�lu�bia�ne�przez�wi�-
dzów�spek�ta�kle�ope�ro�we�„Car�men”�G.�Bi�ze�ta,�„Cza�ro�dziej�ski
flet”�i „We�se�le�Fi�ga�ra”�W.�A.�Mo�zar�ta,�nie�zwy�kle�efek�tow�ne�in�-
sce�ni�za�cyj�nie�przed�sta�wie�nia� „Sam�son� i Da�li�la”� „C.�Sa�int�-
-Saënsa,�„Bo�rys�Go�du�now” M.�Mu�sorg�skie�go�oraz�„Otel�lo”
G.�Ver�die�go,�a tak�że�„Ko�bie�ta�bez�cie�nia”�R.�Straus�sa.�Nie�za�-
brak�nie�też�pro�po�zy�cji�dla�mi�ło�śni�ków�ba�le�tu,�któ�rym�za�pro�po�-
nu�je�my�pięk�ny�spek�takl�„Je�zio�ro�ła�bę�dzie”�P.�Czaj�kow�skie�go.
Po�ka�że�my�też�sta�le�obec�ne�na na�szej�sce�nie�ope�ry�kom�po�zy�-
to�rów�pol�skich:�„Strasz�ny�dwór”�S.�Mo�niusz�ki�oraz�„Raj�utra�-
co�ny”� K.� Pen�de�rec�kie�go.� Mło�dych� wi�dzów� za�pro�si�my
na po�ran�ne�spek�ta�kle�„Cho�pin”�G.�Ore�fi�ce�oraz�ba�let�„Cór�ka
źle�strze�żo�na”�F.�He�rol�da”,�a w ra�mach�cy�klu�„Ta�jem�ni�cze�kró�-
le�stwo”�po�ka�że�my�dzie�ciom�ope�ry�„Ali�cja�w kra�inie�cza�rów”
R.�Chaul�sa,�„Czer�wo�ny�kap�tu�rek”�J.�Pau�era�oraz�„Sid�–�wąż,
któ�ry�chciał�śpie�wać” M.�Fo�xa.�

Za�pra�szam�do Ope�ry�Wro�cław�skiej!�
Ewa�Mich�nik

Dy�rek�tor�na�czel�ny�i ar�ty�stycz�ny



www.cojestgrane.pl�

1052-1057 Wie czo ry lisz tow skie

RE�CI�TA�LE�fOR�TE�PIA�nO�wE�–�SO�fYA�GU�LY�AK�(RO�SJA)
19 ma ja g. 18.00 –�Ka�To�Wi�CE,�Sa�la�Kon�cer�to�wa�ra�dia�Ka�to�wi�ce
(re�ali�za�cja�wspól�nie�z in�sty�tu�cją�pro�mo�cji�i Upo�wszech�nia�nia�Mu�zy�ki�Si�LE�Sia)
22 ma ja g. 17.00 –�GŁo�GóW,�SM�im.�F.�Lisz�ta,�ul.�Jed�no�ści�ro�bot�ni�czej 14
23 ma ja g. 18.00 –�TrzEB�Ni�Ca,�Sta�ro�stwo�po�wia�to�we,�ul�Le�śna 1
24 ma ja g. 18.30 –�oBor�Ni�Ki�ŚLĄ�SKiE,�Sa�lo�nik 4.�Muz,�ul.�pił�sud�skie�go 13
25 ma ja g. 18.00 –�BrzEG,�za�mek�pia�stów�Ślą�skich,�pl.�zam�ko�wy 1
27 ma ja g. 19.00 –�Wro�CŁaW,�au�la�Le�opol�di�na, pl.�Uni�wer�sy�tec�ki 1
(re�ali�za�cja�wspól�nie�z Uni�wer�sy�te�tem�Wro�cław�skim)
W pro�gra�mie�utwo�ry�J.�Brahm�sa,�F.�Cho�pi�na, M.�Mu�sorg�sie�go�(ob�raz�ki�z wy�-
sta�wy)�i Wa�gne�ra�-Lisz�ta.�Kon�cer�ty�pro�wa�dzi�Ju�liusz�ada�mow�ski.

So Fya Gu Ly aK na le ży obec nie do
naj wy bit niej szych pia ni stek świa ta. 
po�cząt�kiem� mię�dzy�na�ro�do�wej� ka�rie�ry
kon�cer�to�wej� ar�tyst�ki� był� spek�ta�ku�lar�ny
suk�ces�w 2009�r.�w na XVi Mię�dzy�na�ro�-
do�wym�Kon�kur�sie�pia�ni�stycz�nym�w Le�-
eds�(an�glia),�gdzie�otrzy�ma�ła i na�gro�dę
i zło�ty� Me�dal� Księż�nej� Ma�ry� (zgło�si�ło
się 200�kan�dy�da�tów,�przy�ję�to 81�pia�ni�-
stek�i pia�ni�stów).�Jest�pierw�szą�ko�bie�tą,
któ�ra�osią�gnę�ła�ta�kie�wy�róż�nie�nia�w pięć�-
dzie�się�cio�let�niej�hi�sto�rii�te�go�bar�dzo�re�-
no�mo�wa�ne�go� kon�kur�su.� Wy�gra�ła� też
sze�reg�in�nych�pre�sti�żo�wych�kon�kur�sów�(m.in.�im.�F.�Bu�so�nie�go�we�Wło�szech�i im.
W.�Ka�pel�la�w USa),�jest�lau�re�at�ką ii Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Kon�kur�su�pia�ni�stycz�ne�-
go�im.�F.�Lisz�ta�we�Wro�cła�wiu�w 2002�r.
Uro�dzi�ła�sie�w Ka�za�niu�(ro�sja),�tam�też�ukoń�czy�ła�stu�dia�pia�ni�stycz�ne�w pan�stwo�-
wym�Kon�ser�wa�to�rium�pod kie�run�kiem�prof.�El�fiy�Bur�na�she�wej.�Na�step�nie�ukon�-
czy�ła�z naj�wyż�szym�wy�róż�nie�niem�„Eco�le�Nor�ma�le�de�mu�sic�de�pa�ris�al�fred�Cor�tot”
Do�sko�na�li�ła�też�swo�je�umie�jęt�no�sci�pod kie�run�kiem�Bo�ry�sa�pe�tru�shan�skie�go�w pia�-
no�aca�de�my�„in�con�tri�col�Ma�estri”�w imo�li�we�Wło�szech�oraz�u Va�nes�sy�La�tar�che
w roy�al�Col�le�ge�of�Mu�sic�w Lon�dy�nie.
Koncertowała�w naj�bar�dziej�re�no�mo�wa�nych�sa�lach�kon�cer�to�wych�Eu�ro�py,�ame�ry�-
ki�i azji�(np.�w ope�rze�La�sca�la�i w Sa�la�Ver�di�w Me�dio�la�nie,�Her�ku�les�-Sa�al�w Mo�-
na�chium,� Sal�le� Cor�tot,� Sal�le� Ga�ve�au� i Sal�le� pley�el� w pa�ry�żu,� Wiel�kiej� Sa�li
Kon�cer�to�wej�Kon�ser�wa�to�rium�Mo�skiew�skie�go,�Kon�zer�thaus�w Ber�li�nie,�Ge�wan�-
dhaus�Lip�sku,�Ken�ne�dy�-Cen�ter�w Wa�szyng�to�nie,�Hong�Kong�Ci�ty�Hall,�Fin�lan�dia
Hallw�Hel�sin�kach,�Brid�ge�wa�ter�Hall�w Man�che�ste�rze,�Te�atro�Mu�ni�ci�pal�w rio�de�Ja�-
ne�iro,�Walt�Di�sney�Hall�w Los�an�ge�les,�Ken�ne�dy�-Cen�ter�w Wa�szyng�to�nie).
pro�gra�my�jej�re�ci�ta�li�są�czę�sto�re�cen�zo�wa�ne�w sa�mych�su�per�la�ty�wach,�a jej�wy�stę�-
py�kon�cer�to�we�z czo�ło�wy�mi�or�kie�stra�mi�są�wy�chwa�la�ne�przez�świa�to�wą�pra�sę�mu�-
zycz�ną� za „nie�wia�ry�go�dą�pre�cy�zję� i współ�pra�cę...� kunsz�tow�nie�de�li�kat�ną�grę...
jed�no�cze�śnie�czu�łą�i wraż�li�wą”�(Wa�shing�ton�post).�Wy�stę�po�wa�ła�z naj�wy�bit�niej�szy�-
mi�dy�ry�gen�ta�mi�i naj�zna�ko�mit�szy�mi�or�kie�stra�mi.�Jej�kon�cer�ty�by�ły�trans�mi�to�wa�ne
przez 10�eu�ro�pej�skich�i ame�ry�kań�skich�ra�dio�fo�nii.�By�ła�ju�ror�ką�mię�dzy�na�ro�do�wych
kon�kur�sów�pia�ni�stycz�nych�we�Fran�cji,�Gre�cji,�Ser�bii,�Wło�szech�i USa.�Jest�za�pra�-
sza�na�do pro�wa�dze�nia�mi�strzow�skich�kur�sów�pia�ni�stycz�nych�w Eu�ro�pie,�Chi�nach
i w au�stra�lii.�Jest�pro�fe�so�rem�roy�al�Col�le�ge�of�Mu�sic�w Lon�dy�nie.
Kon�cer�ty�są�re�ali�zo�wa�ne�przy po�mo�cy�fi�nan�so�wej�Wo�je�wódz�twa�Dol�no�ślą�skie�go,�Wo�je�wódz�-
twa�opol�skie�go,�po�wia�tu�Trzeb�nic�kie�go,�Brze�gu,�obor�nik�Ślą�skich,�Fun�da�cji�pol�ska�Miedź,
Brze�skie�go�przed�się�bior�stwa�Ener�ge�ty�ki�Ciepl�nej,�związ�ku�ar�ty�stów�Wy�ko�naw�ców�ST0arT.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
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rE�Ci�TaL�SKrzyp�Co�Wy�
5 ma ja, nie dzie la godz. 18.00
Mar�cin�Si�kor�ski�–�for�te�pian
pro gram: F.� Schu�bert� –� So�na�ti�na D-dur
D 384�op. 137; C.�Franck�–�So�na�ta�a�-dur; M.
ra�vel�–�Tzi�ga�ne;�W.�Lu�to�sław�ski�–�re�ci�ta�ti�vo
e ario�so;�H.�Wie�niaw�ski�–�Fan�ta�zja�op. 20
na te�ma�ty�z ope�ry�Faust
LutoSłaWSKi Quartet
KoNCErT
9 maja, czwartek godz. 19.00
pro gram: M.�Lo�renc�–�Kwar�tet�smycz�ko�wy
(2013), M.�ra�vel�–�Kwar�tet�smycz�k.�F�-dur; M.
Mar�ko�wicz�–�za�praw�dę�po�wia�dam�Ci...
ta de uSz WoŹ niaK
pio�SEN�Ki�z rE�pEr�TU�arU�
11 ma ja, so bo ta godz. 18.00
Ta�de�usz�Woź�niak�–�wo�kal
Mu�zy�cy�or�kie�stry�Sym�fo�nicz�nej
Fil�har�mo�nii�Wro�cław�skiej
an drzeJ Wa Li GÓr SKi 
pio�SEN�Ki… i NiE�TyL�Ko
14 ma ja, wto rek godz. 19.00
Kon�cert�w 21�rocz�ni�cę�śmier�ci
an�drze�ja�Wa�li�gór�skie�go
prof.�Jan�Mio�dek�–�gość�spe�cjal�ny
ar�tur�an�drus�–�go�spo�darz�wie�czo�ru
Mał�go�rza�ta�zwierz�chow�ska�–�śpiew
Mał�go�rza�ta�Mo�mot�–�śpiew
olek�Gro�tow�ski�–�gi�ta�ra,�śpiew
ro�bert�Jar�mu�żek�–�for�te�pian
Ku�ba�Stan�kie�wicz�–�for�te�pian
Ja�cek�Ko�tlar�ski�–�śpiew
KrzySztoF JaBłoŃSKi
rECiTaL�ForTEpiaNoWy
19 maja, niedziela godz. 18.00
program: F.�Chopin�–�Nokturn�f-moll�op. 55
nr 1,�Ballada�f-moll�op. 52�nr 4,�Sonata�b-moll
op. 35;�F.�Liszt�–�Liebesträume,�Funérailles,
Vallée d’obermann,�Walc�Mefisto
adam GoL Ka Vin cit Omnia
rECiTaL For�TE�piaNoWy
23 ma ja, czwar tek godz. 19.30
pro gram: J.�Haydn�–�Ca�pric�cio�G�-dur�Hob.
XVii/1�„acht�Sau�sch�ne�ider�müssen�seyn”;
W.�Lu�to�sław�ski�–�Me�lo�die�lu�do�we�(frag�men�-
ty);�B.�Bar�tók�–�Dwa�tań�ce�ru�muń�skie�op. 8a,
BB 56,� Sz. 43:� al�le�gro� vi�va�ce,� po�co� al�le�-
gro; L.�van�Beetho�ven�–�So�na�ta�nr 31�as�-dur
op. 110; M.�Brown�–�Wa�ria�cje�lu�do�we�(2013)
–� pra�wy�ko�na�nie� eu�ro�pej�skie;� J.� Brahms
–�So�na�ta�nr 1 C�-dur�op. 1
Koncert z oKazJi dnia matKi
26�maja,�niedziela�godz.�18.00
Kuba Stankiewicz –�fortepian
maciej Sikała –�saksofon�alt.�i�tenor.�
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W AKADEMII MUZYCZNEJ
11--44 VV  Akademia Muzyczna
II  MMIIĘĘDDZZYYNNAARROODDOOWWEE    SSYYMMPPOOZZJJUUMM
KKOONNTTRRAABBAASSUU    WWRROOCCŁŁAAWW    22001133

Kontrabas w aspekcie współczesnej pedagogiki 
praktyki wykonawczej w Polsce i na świecie

1100  VV,,    ggooddzz..  1199..0000    Sala Teatralna AM
KKOONNCCEERRTT

Koncert w ramach  cyklu prezentacji szkół 
kompozytorskich wybitnych pedagogów 
– prof. Tadeusz Natanson

1166  VV,,    ggooddzz..  1199..0000    Filharmonia Wrocławska
KKOONNCCEERRTT  DDYYPPLLOOMMAANNTTÓÓWW

Akademicka Orkiestra Symfoniczna
Marzena Diakun dyrygent
Wawrzyniec Szymański waltornia
Jagoda Krawczewska 6et

1188  VV,,    ggooddzz..  1199..0000    Aula Leopoldinum
1199  VV,,    ggooddzz..  1199..0000    Wołów, kościół pw. św. Wawrzyńca
KKOONNCCEERRTT  DDYYPPLLOOMMAANNTTÓÓWW

Akademicka Orkiestra Symfoniczna
Dawid Jarząb, Miłosz Markiewicz,
Paweł Pietruszewski, Izabela Polakowska dyrygenci
dyplomanci Wydziału Instrumentalnego soliści

2255--2266  VV,,    ggooddzz..  1199..0000    Sala Teatralna AM
SSPPEEKKTTAAKKLL  OOPPEERROOWWYY  SSttaanniissłłaaww  DDuunniieecckkii  

PPAAZZIIOOWWIIEE  KKRRÓÓLLOOWWEEJJ  MMAARRYYSSIIEEŃŃKKII
Elżbieta Lejman-Krzysztyniak reżyseria
Tadeusz Zathey kierownictwo muzyczne
dyplomanci i studenci Wydziału Wokalnego

AKADEMIA MUZYCZNA 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2
www.amuz.wroc.pl

WWyybbóórr  WWyyddaarrzzeeńń RRoo  kkuu  JJuu  bbii  llee  uusszzoo  wweeggoo  UUcczzeell  nnii::
• V Let nia Aka de mia Mu zycz na
• Nada nie ty tu łu Dok to ra Ho no ris Cau sa Aka de mii
Mu zycz nej we Wro cła wiu Ma estro Ga brie lo wi Chmu rze
• Uro czy sty Kon cert Ju bi le uszo wy 

pod dy rek cją Ma estro Mar ka Pi ja row skie go
• Uro czy ste otwar cie no we go obiek tu 

dy dak tycz no -kon cer to we go Aka de mii Mu zycz nej
• Fe sti wal Aka de mii Mu zycz nej
• Ogól no pol ski Kon kurs 

Stu den tów Dy ry gen tu ry im. A. Ko py ciń skie go

 Sza now ni Pań stwo,
maj w Aka de mii Mu zycz nej to czas
wie lu in te re su ją cych przed się wzięć ar -
ty stycz nych i na uko wo -dy dak tycz nych
oraz tra dy cyj nie czas kon cer tów dy plo -
mo wych – so lo wych, ka me ral nych oraz z udzia łem or kiestr,
czas kon cer tów chó ral nych i po ka zów sce nicz nych.
Na po cząt ku ma ja za pra szam Pań stwa ser decz nie
do udzia łu w I Mię dzy na ro do wym Sym po zjum Kon tra ba -
su. Im pre za ta ma kil ka waż nych aspek tów. Jest je dy nym
w swo im ro dza ju fo rum wy mia ny my śli na te mat współ -
cze snych pro ble mów pe da go gi ki i prak ty ki wy ko naw czej,
da je nie po wta rzal ną oka zję kon tak tu z naj wy bit niej szy mi
mi strza mi sztu ki gry na kon tra ba sie, pod czas lek cji mi -
strzow skich, wy kła dów, kon cer tów, spo tkań z ar ty sta mi.
Pod czas te go wy jąt ko we go wy da rze nia, sku pia ją ce go
kon tra ba si stów z wie lu waż nych ośrod ków ży cia mu zycz -
ne go kra jo wych i za gra nicz nych od bę dzie się sze reg atrak -
cyj nych kon cer tów, po ja wi się tak że nie zwy kła oka zja
wy słu cha nia wy stę pu or kie stry kon tra ba so wej na wro -
cław skim Ryn ku. Sym po zjum to tak że miej sce twór czej
ry wa li za cji mło dych kon tra ba si stów, w ra mach Kon kur su
na In dy wi du al ność Kon tra ba so wą.
Za pra szam Pań stwa na Kon cer ty Dy plo man tów – in stru -
men ta li stów, wo ka li stów i dy ry gen tów, któ rzy za pre zen tu -
ją się wraz z Aka de mic ką Or kie strą Sym fo nicz ną,
Aka de mic ką Or kie strą Ka me ral ną oraz chó ra mi Uczel ni
na wro cław skich es tra dach mu zycz nych – w Fil har mo nii
Wro cław skiej, Au li Le opol dyń skiej Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, a tak że w ko ście le św. Waw rzyń ca w Wo ło wie. Tra -
dy cyj nie już, w ma ju, Uczel nia na sza or ga ni zu je pre mie rę
ope ro wą. W ro ku bie żą cym za pre zen tu je my dwu ak to we,
ko micz ne dzie ło Sta ni sła wa Du niec kie go Pa zio wie Kró lo -
wej Ma ry sień ki, w re ży se rii Elż bie ty Lej man -Krzysz ty niak.
Już dzi siaj pra gnę za pro sić wszyst kich za in te re so wa nych
uczniów szkół mu zycz nych i stu den tów do czyn ne go
udzia łu w ko lej nej edy cji Let niej Aka de mii Mu zycz nej,
któ ra od bę dzie się w lip cu w sie dzi bie na szej Uczel ni.
W te go rocz nej edy cji Let niej Aka de mii Mu zycz nej pro -
po nu je my za ję cia w za kre sie in stru men ta li sty ki, wo ka li -
sty ki, kom po zy cji oraz dy ry gen tu ry chó ral nej. 

Wszyst kich Pań stwa pra gnę ser decz nie za pro sić do udzia -
łu w im pre zach or ga ni zo wa nych przez na szą Uczel nię. 

Kry stian Kiełb 
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej

im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
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GE�ETA�ChAn�DRAn�
THE�SE�raCH�For�ETEr�Ni�Ty
W swo�im� przed�sta�wie�niu
tan�cer�ka� uży�wa� me�ta�fo�ry
tań�ca,�ja�ko�klu�cza�do ar�ty�-
stycz�nych� i asce�tycz�nych
war�to�ści�w kla�sycz�nej,�hin�-
du�skiej�fi�lo�zo�fii;�Ta�niec�Kri�-
sh�na�to�ta�niec�ży�cia,�ta�niec
Shi�va�to�ta�niec�zmian,�a ta�-
niec�De�vi�to�ta�niec�ak�cji.

Ge�eta�Chan�dran�to�ar�tyst�ka,�tan�cer�ka�i cho�re�ograf�ka,�któ�-
ra�w in�diach�ko�ja�rzo�na�jest�głównie�z kla�sycz�nym�tań�cem
Bha�ra�ta�na�ty�am.��W uzna�niu�za jej�wkład�w pro�mo�wa�nie
tego�tań�ca,�w�2007�r.,��zo�sta�ła�uho�no�ro�wa�na�przez�pre�zy�-
den�ta�in�dii�Na�gro�dą�the Pad ma Shri.

16 ma ja, godz. 20.00. Bi le ty 25/40/60zł
ora to rium ma ria num, pl.uni wer sy tec ki1

CZE�SŁAw�ŚPIE�wA
Spek�takl� mu�zyczny,� wie�lo�-
barw�ne�wi�do�wi�sko�z wir�tu�-
ozer�ski�mi� po�pi�sa�mi� oraz
fre�esty�le’ową�kon�fe�ran�sjer�-
ką.�Mu�zy�cy�za�bie�ra�ją�swo�ich
słu�cha�czy�w zwa�rio�wa�ną�po�-
dróż� do kra�iny� fi�ne�zyj�nych
dźwię�ków�tan�ga,�po�pu,�fol�ku
i awan�gar�dy.� Mar�cin� Flint:
Bo ha ter ska jest wal ka cze -
sła wa by pol ski pop no sił
w koń cu zna mio na kre atyw -
no ści i nie był two rem
sztucz nym i uli za nym

14 ma ja, godz. 20.00
Bi le ty: 40/50zł, Klub ali bi

ul. Grun waldz ka 67

ŻAn�nA BI�CZEw�SKA
ro�SyJ�SKiE�BaL�La�Dy�

To�wiel�ka�po�stać�ro�syj�skiej
mu�zy�ki,�w 1998�ro�ku�otrzy�-
ma�ła� ty�tuł� Na�ro�do�wej� ar�-
tyst�ki� ro�sji.� Wspa�nia�ła
in�ter�pre�ta�tor�ka,�któ�rej�cha�-
rak�te�ry�stycz�ny� głos� i ma�-
nie�ra� są� roz�po�zna�wal�ne
po kil�ku�pierw�szych�fra�zach
na�stro�jo�wej�mu�zy�ki.�W la�-
tach 90-tych�za�czę�ła�śpie�-
wa��pie�śni�bia�ło�gwar�dyj�skie,
a na�stęp�nie� utwo�ry� prze�-
peł�nio�ne� du�cho�wą� tre�ścią
–�pie�śni�oj�ca�ro�ma�na i pie�-
śni�na�pi�sa�ne�przez�jej�mę�ża
Gien�na�di�ja� po�no�ma�rio�wa.
Nie�daw�no� po�sze�rzy�ła� re�-
per�tu�ar�o no�wy�cykl�pie�śni
o carskiej�ro�sji.

22 ma ja, godz. 20.00
Bi le ty: 100/80/60/40 zł
Sy na go ga pod Bia łym 

Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7

w KRĘ�GU�
PRZY�JA�CIÓŁ
Przy Świe cach

alek�siej�Su�słow�(akor de on,
for te pian),� pau�li�na (for te -
pian) oraz piotr�(akor de on,
per ku sja) Wró�blew�scy,�
Ja�cek�Wan�dycz�(for te pian);
Marysia�ró�zga,�Nina�oszc�-
sza�now�ska,�Marta iwan�kie�-
wicz� –� uczen�ni�ce� kla�sy
for�te�pia�nu� Ha�li�ny� Kri�wal�-
-Su�słow.�w pro gra mie: 
J.Brahms�–�Tań�ce�wę�gier�-
skie;�F.�Cho�pin�–�po�lo�ne�zy,
Wal�ce�i Ma�zur�ki; M.�ogiń�ski
–�po�lo�nez�Po że gna nie Oj -
czy zny;�p.Czaj�kow�ski�–�Tań�-
ce�z ba�le�tu�Je zio ro ła bę dzie;�
a.Cha�cza�tu�rian� –� Ta�niec
z ba�le�tu�Spar ta kus.

11 ma ja, godz. 17.00 
Bi le ty: 40zł - rez. tel:

713740373, 604 822 945
KmiL, pl. Ko ściusz ki 9

ALE�xEY�
AR�KhI�PO�VSKY

Wir�TU�oz�Ba�Ła�ŁaJ�Ki
Na 3-stru�no�wym�fol�ko�wym
in�stru�men�cie� gra� za�rów�no
Ba�cha,� jak� i Je�an�Mi�cha�el
Jar�re’a,�a dzien�ni�ka�rze�opi�-
su�ją�go�ja�ko�mix�Jef�fa�Bec�-
ka�i Ste�ve’a Va�ia.�Ukoń�czył
Gnes�sin�Sta�te�Mu�si�cal�Col�-
le�ge.�zwy�cięz�ca 3-go�ro�syj�-
skie�go� Kon�kur�su� dla
ar�ty�stów�Gra�ją�cych�na in�-
stru�men�tach� Lu�do�wych.
Na�zy�wa�ny�Pa ga ni nim ba ła -
łaj ki.�W�po�łu�dnie,�po�mo�że
usta�no�wić�no�wy�Gi�ta�ro�wy
re�kord� Gu�in�nes�sa� i udo�-
wod�ni,�że 3-stru�no�wa�ba�ła�-
łaj�ka�mo�że�za�brzmieć�le�piej
niż 6-stru�no�wa�gi�ta�ra.

1 ma ja, godz. 18.30
Bi le ty: 60/50 /40zł

Sy na go ga pod Bia łym 
Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7

SŁOŃ�CE I SÓL
KoN�CErT�/�opo�WiE�ŚCi

FiE�STa
W wy�ko�na�niu:� Ka�ta�rzy�-
na Ene�muo� –� opo�wie�ści,
akor�de�on,� śpiew;� Me�tod
Lau�ren�tius�Lo ren zo –�gi�ta�ra,
ta�niec;�Je�sus�Sal�la�be�ra�Mo�-
li�na –�śpiew,�pal�mas.��
W pro�gra�mie� opo�wie�ści
z i o an�da�lu�zji,�sta�re,�praw�-
dzi�we�fla�men�co,�pie�śni�Lor�-
ki� i tro�chę�mu�zycz�nej� fu�zji
po�łu�dnia� z pół�no�cą…� po
kon�cer�cie�fie�sta�fla�men�co.

12 ma ja, godz. 20.00
Bi le ty: 25/30 zł

mle czar nia, ul. Włod ko wi ca5

nI�GEL�KEn�nE�DY
In�RE�CI�TAL

Ba�CH�+�FaTS�WaL�LEr
Cał�ko�wi�cie�aku�stycz�ny�pro�-
gram�opra�co�wa�ny�dla�miej�-
sc�z na�tu�ral�ną�aku�sty�ką.
pierw�sza�po�ło�wa�pro�gra�mu
skła�da� się� z utwo�rów� Ja�-
na Se�ba�stia�na Ba�cha,
w dru�giej�po�ja�wia�ją�się�no�-
we�aran�ża�cje�mu�zy�ki�Fat�sa
Wal�le�ra�–�ge�nial�ne�go�ame�-
ry�kań�skie�go�pia�ni�sty�jaz�zo�-
we�go� oraz kom�po�zy�to�ra
two�rzą�ce�go� w i po�ło�-
wie XX wie�ku.�Ni�ge�lo�wi�to�-
wa�rzy�szyć�bę�dą�zna�ko�mi�ci
jazz�ma�ni:�gi�ta�rzy�sta� rolf
Bus�salb,� kon�tra�ba�si�sta
yaron� Sta�vi� i per�ku�si�sta
Krzysz�tof�Dzie�dzic.

25 ma ja, godz. 20.30
Bi le ty: 200/150/100zł
Sy na go ga pod Bia łym 

Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7
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Centrum�Sztuki IM�PART
ul.�Ma�zo�WiEC�Ka 17

7 ma ja, g. 19.00
DrzE�Wo�ry�Ty�Ta�Li�zMa�Ny�
SzCzę�ŚCia�wer�ni�saż�wy�sta�wy
9 ma ja, g. 19.00
MóJ�STa�SzEW�SKi
kon�cert�JaC�Ka�Boń�Czy�Ka
10 ma ja, g. 19.00 przED�prE�MiE�rĄ:
Do�mi�ni�ka�Ba�ra�bas�
11 ma ja, g. 15.00 i 17.00
KróL�Ma�CiUŚ�spek�takl�dla�dzie�ci
11, 20 ma ja, g. 19.00
La�Bo�ra�To�riUM�rU�CHU
spek�takl�te�atru�tań�ca
14 ma ja, g. 9.00 i 12.00
KróL�EDyp�–�spek�takl
14 ma ja, g. 19.30 BLU�ES�JaM�S.
19 ma ja, g. 11.00 i 16.00
BaŚń�o Gra�JĄ�CyM�iM�Bry�KU
19 ma ja, g. 19.00 
Kon�cert�EDy�Ty�GEp�pErT
22 i 23 ma ja, g. 19.00 
LE�NiN�GraD�–�spek�takl�mu�zycz�ny
24-26 ma ja –�Ha�Lo�ECHo
Fe�sti�wal�Fil�mów�ani�mo�wa�nych
24 ma ja, g. 10 i 19.30; 25 ma ja, g.
19.30; 26 ma ja, g. 18; 27 pn, g. 10.00
pro�ME�TE�USz
spek�takl�akro�ba�tycz�no�-ta�necz�ny
27 ma ja, g 19.00
SE�KrE�Ty�ży�Cia wg�Le�onar�da�Co�he�na
kon�cert�Lo�ry�Sza�FraN

TE�ATR�DRA�MA�TYCZ�nY
im.�J.�Szaniawskiego
W WaŁ�Brzy�CHU

KoNSTyTUCJa�rp�
jednorazowy�projekt�performatywny
4, 5 maja, godz. 17.00 - premiera

ByŁ� SoBiE� aNDrzEJ� aNDrzEJ
aNDrzEJ�i�aNDrzEJ
4, 5 maja, godz. 19.00

ŚWiaDECTWa� WzLoTU� UpaDKU
WzLoTU� WzLoTU� WzLoTU
UpaDKU� i� TaK� DaLEJ� aNTKa
KoCHaNKa
10, 11 maja, godz. 19.00

BETLEJEM�poLSKiE�
17, 18 maja, godz. 19.00
19 maja, godz. 18.00

Na�BoGa!��
24, 25 maja, godz. 18.00
26 maja, godz. 17.00

CIA�–�CEn�TRUM
InI�CJA�TYw�AR�TY�STYCZ�nYCh

ul. Tę�Czo�Wa 79/81,�(i p.)

SĄ�SiaD�Ki�cz. i –�V
7 ma ja, godz. 20.00

NiE�Do�SKo�Na�ŁE
10 ma ja, godz. 20.00

Cia�Ło�ma�ni�fest
14 ma ja, godz. 20.00

BEz�TLE�NoW�CE�/�LiM�Bo
17 ma ja, godz. 20.00

Ko�NiU�Ga�CJE
hi�sto�rie�utka�ne�z ma�te�rii�świa�tła
21 ma ja, godz. 20.00

pio�SEN�Ka�TEż�JEST�Ko�BiE�TĄ
24 ma ja, godz. 20.00

Mia�STECz�Ko
26 ma ja, godz. 19.00

Ba�Bę�zE�SŁaŁ�BóG?
28 ma ja, godz. 20.00

Że GnaJ Kot Ku! 

Spektakl�muzyczno-taneczny
31 ma ja, godz. 20.00 – pre mie ra

TE�ATR�MU�ZYCZ�nY�CA�PI�TOL�
opE�ra�SMo�Cza
10, 11 ma ja, godz. 20.00 
Sa�la�Ba�le�to�wa�–�ul.�pił�sud�skie�go 71

Mo�Ja�aB�Ba�–�pre mie ra
12 ma ja, godz. 17.00, 20.00
14 i 15 ma ja, godz. 20.00
Ma�ła�Sce�na –�ul.�pił�sud�skie�go 72

Ha�ir�-�im�part,�ul.�Ma�zo�wiec�ka 17
17 ma ja, godz. 19.00 
18 ma ja, godz. 16.00 i 20.00 

EVEr�GrE�EN�–�Ma�ła�Sce�na
25 ma ja, godz. 20.00 i 18.00 

za�Cza�ro�Wa�NE�po�DWór�Ko
28 i 29 ma ja, godz. 10.30
Stu�dio�TVp�Wro�cław,�ul.�Kar�ko�no�ska 8

pa�SJa:�Ca�Ła�Ta�CHU�Jo�Wa
pio�SEN�Ka�aK�Tor�SKa
31 ma ja, 1 i 2 czerw ca, godz. 20.00
Ma�ła�Sce�na –�ul.�pił�sud�skie�go 72

ASYM�ME�TRY�fE�STI�VAL 5.0
WroCŁaW�2-4�Ma�Ja 2013

Kon�went�asym�me�try�or�ga�ni�zo�wa�ny�jest
przez� ośro�dek� Dzia�łań� ar�ty�stycz�nych
„Fir�lej”�oraz�Fun�da�cję�Ec�lec�ti�ca�we�Wro�-
cław�skim�Cen�trum�Kon�gre�so�wym.
Kon�went�jest�miej�scem�spo�tkań�Eu�ro�pej�-
czy�ków�ze�Wscho�du�i za�cho�du,�umoż�li�-
wia�ją�cym� wy�mia�nę� opi�nii,� edu�ka�cję
kul�tu�ro�wą�i mu�zycz�ną,�a tak�że�wspól�ne
prze�ży�wa�nie�war�to�ści.�Jest�świę�tem�lu�-
dzi�po�szu�ku�ją�cych�twór�czych�in�te�rak�cji,
czyn�nie�two�rzą�cych�no�wą�ja�kość.
Głów�nym�ce�lem�jest�utwo�rze�nie�fo�rum
de�ba�ty�o współ�cze�snej�kul�tu�rze,�wy�ko�-
rzy�stu�ją�cej� po�ten�cjał� no�wych�me�diów
i no�wo�cze�snych� mo�de�li� biz�ne�so�wych
oraz�wzmoc�nie�nie�ka�pi�ta�łu�spo�łecz�ne�go
po�przez�utwo�rze�nie�part�nerstw�mię�dzy
in�sty�tu�cja�mi�kul�tu�ry�i twór�ca�mi.
W ra�mach�wy�da�rze�nia�codziennie od
godz. 11.00 od�bywać�się�będą�pre�zen�-
ta�cje,� warsz�ta�ty,� szko�le�nia,� spo�tka�nia
bran�żo�we�oraz�dys�ku�sje�na te�mat�wpły�-
wu�fe�sti�wa�lu�na roz�wój�lo�kal�ny,�ro�li�no�-
wych� me�diów� w kul�tu�rze,� in�we�sty�cji
w prze�mysł�kre�atyw�ny�oraz�pra�wa�au�-
tor�skie�go�w do�bie�cy�fry�za�cji.
Scena muzyczna FeStiWaLu:
2 ma ja, godz.  17.00: Na�pszy�kłat�[pL],
Tol�mu�nud� Me�si�puu� [EST],� De�ath�cats
[EST],�Ka�ido�Ki�rikmäe [EST]
godz. 19.00: Ne�ve�sis� [EST],� Balázs
pándi� [HUG],� agal�loch� [US],�May�hem
[Nor],�Ma�ta�do�res�[iT],�Va�der�[pL].�outre
[pL],�En�tro�pia�[pL],�Flykt�punkt�[DE]�
3 maja, godz. 17.00: plum�[pL],�Bnnt
[pL],�Ka�ka�xa�[Ua],�Wo�ody�alien�[pL]�
godz. 19.00: ico�nac�lass�[US],�The�Ki�li�-
man�ja�ro�Dar�kjazz�En�sem�ble�[NL],�Shi�-
ning� [Nor],� Cult� of� Lu�na [SWE],
astro�nau�ta�lis� [US].�The�Dis�gra�zia�Le�-
gends�[DE],�Tho�wers�[DE],�Lo!�[aUS]
4 maja, godz. 17.00: za�pa�ska� [Ua],
per�ka�lab�ski� pry�dat�ky� [Ua],� Se�man�tik
punk�[pL],�Bo�nes’or�chie�stra
godz. 19.00: Von�Ma�gnet�[UK,�Fr],�Ma�-
tal�lic�Ta�ste�of�Blo�od [iT,�HUG,�UK],�amen�-
ra� [B],�Me�lvins� Li�te� [US],�Ufo�mam�mut
[iT].�So�cial�par�ty�[Cz],�aran�Epo�chal�[Cz],
De�ad�Si�rens�[pL],�Do�wn�fall�of�Ga�ia�[DE]

Sala Wielofunkcyjna
Wro cław skiego cen trum Kon gre so wego

ul. Wystawowa 1
Kar net 3 dnio wy – 230 zł.

Bi lety: 100/70 zł
www.konwent.asymmetryfestival.pl



Autor: Neil Simon
Re ży se ria: Woj ciech Adam czyk; Sce ni gra fia: Mar cin Sta jew ski

Geo r ge to nie daw no owdo wia ły pi sarz w śred nim wie ku. Je go brat Leo
na si łę szu ka mu no wej part ner ki ży cio wej. Jen ny to świe ża roz wód ka,
któ rą na rand ki pró bu je uma wiać jej przy ja ciół ka Faye. Pew ne go wie czo -
ru, zu peł nie przy pad kiem, Geo r ge wy krę ca nu mer te le fo nu Jen ny po to,
by zu peł nie nie spo dzie wa nie mło dzień czo się w niej za ko chać i dwa ty -
go dnie póź niej wziąć z nią ślub. Ży cie jed nak szyb ko we ry fi ku je ró żo wy
sce na riusz. Na jaw wy cho dzą skry wa ne pro ble my no wo żeń ców, któ re
sta wia ją ich zwią zek pod zna kiem za py ta nia. Geo r ge tę sk ni za zmar łą
żo ną, a Jen ny od kry wa za ska ku ją cy se kret przy ja ciół.
Ty tu ło wy dru gi roz dział to pró ba uło że nia so bie przez bo ha te rów ży cia
jesz cze raz. To opo wieść o prze wrot no ści ludz kich uczuć, tru dzie mał -
żeń stwa, zdra dzie, sza leń czej mi ło ści i ży cio wym nie speł nie niu.
Pe łen hu mo ru tekst jed no cze śnie wzru sza i trzy ma w na pię ciu. Nie sa mo -
wi cie ak tu al na hi sto ria, w któ rej każ dy mo że od na leźć ka wa łek sie bie.

Re ży se ria: Zdzi sław Ja sku ła; Cho re ogra fia: To masz Da jew ski
Tłu ma cze nie: Prze my sław Dą brow ski; Au tor tek stów: Ser giej Sznu row
Mu zy ka: ze spół „Le nin grad”
PRE MIE RA: Te atr No wy im. K. Dejm ka w Ło dzi, 21 maja 2013r.

Wystąpią: Prze my sław Dą brow ski, Jo lan ta Jac kow ska, An na We rec ka
TRIO JAZ ZO WE w skła dzie: Le na LE DOFF – pia no, aran ża cje,
Prze my sław KO WAL SKI – bas, Ar tur MO STO WY – per ku sja

Wrocławska Agencja Artystyczna
ZAPRASZA NA SPEKTAKLE DO SALI WIDOWISKOWEJ 4 RBLog
ul. Pretficza 24 (dawne Kino Oko)

W twór czo ści „Le nin gra du” i ich li de ra Sier gie ja Sznu ro wa moż na od na leźć
du cha anar chii, czar ny hu mor i skłon no ści do ope ro wa nia ra dy kal ny mi środ -
ka mi wy ra zu. Bo ha te ro wie je go pio se nek to nie bie skie pta ki, ar ty ści, lum -
py, któ rzy cał kiem do brze czu ją się na mar gi ne sie ży cia spo łecz ne go. To też
lu dzie od wró ce ni ple ca mi do po li ty ki, do Pu ti na, współ cze snej Ro sji. Ce le -
bru ją cy wol ność w ra mach ni czym nie ogra ni czo nej ar ty stycz nej anar chii.
Pio sen ki Sznu ro wa to z jed nej stro ny prze wrot ne, de ka denc kie tek sty, z dru -
giej zaś ostra ener ge tycz na mu zy ka, po ry wa ją ca słu cha cza od pierw szych
tak tów. Czuć w niej wpły wy wie lu ga tun ków mu zycz nych, ale w ca ło ści skła -
da się ona na nie zwy kle ory gi nal ny pro jekt ar ty stycz ny.
W Ro sji „Le nin grad” jest nie zwy kle po pu lar ny – je go zna cze nie na tam tym
ryn ku moż na po rów nać do wpły wów Ka zi ka i „Kul tu” w Pol sce.

DRUGI ROZDZIAŁ
19 maja, godz. 16.00 i 19.00
BI LE TY: 100/90/80 zł – tel. 508 299 099

LE NIN GRA DŁÓDŹ
25 ma ja, godz. 17.00

BI LE TY: 55/45 zł – tel. 508 299 099
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wIT�TI�GA�LIA 2013
śro da – 8 ma Ja
EGo�TrUE�/ ozM�/ Mi�XTU�-
ra� / TrzE�Ci� Wy�Miar� /
DrE�aD�SQU�aD�/ Na�TU�raL
DrE�aD�KiL�Laz�z Go�ŚĆ�Mi,
MiN.� Ka�CE�zET,� JU�Nior

STrES,�Mi�Lo�Ma�iLo,�zGaS�in ne atrak cje: m.in.�Wiel�kie
Gril�lo�wa�nie,�pro�jekt�pusz�ka,�apa�no�nar�Mo�to�Show,�im�pre�-
za w ha�li�z DJ’ami.�czWar teK – 9 ma Ja So�FrESH�/ Na�-
Czy�Nia�po�ŁĄ�Czo�NE�/ NEo�Ny�/ ŁĄ�Ki�ŁaN�/ ENEJ�in ne
atrak cje: m.in.�Bi�twa�na ba�lo�ny�wod�ne, 18-tka�Fun�da�cji
Ma�nus�w ha�li�pią teK – 10 ma Ja pro�jekt�p. i.W.o.�– Tech�-
nicz�ne�Show�akro�ba�tycz�ne.�Wy�stę�py�ar�ty�stów�na sce�nie
głów�nej�in ne atrak cje: Wiel�kie�Ba�je�ro�wa�nie,�Spar�ta�kia�da
Do�mów�Stu�denc�kich,�po�kaz�Wy�so�kich�Na�pięć.
mia stecz ko stu denc kie Wit ti Go Wo ul.e.Wit ti ga – wstęp wol ny

Tra�dy�cyj�nie�1�ma�ja�spo�ty�ka�-
my�się�na wro�cław�skim�ryn�-
ku�by�po raz�ko�lej�ny�po�bić
Gi�ta�ro�wy�re�kord�Gu�in�nes�sa.
aby� po�now�nie� wpi�sać� się
do Księ�gi�re�kor�dów�po�trze�-
bu�je�my 7374�gra�ją�cych�ra�-
zem�gi�ta�rzy�stów.�

W tym�ro�ku�po�czuć�bę�dzie�moż�na praw�dzi�we�go�gi�ta�ro�we�go
du�cha�i to�we�wszyst�kich�moż�li�wych�od�sło�nach�–�od fla�-
men�co,�przez�fin�ger�sty�le,�jazz,�gi�ta�rę�kla�sycz�ną,�blu�es,�pop,
aż�po moc�ne�roc�ko�we�rif�fy.�za�miast�jed�nej�gwiaz�dy,�usły�-
szy�my�wie�lu�wspa�nia�łych�gi�ta�rzy�stów�z ca�łe�go�świa�ta,�któ�-
rzy� naj�pierw� po�mo�gą� uczest�ni�kom� w bi�ciu� gi�ta�ro�we�go
re�kor�du,�a na�stęp�nie�za�gra�ją�peł�ne�kon�cer�ty�we�wro�cław�-
skich�klu�bach�re�ali�zu�jąc�ha�sło�wro cław mia stem Gi ta ry 

www.hey joe.pl / www.wrock fest.pl 

zniŻKoWe BiLety 
na 3-majówkę

dla uczestników Gitarowego
rekordu Guinnessa!

nAD�IJA
ze�spół� po�wstał� w 2008 r.
W skład�wcho�dzą:�an�drzej
Kaj�fasz�(wo�kal),�pa�weł�Ba�-
sa�ły�ga� (skrzyp�ce,� wo�kal),
Ja�ro�sław�Klin�kie�wicz�(akor�-
de�on,�wo�kal),�ra�dek�Koź�ba
(gi�ta�ra�elek�trycz�na),�Fa�bian
Kraw�czyk�(gi�ta�ra�ba�so�wa),
Du�dek�(per�ku�sja).�To�mie�-
szan�ka�mu�zycz�nych�sty�lów,
ta�kich�jak�folk�– rock�– funk
– ska� oraz� reg�gae.� Na�sze
utwo�ry�łą�czą�tra�dy�cję�wie�lu
kul�tur�sło�wiań�skich�i mniej�-
szo�ści� et�nicz�nych,� któ�re
każ�dy� z nas� re�pre�zen�tu�je.
Tek�sty�pio�se�nek�są�w ję�zy�-
ku� łem�kow�skim,� ukra�iń�-
skim�i�pol�skim.��Mie�szan�ka
na�szych� gu�stów� mu�zycz�-
nych�two�rzy�jed�ną�ener�ge�-
tycz�ną� ca�łość.� W 2012 r.
wy�da�li�śmy� pierw�szą� pły�tę
De Biut.�obec�nie�two�rzo�ny
re�per�tu�ar,� jest� bar�dziej
ener�ge�tycz�ny�i ży�wio�ło�wy.

16 ma ja, godz. 20.00
Bi le ty: 8/10zł

QU�ADRO�SU�SAn�nA
Kon�cert� pro�mu�ją�cy� no�wy
sin�giel�chłop czy na. To�po�-
łą�cze�nie� wie�lu� ga�tun�ków
mu�zycz�nych�z ele�men�ta�mi
world�mu�sic,�w szcze�gól�no�-
ści�z mo�ty�wa�mi�i te�ma�ta�mi
sło�wiań�ski�mi.�To�wie�le�od�-
słon�nie�sa�mo�wi�te�go�gło�su
Su�san�ny�oraz�peł�ne�eks�pre�-
sji� i wir�tu�oze�rii� in�stru-
men�ta�rium.�Utwo�ry�wy�ko�-
ny�wa�ne�są�w ję�zy�kach�i dia�-
lek�tach�sło�wiań�skich.Skład:
Su�san�na Ja�ra�-Ma�łec�ka� –
śpiew,�skrzyp�ce,�li�ra�kor�bo�-
wa;� p.Ha�rań�czyk� – pia�no;
K.Gę�siarz� – kon�tra�bas;
S.pio�trow�ski�– per�ku�sja

10 ma ja, godz. 20.00
Bi le ty: 20/25zł

Fir LeJ, ul. Gra bi szyń ska 56

MI�ChAŁ�ŁA�nUSZ�KA
przed�sta�wi�ciel�pio�sen�ki�po�-
etyc�kiej.�z uro�dze�nia�kiel�cza�-
nin.� z wy�kształ�ce�nia� ak�tor.
Cza�sem�śpie�wa,�cza�sem�mó�-
wi� do mi�kro�fo�nu.� Cza�sem
ukła�da�nu�ty�w me�lo�die�wie�-
rząc,� że� na�sza� sło�wiań�ska
me�lo�dyj�ność� nie� jest� tyl�ko
pu�stym�i prze�brzmia�łym�slo�-
ga�nem.�Nie�tań�czy,�nie�pa�li...

12 ma ja, godz. 20.00
Bi le ty: 20/25zł

PE�TER�J.�BIRCh�
&�THE�ri�VEr�Bo�aT�BaND
pol�ski� son�gw�ri�ter� ser�wu�je
pierw�szy� dłu�go�gra�ją�cy� al�-
bum�when the Sun’s ri sin
Over the town.�Gru�pę�two�-
rzą:�p. Brze�ziń�ski� – gi�ta�ra,
wo�kal;�M.Lo kis Lokś�– gi�-
ta�ra�ba�so�wa;�M.Go bas Szy�-
pu�ra�– syn�te�za�to�ry,�gi�ta�ra;
K.Pi lu pi�lar�czyk�– per�ku�sja�

25 ma ja, godz. 20.00
Bi le ty: 10/20zł

ca fe Bo rów ka, świd nic ka38a

MAG�DA�PI�SKOR�CZYK
pre�zen�tu�je�afro Gro ove –
wie�lo�barw�ne,�dy�na�micz�ne
i bar�dzo�oso�bi�ste�po�łą�cze�-
nie� mu�zy�ki� o ko�rze�niach
afro�-ame�ry�kań�skich� so ul,
blu es, jazz, funk z ryt�ma�mi
i me�lo�dia�mi� et�nicz�ny�mi,
zwłasz�cza�za�chod�nio�-afry�-
kań�ski�mi.� afro Gro ove to
ty�tuł�al�bu�mu,�któ�ry�Mag�da
na�gra�ła�na ży�wo�z Bil�ly�Gib�-
so�nem,�ame�ry�kań�skim�wo�-
ka�li�stą�i wir�tu�ozem�har�mo-
nij�ki.�Mag�da�śpie�wa�(głów�-
nie�po an�giel�sku,�ale�tak�że
w ję�zy�kach�ta�ma�szek,�bam�-
ba�ra)�i gra�na gi�ta�rze�aku�-
stycz�nej�oraz�ba�so�wej.�
Wystą�pi�z ze�spo�łem�w skła�-
dzie:� alek�san�dra� Sie�mie�-
niuk� – gi�ta�ra� do�bro,
aku�stycz�na i elek�trycz�na;
Bar�tosz� Ka�zek� – per�ku�sja
i in�stru�men�ty�per�ku�syj�ne

19 ma ja, godz. 20.00
Bi le ty: 20/25zł
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TEATR�PIEŚŃ�KOZŁA
ul. purKynieGo 1

porTrETy�WiŚNioWEGo�SaDU
18 maja, godz. 20.00

piEŚNi�LEara
22, 23, 24 maja, godz. 19.00       

TEATR�PwST
ul. BraniBorSKa 59

DziKiE�ŁaBęDziE
7, 8 maja, godz. 10.00

MaŁy�K.�9, 10, 11 maja, godz. 18.00

SyTUaCJa�CoDziENNa�o.�
19, 20 maja, godz. 19.00

wROCŁAwSKI�TEATR
wSPÓŁCZESnY

UL.�rzEźNiCza�12�| WTEaTrW.pL

KaSpar
4 maja, godz. 19.00
5 maja, godz. 18.00

żyCiE�JEST�SNEM
7, 8, 9 maja, godz. 19.15

poMarańCzyK�-�prEMiEra
17, 18 maja, godz. 19.00
19 maja, godz. 18.00
29, 31 maja, godz. 19.00

pożEGNaNiE�JESiENi
21, 22, 23 maja, godz. 19.00

rEWizor.�WG�BoBCzyńSKiEGo
24, 25 maja, godz. 19.15
26 maja, godz. 18.15
28 maja, godz. 19.15

In�STY�TUT�GRO�TOw�SKIE�GO
przeJ ście Że LaŹ ni cze w ryn ku
Stu dio na Gro bli ul. na Gro bli 30/32

proF.�LE�SzEK�Ko�LaN�KiE�WiCz:
Te�atr�nie�moż�li�wy�an�to�ni�na ar�tau�da
Wy�kład�w ra�mach�kur�su�wio�dą�ce�go
oUp�„Wiel�ka?�re�for�ma?�Te�atru?”
10 ma ja, godz. 18.00. Sa la Ki no wa
Wstęp wol ny!

iGor�SToK�Fi�SzEW�SKi:
Sztu�ka�ja�ko�we�hi�kuł�wspól�no�ty.
Se�mi�na�rium�w ra�mach�se�me�stru�au�-
tor�skie�go�oUp���se�mi�na�rium 4
13 ma ja, godz. 18.00. Sa la Ki no wa
Wstęp wol ny!

aMa�ro�iN�NUL�Lo�Co�rE
pre�zen�ta�cja�pra�cy�re�go�la�dei�Lau�de�-
si�w ra�mach Xii se�sji�otwar�tej�re�gu�-
la�con�tra�re�gu�lam
13 ma ja, godz. 20.00. Brze zin ka
Wstęp wol ny! Bez�płat�ny�prze�jazd.
Spo�tka�nie�o godz. 18.30,�przed in�sty�tu�tem
re�zer�wa�cja:�ma�rie@gro�tow�ski�-in�sti�tu�te.art.pl

Vo icen co un terS 
Stu dio na Gro BLi (23-26.05)
Warsz�ta�ty,�spo�tka�nia,�pre�zen�ta�cje�pra�-
cy,�kon�cer�ty,�opar�te�na róż�nych�spo�so�-
bach�po�słu�gi�wa�nia�się�gło�sem,�wzbo�ga
ca�jące�warsz�tat�ak�to�ra/per�for�me�ra.
W ra mach Vo icen co un ters:
23 ma ja, godz. 20.00
KoN�CErT�DENG�BE�Sza�Ka�zo
(WaN/STaM�BUŁ)
24 ma ja – Wstęp wol ny!
godz. 18.00
or�Miań�SKa�MU�zy�Ka�Li�TUr�GiCz�Na
–�źró�dła�i prak�ty�ka.�Spo�tka�nie�z udzia�łem
ara�ma�Ke�ro�vpy�ana�i Mu�ra�ta içli�nalçy
godz. 20.00
piE�ŚNi�po�Li�Fo�NiCz�NE�Kon�cert�Te�atru�zar

25 ma ja – Wstęp wol ny!
godz. 18.00 pNEU�Ma�Ty�Ka�aK�To�ra
Spo�tka�nie�z Ja�ro�sła�wem�Fre�tem
godz. 20.00 Mi�Go�Ta�NiE�Na�DziEi
Kon�cert�Mah�sy�i Mar�jan�Vah�dat

26 ma ja – Wstęp wol ny!
godz. 18.00 Mo�DaL�NE�Tra�Dy�CJE
Wo�KaL�NE.�Spo�tka�nie�z udzia�łem�Deg�-
be�sza�Ka�zo�(tra�dy�cje�kur�dyj�skie),�Mu�ra�-
ta içli�nalçy�(tra�dy�cje�or�miań�skie),�Mah�sy
i Mar�jan�Vah�dat�(tra�dy�cje�per�skie)
pro�w:�aram�Ke�ro�vpy�an, Ja�ro�sław�Fret
godz. 20.00 Ko�LUM�Ny
or�miań�skie�śpie�wy�li�tur�gicz�ne.�Kon�-
cert�Te�atru�zar�z udzia�łem�Vir�gi�nii,
ara�ma�i Va�ha�na�Ke�ro�vpy�anów�oraz
Mu�ra�ta içli�nalçy

ZŁAP�MnIE
SpeK taKL te atru Spa ro Wa ni

Spek�takl�przy�go�to�wa�ny�przez�an�ge�li�-
kę� py�tel,� ab�sol�went�kę� pWST� we
Wro�cła�wiu�oraz stu�den�tów iV ro�ku
pWST�we�Wro�cła�wiu�–�Ja�ku�ba�Ko�-
wal�czy�ka�i prze�my�sła�wa�Jasz�cza�ka.
przed�sta�wie�nie�opo�wia�da�o skom�pli�ko�-
wa�nych�re�la�cjach�ko�bie�ty�i męż�czy�zny,
o tym,� jak� naj�bliż�szy� czło�wiek�mo�że
oka�zać�się�kimś�ob�cym,�a jak�bli�skim
mo�że�stać�się�ktoś,�ko�go�nie�zna�my.�in�-
spi�ra�cją�do po�wsta�nia�spek�ta�klu�by�ły
książki:�ali�cja�w kra�inie�cza�rów L.Ca�-
rol�la�oraz�Dom�lal�ki�H. ib�se�na.

19 ma ja, godz. 19.00
Klub pod Ko lum na mi

pl. św. ma cie ja 21. Bi le ty: 10/8 zł

TE�ATR�LA�LEK�JU�TRA
X Mię�Dzy�Na�ro�Do�WE

Spo�TKa�Nia�SzKóŁ�TE�aTraL�NyCH
Wro cłaW, 16-18 ma Ja 2013

ul. Bra ni Bor SKa 59

16 ma Ja
godz. 16.00 – du ża Sce na
Dzi�KiE�Ła�Bę�DziE
(pWST)�pań�stwo�wa�Wyż�sza�Szko�ła�Te�atral�-
- na im.�Lu�dwi�ka�Sol�skie�go�w Kra�ko�wie�Fi�-
lia�we�Wro�cła�wiu�(pol�ska)

godz. 18.00 – czar na Sa la
THE�LiT�TLE�GirL�WiTH�MaT�CHES
Kar�pen�ko�-Ka�ry� Na�tio�nal� Uni�ver�si�ty� of
The�atre,�Ci�ne�ma�and�Te�le�vi�sion�(Ukra�ina)

godz. 20.00 – Sce na Stu dio
Ma�Ły�K –�pWST�Wro�cław�(pol�ska)

17 ma Ja
godz. 16.00, 18.00 – Sa la 028
BE�ar’S�Bri�DE –�Tur�ku�Uni�ver�si�ty�of�ap�-
plied�Scien�ces�arts�aca�de�my�(Fin�lan�dia)

godz. 17.00 – czar na Sa la
Dy�LEN�MaTT –�aka�de�mia�Te�atral�na im.
a.� ze�lwe�ro�wi�cza� w War�sza�wie� Wydz.
Sztu�ki�Lal�kar�skiej�w Bia�łym�sto�ku�(pol�ska)

18 ma Ja
godz. 12.00 Gra�MiEJ�SKa

godz. 16.00 – Sa la 028
BEST�FriENDS�–�The�aca�de�my�of�arts
osi�jek�(Chor�wa�cja)

17.00, 20.00 – czar na Sa la
ar�roW�oF�THE�Ni�GHT�–�The�The�atre
Fa�cul�ty�of�the�aca�de�my�of�per�for�ming
arts�in�pra�gue�(Cze�chy)� Dzikie łabędzie,�fot.�M.�Biernacki



MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski
15 maja. godz. 10.00 i 12.00
16 maja, godz. 10.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c

STAZIONE TERMINI
reż. Marek Oleksy
17, 18, 19 maja. godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c

9, 10, 11 maja, godz. 19.00
12 maja, godz. 19.00 premiera studencka
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl.Orląt Lwowskich 20c

sprzedaż i rezerwacja biletów: Kasy Teatru Polskiego, tel. 71-316 07 77 – 78, bilety@teatrpolski.wroc.pl

ZUZANNA I STARCY
reżyseria: Leszek Mądzik

Leszek Mądzik w interpretacji biblijnej przypowieści
o Zuzannie i starcach podejmuje próbę zajrzenia do po-
kładów ludzkiej wrażliwości i namiętności, które wy-
zwala w mężczyznach pragnienie posiadania kobiety
– jej tajemnicy, piękna i ciała.

Zuzanna i starcy to również historia o traconym roz-
sądku i łamanych zasadach moralnych w zderzeniu ze
ślepym uczuciem pożądania.

Przedstawienie Wrocławskiego Teatru Pantomimy po-
wstało w ramach cyklu EPOKA NAMIĘTNOŚCI, w któ-
rym przyglądamy się różnym obliczom i przejawom
ludzkich fascynacji i namiętności.

Zapraszamy do podglądania!

fot. B.Sowa

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego
www.pantomima.wroc.pl al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04

fot. Magdalena Franczuk
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MAŁGORZATA JOJNOWICZ – REAKTYWACJA
Wystawa jest kompilacją kilku abs-
trakcyjnych prac malarskich. Prace
ukazują to, co interesuje autorkę naj-
bardziej: kolor. Nie znajdą tu Państwo
barw pastelowych, rozbielonych, deli-
katnych. Tu kolor jest intensywny,
wzbudzający emocje. Subtelny jest je-
dynie sam sposób nakładania farby
olejnej, jej poszczególnych warstw
– transparentnych, przenikających się
nawzajem, dzięki czemu obrazy wyda-
ją się być bardziej przestrzenne.
MAŁGORZATA JOJNOWICZ ukończy-
ła ASP weWrocławiu (dyplom 2000 r.,
Architektura Wnętrz). Malarstwo stu-
diowała w pracowni prof. Wandy Goł-
kowskiej i prof. Piotra Błażejewskiego.
Oprócz malarstwa zajmuje się projektowaniem wnętrz. Tworzy także ilustracje,
fotografie artystyczne, malarstwo ścienne. Uczestniczka wielu wystaw indywidu-
alnych i zbiorowych. Wyróżniona w kilku konkursach malarskich i fotograficz-
nych. Jej obrazy znajdują się w prywatnych kolekcjach m.in. w Polsce, Francji,
Niemczech, USA, Holandii.

Wernisaż 18 maja, godz. 13.00 (do 19.06)
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej, Rynek-Ratusz 24. Wstęp wolny!

W majowym miesięczniku Odra: · Rozmowy z Cesarzem, amb. Nowakowskim i Jerzym Limonem
· Piotr Gajdziński o pokoleniu Internetu · Jasińska-Kania, Pamięć o Moskwie (cd Autobiografii) ·
Claude Michel Cluny · Brakoniecki o Camusie · Polonia łotewska · Nowa powieść Klimko-
Dobrzanieckiego ·Wiersze Skujeniksa i Latawiec · Jacek Sieradzki o Garbaczewskim · Oskar Dawicki

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław
tel.: 71 344 28 64; fax: 71 344 28 65

Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; cik@okis.pl

Wystawa to dwudziesta już odsło-
na unikalnego eksperymentu twórcze-
go nieformalnej żywieckiej grupy Klisza
Werk założonej przez Mariusza Kubie-
lasa. Na ekspozycję, wzbogaconą o re-
kwizyty rodem z drohobyckiego „Sana-
torium pod Klepsydrą” i ze „Sklepów
cynamonowych”, składają się przede
wszystkim fotografie czarno-białe wy-
konywane od 2004 r. metodą określa-
ną przez samych twórców „fotografią
czystą, bezpośrednią”, a więc wolną
od jakichkolwiek modyfikacji kompute-
rowych i fotomontażu, opartą wyłącz-
nie na tradycyjnych manualnych
procedurach. Równoległy wobec czar-
no-białego jest drugi, barwny zestaw
prac, wykonywany techniką cyfrową
od 2009 r, będący przede wszystkim
dokumentacją pracy na planach zdję-
ciowych i odsłaniający kulisy skompli-
kowanego procesu twórczego.

Wystawa czynna do 29 maja br.
DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8
Galeria czynna: pn-so w godz. 10-18.00

Bilety 2 zł, ulgowe 1 zł.
W poniedziałki i 18 maja (w ramach
Via Cultura) – wstęp bezpłatny!

Apogeum królestwa

Obsession V

RIESE
TAJEMNICE WYKUTE W SKALE
EMISJA FABULARYZOWANEGO
FILMU DOKUMENTALNEGO

Film przedstawia jedną z największych
tajemnic II Wojny Światowej. Niezmie-
rzone i do dzisiaj nieodkryte labirynty
kompleksu Riese, które są także atrakcją
turystyczno-historyczną regionu.
8 maja, godz. 19.45 – antena TVP Historia

BRUNO SCHULZ
KLISZA WERK

TRANSGRESIONES

VIA CULTURA 2013 – 18 maja (sobota), godz. 10.00-18.00
Dolnośląskie Centrum Informacji Kulturalnej będzie punktem informacyjnym.

BARBARA GÓRNIAK KOŚCIOŁY POKOJU
Wystawa fotografii z okazji obcho-
dów jubileuszu 20-lecia partnerstwa
Dolnego Śląska i Dolnej Saksonii.
Jako dzieło architektoniczne Kościoły
Pokoju pozostają ponadczasowym
przekazem, świadczącym o determi-
nacji i sile ducha. Wystawa, którą
prezentujemy podkreśla wagę ponad-
czasowego przesłania, emanującego z dzieła. Przetrwało ono, budząc nie-
odmienny podziw dla siły ludzkiego ducha i skali determinacji. Do dzisiaj
kościoły pełnią pierwotną rolę jako miejsca zgromadzeń, religijnych przeżyć,
integracji społeczności wokół chrześcijańskich zasad.

3 maja 2013 – Hannover Congress Centrum
16 maja 2013 – Konsulat Generalny RP w Hamburgu

OKIS_231_CJG 25-04-13 12:18 Strona 1



www.cojestgrane.pl

UwA�GA�MA�LAR�STwO!
aka�de�mia�Sztuk�pięk�nych�im.�Eu�ge�-
niu�sza�Gep�per�ta�we�Wro�cła�wiu�i BWa
Wro�cław�–�Ga�le�rie�Sztu�ki�Współ�cze�-
snej�za�pra�sza�ją�na Sym po zjum kwa -
li fi ka cyj ne 11. Kon kur su Gep per ta.
W trak�cie�sym�po�zjum�18.�eks�per�tów
z naj�waż�niej�szych� ośrod�ków� ar�ty�-
stycz�nych�w kra�ju�przed�sta�wi�pro�po�-
zy�cje�uczest�ni�ków�Kon�kur�su.
eks per ci: piotr� Ber�na�to�wicz,� iwo�-
na Bi�gos,�Je�rzy�Bru�kwic�ki,�Ka�zi�mierz
Cie�ślik,�Ja�kub�Cięż�ki,�Sła�wo�mir�Czaj�-
kow�ski,�Ja�cek�Dłu�żew�ski,�Krzysz�tof
Glisz�czyń�ski,� an�na Ko�ło�dziej�czyk,
piotr C.�Ko�wal�ski,�Wa�cław�Kucz�ma,
Woj�ciech� Le�der,� Ja�ro�sław� Lu�biak,
Krzysz�tof�Siat�ka,�aga�ta�Smal�cerz,�Mi�-
chał�Wo�liń�ski,�ry�szard�Woź�niak,�an�-
drzej�zda�no�wicz
9 ma ja – pro gram:
godz. 10-14 –�pre�zen�ta�cje�eks�per�tów�
godz. 14-15 –�prze�rwa
godz. 15-17 –�pre�zen�ta�cje�część�ii�
godz. 17.30 –� wy�kład� prof.� an�ny
Mar�kow�skiej�pt.�„Ma�lar�stwo�po kon�-
cep�tu�ali�zmie�i in�nych�przej�ściach”

aSp im. eu ge niu sza Gep per ta
pl. pol ski 3/4, au la i p. Wstęp wolny!

An�TO�nI�wAJ�DA�„o”
Wy�sta�wa� „o”� ant�ka�Waj�dy� to� ko�lej�-
na od�sło�na cał�ko�wi�cie� no�wych,� bez�-
kom�pro�mi�so�wych� re�ali�za�cji� ar�ty�sty,
któ�re�go�uwa�gę�w spo�sób�szcze�gól�ny
przy�ku�wa�ją� przed�mio�ty� użyt�ku� co�-
dzien�ne�go.�Bar�dzo�czę�sto�za�po�mnia�ne,
nie�przy�dat�ne�rze�czy�prze�trans�po�no�wa�-
ne�zo�sta�ją�na no�we�pod�ło�że,�po�zba�wio�-
ne�pier�wot�ne�go� kon�tek�stu,� na�bie�ra�ją
zu�peł�nie� no�wych� zna�czeń.� Tech�ni�kę
ant�ka�Waj�dy�moż�na na�zwać�asam�bla�-
żem� ma�lar�skim,� któ�ry� otwie�ra� wie�le
moż�li�wo�ści� wpro�wa�dze�nia� wi�dza
w świat�wol�nych�sko�ja�rzeń,�przez�co
Waj�da� pro�wa�dzi� pew�ną� sym�bo�licz�ną
grę�z wi�dzem.�za�gad�nie�nia�ja�kie�po�ru�-
sza�ne� są� przez� ar�ty�stę� sku�pia�ją� się
przede� wszyst�kim� na na�ro�do�wych
i spo�łecz�nych� ste�reo�ty�pach,� któ�re
w dra�stycz�ny,�acz�hu�mo�ry�stycz�ny�spo�-
sób�są�przed na�mi�ob�na�ża�ne.

Wer ni saż 9 ma ja, godz. 18.00
(do 5.06 pn -pt / 9-17.00). Wstęp wol ny!

Ga le ria cK ago ra, ul. Serb ska 5a

AGnIESZKA�TRACZEwSKA
DziECi�ErEC�iSraEL�–�WySTaWa�FoToGraFii

agniesz�ka�Tra�czew�ska�–�fo�to�gra�fik,�pro�du�cent�ka�fil�mów�do�ku�men�tal�nych,
twór�czy�ni�Stu�dia�Fil�mo�we�go�Lar�go,�w któ�rym�po�wsta�ły�ta�kie�fil�my,�jak�„zwy�-
czaj�ny�ma�rzec”�(ada�ma�Mich�ni�ka�opo�wieść�o Mar�cu 1968),�„Dwo�rzec�Gdań�-
ski”� (po�świę�co�ny� ży�dow�skiej� emi�gra�cji�w ro�ku 1968),� „Ko�cham�pol�skę”
(o Mło�dzie�ży�Wszech�pol�skiej),�„pro�fe�sor”�(por�tret�Lesz�ka�Ko�ła�kow�skie�go),
„po�ko�le�nie 89”,�„Cza�ro�dziej�ska�gó�ra.�ame�ry�kań�ski�por�tret�Cze�sła�wa�Mi�ło�sza”
czy�uka�zu�ją�ca�po�stać�Je�rze�go�Tu�ro�wi�cza�–�„zwy�czaj�na�do�broć”.�od kil�ku�lat,
ze�swym�apa�ra�tem�fo�to�gra�ficz�nym�to�wa�rzy�szy�Cha�sy�dom�przy�by�wa�ją�cym�ze
świa�ta�do pol�ski�–�na gro�by�daw�nych�Ca�dy�ków,�jak�rów�nież�por�tre�tu�je�her�me�-
tycz�ny�dla�ob�cych�świat�ju�da�istycz�nej�or�to�dok�sji�na ca�łym�świe�cie.

Wernisaż i spotkanie fotografką – 12 maja, godz. 17.00 (do20.06)
Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Włodkowica 7
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KA�RIn�BU�RY
roz�Ma�iTo�ŚCi

Wy�sta�wa�obej�mu�je�no�we�ob�ra�zy�abs�-
trak�cyj�ne�oraz�ko�la�że�ma�te�ria�ło�we�z kil�-
ku� ubiegłych� lat.� ar�tyst�ka� do ich
two�rze�nia�wy�ko�rzy�stu�je�ma�te�ria�ły�na�tu�-
ral�ne,�ta�kie�jak�tra�wy,�li�ście�lub�pia�sek,
któ�re�umiesz�cza�na płót�nie.�po�krzy�wy
i ju�ta�kom�po�no�wa�ne�są�z ma�te�ria�ła�mi
prze�my�sło�wy�mi�i far�ba�mi�akry�lo�wy�mi
nie�kie�dy�we�dług�ści�słych�re�guł.�Ce�lem
ar�tyst�ki� jest� uzy�ska�nie� har�mo�nij�ne�go
ze�sta�wie�nia�prze�ciw�staw�nych�two�rzyw,
któ�re�kom�po�nu�je�w jed�ną�wy�ra�zi�stą�ca�-
łość.�Nie�stro�ni�też�od przed�sta�wia�nia
abs�trak�cyj�nych�istot�i ar�chi�tek�tu�ry,�wy�-
ko�rzy�stu�jąc� tech�ni�kę� ma�lo�wa�nia
na płót�nie�far�ba�mi�akry�lo�wy�mi.
KariN�BU�ry miesz�ka�ją�ca�w Man�n�he�-
im� (Niem�cy)� ar�tyst�ka� wy�kształ�ce�nie
pla�stycz�ne�uzy�ska�ła�w Fre�ie�We�rk�kun�-
st�schu�le�Bi�be�rach/riss� i ate�lier�zopf
w We�in�he�im.� Ukoń�czy�ła� też� stu�dia
na Uni�wer�sy�te�cie�w He�idel�ber�gu,�gdzie
uzy�ska�ła�ty�tuł�dok�to�ra�w dzie�dzi�nie�hi�-
sto�rii�sztu�ki.�pra�ce�wy�sta�wia�od 2002.

Wer ni saż 15 ma ja, godz. 17.00
Ga le ria Kry sty ny Ko wal skiej

ul. Jat ki 15

autoportret�z�kamerą.�akryl

BAR�TOSZ�BUR�GIEL�SKI
Mi�STE�riUM�Na�TU�ry�Tka�ni�na

Fa�scy�na�cja�dzie�dzic�twem�kul�tu�ro�wym
ame�ry�ki� po�łu�dnio�wej,� lu�dów� an�dyj�-
skich�i pre�ko�lum�bij�skich�cy�wi�li�za�cji�jest
głów�ną�in�spi�ra�cją�twór�czo�ści�ar�ty�sty.
Bar�ToSz� BUr�GiEL�SKi w 2007r.
w pe�ru,�na Uni�wer�sy�te�cie�San�Mar�co
w Li�mie,� zbie�rał�ma�te�ria�ły� na te�mat
tka�ni�ny�an�dyj�skiej.�W 2008�otrzy�mał
ty�tuł�ma�gi�stra�sztu�ki�na Wy�dzia�le�Tka�-
ni�ny�aSp�w Ło�dzi,�w 2010�ukoń�czył
po�dy�plo�mo�we�stu�dia�w in�sty�tu�cie�Et�-
no�lo�gii�i an�tro�po�lo�gii�Kul�tu�ro�wej�Un.
Łódz�kie�go.�Wy�sta�wa� to�wa�rzy�szy 14
Trien�na�le�Tka�ni�ny w Ło�dzi.
W cza�sie�spo�tka�nia�na skrzyp�cach�za�-
gra�iGor�So�Lo�NEN�Ko.

9 ma ja, godz. 16.00 (do 20.06)
Ga le ria tkac ka, ul. Sta re Jat ki 19/23

SOnIA�ROLAK�WSzySTKiE�rEWoLUCJE�NiE�ByŁy�przEWiDziaNE
in�sta�la�cja�ze�szkła�i pa�pie�ru�oraz�kil�ka�in�nych�prac,�któ�re�po�ka�że�ar�tyst�ka�sta�-
no�wią�ko�men�tarz�do ak�tu�al�nej�sy�tu�acji�spo�łecz�no�-po�li�tycz�nej�na świe�cie.�So�nia
ro�lak�zwra�ca�uwa�gę�na kru�chość�i zwod�ni�czość�sys�te�mu�go�spo�dar�cze�go.�Ma
wy�wo�łać�w nas�re�flek�sję�na te�mat�nie�rów�no�ści�eko�no�micz�nych�i wszel�kich�in�-
nych�spo�łecz�nych�nie�spra�wie�dli�wo�ści,�na któ�re�re�ak�cja�mo�że�kie�dyś�przy�jąć
ma�so�wą,�re�wo�lu�cyj�ną�for�mę.�przy�kła�dem�ta�kich�ru�chów�spo�łecz�nych�jest�ruch
obu�rzo�nych�(oc�cu�py).�Wy�sta�wie�to�wa�rzy�szy�cykl�spo�tkań�–�wy�kła�dów,�dys�-
ku�sji,�po�ka�zów�fil�mo�wych�–�pod wspól�ną�na�zwą:�Wy�CHo�Dzi�My!

Wy sta wa czyn na do 27 maja br. Wstęp wolny!
mu zeum Współ cze sne Wro cław, pl. Strze gom ski 2a

34�LE�GnIC�KI�fE�STI�wAL
SRE�BRO

Le�gnic�ki� Fe�sti�wal� SrE�Bro� to� jed�-
na z naj�star�szych�im�prez�ar�ty�stycz�nych
re�gio�nu.�Cie�szy�się�już�po�nad 30-let�nią
tra�dy�cją,�a w jej�ra�mach�co�ro�ku�w Le�-
gni�cy�od�by�wa�się�kil�ka�na�ście�wy�staw
współ�cze�snej�sztu�ki�złot�ni�czej�i de�si�gnu
oraz�sze�reg�wy�da�rzeń�to�wa�rzy�szą�cych.
Wio�dą�cym� punk�tem� Fe�sti�wa�lu� jest
Mię�dzy�na�ro�do�wy�Kon�kurs�Sztu�ki�złot�-
ni�czej,�co�ro�ku�opa�trzo�ny�in�nym�ty�tu�-
łem� (w tym� ro�ku� brzmi� on:� BUNT
i zgło�si�ło�się�do nie�go�po�nad 300�ar�ty�-
stów�z 43�kra�jów).�pod�czas�kul�mi�na�-
cji� „Sre�bra”� w ma�jo�wy� week�end
(17-18)�od�bę�dą�się�wer�ni�sa�że 17-stu
wy�staw�oraz�hap�pe�nin�gi�i ple�ne�ro�we
ak�cje�pla�stycz�ne�w cen�trum�mia�sta,
po�ka�zy�i pro�jek�cje,�kon�cert�i se�sja�na�-
uko�wa.�„Srebr�ne”�wy�sta�wy�pre�zen�to�-
wa�ne�są�w Ga�le�rii�Sztu�ki oraz�Ga�le�rie:
ring�i Niel�lo,�w prze�strze�niach�Le�gnic�-
kie�go�Cen�trum�Kul�tu�ry,�Mu�zeum�Mie�-
dzi�oraz�w Sta�rym�ra�tu�szu�(obec�nie
Te�atr�Mo�drze�jew�skiej).�

30 kwiet nia – 30 ma ja br.
Ga le ria Sztu ki w Le gni cy

pl. Ka te dral ny 1/1

fA�BRY�KA�PRO�JEK�TO�wA�AR�C2
zrE�aLi�zo�Wa�NE.�rE�aLi�zo�Wa�NE.

oD�rzU�Co�NE
pierw�sza� wy�sta�wa� mo�no�gra�ficz�-
na pre�zen�tu�ją�ca�do�świad�cze�nia�i osią�-
gnię�cia�jed�nej�z naj�bar�dziej�ak�tyw�nych
ar�chi�tek�to�nicz�nych�grup�we�Wro�cła�-
wiu.� Bli�sko� dwa�dzie�ścia� pro�jek�tów
przed�sta�wio�nych� zo�sta�nie� za�rów�no
w tra�dy�cyj�nej� for�mie� prze�strzen�nej,
czy�li�ma�kiet,�jak�i przy uży�ciu�no�wo�-
cze�snych,�elek�tro�nicz�nych�me�diów.

Wer ni saż 8 ma ja, godz. 17.00
(do 30.08)

mu zeum ar chi tek tu ry
ul. Ber nar dyń ska 5
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KRY�STY�nA�SZCZE�PA�nIAK
ma rze nie Ma�lar�stwo�i ry�su�nek

Wy�sta�wa�przed�sta�wia�naj�now�szy�cykl
prac�o od�wiecz�nym�kon�flik�cie�czło�-
wie�ka,�mię�dzy�tym,�co�mo�że,�po�wi�-
nien,� a tym,� co� ro�bi.�Mie�sza� świat
prze�szły� z cza�sem� tu� i te�raz,�obec�-
nym.�po�ka�zu�je�daw�nych/nie�daw�nych
bo�ha�te�rów,�ich�jed�no�ma�rze�nie,�ma�-
rze�nie,� by� wznieść� się� po�nad,� po�-
nad zie�mię,�do chmur.�
Wro�cła�wian�ka,�ukoń�czy�ła�aSp�w po�-
zna�niu�dy�plo�mem�z ma�lar�stwa�u prof.
J.�Ka�łuc�kie�go�i z ilu�stra�cji�książ�ko�wej
u prof.�G.�Mar�szał�ka.�Ma�za so�bą�licz�-
ne�wy�sta�wy.�Jest�lau�re�at�ką ii na�gro�dy
Sta�bi�lo� To�ne,� na�gro�dy� pro�mo�cje
„95, iii Tran�gres�sion,�Wło�chy;�na�gro�-
dy�w cy�klu�wy�staw�zpap�Cdn...�ma�-
lar�stwo 2004,�Wro�cław.

Wer ni saż 24 ma ja, godz. 19.00
Ga le ria Sztu ki ak tu al nej, ul. Jat ki 13

MAL�LEUS�ROCK�ART�LAB
Wy�STa�Wa�pLa�Ka�TóW

iko�no�gra�fia,�bę�dą�ca�pod�sta�wą�prac�wło�-
skie�go�ko�lek�ty�wu�Mal�leus�rock�art�Lab:
po�ia,�Lu�i Urlo,�wy�wo�dzi�się��w szcze�gól�-
no�ści�z�eks�pre�sjo�ni�zmu�i sym�bo�li�zmu,
art�No�uve�au�i sur�re�ali�zmu,�sztu�ki�psy�-
cho�de�licz�nej�i po�pu�lar�nej,�ko�miksu,�fo�to�-
gra�fii,� ki�na� oraz� li�te�ra�tu�ry.� po�ia� i Urlo
wystąpią�4�maja�z�me�ta�lo�wą�gru�pą�Ufo�-
mam�mut� na asym�me�try� Fe�sti�val� w
ramach�którego�wy�sta�wa�się�od�by�wa.

Fi ni saż 4 ma ja, godz. 16.00
Wy sta wa 2-4 ma ja br. Wstęp wol ny!
Wro cław skie cen trum Kon gre so we

ul. Wy sta wo wa 1, i p.

ChTO�DE�LAT?
zaNEGoWaĆ�NEGaCJę

Mu�ral�Ni�ko�ła�ja�olaj�ni�ko�wa�z wy�sta�wy�„Chto
de�lat?�(What�is�to�be�do�ne?)�–�The�Urgent
Ne�ed� to� Strug�gle� part 2”,� iCa� –� in�sty�tut
Sztu�ki�Współ�cze�snej,�Lon�dyn 2010.
zdję�cie�dzię�ki�uprzej�mo�ści�Chto�De�lat.
pierw�szy�mo�no�gra�ficz�ny�po�kaz�gru�py
w pol�sce�obej�mie�naj�bar�dziej�roz�po�zna�-
wal�ne�re�ali�za�cje�ro�syj�skie�go�ko�lek�ty�wu,
po�ka�zu�jąc�je�go�dzia�łal�ność�w moż�li�wie
naj�szer�szy� spo�sób.� za�pre�zen�to�wa�ne
zo�sta�ną�fil�my,�mu�ra�le,�pla�ka�ty,�in�sta�la�-
cje�si�te�-spe�ci�fic,�pu�bli�ka�cje.

Wystawa trwa do 16 czerca br.
BWa awan gar da, ul. Wi ta Stwo sza 32

avia�tor
z cy�klu:�Dia�lo�gi�z prze�szłościąfo

t.�
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w
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z�c
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SZA�fA�POL�SKA
W wy sta wie udział bio rą: aNia�KU�-
Czyń�SKa,�ar�Ka�DiUS,�Hy�aKiNTH,�Jo�-
aN�Na� KLi�MaS,� Jo�aN�Na� STar�TEK,
Ka�Ta�rzy�Na�SzCzo�Tar�SKa,�Kry�SToF
STro�zy�Na,� MaL�Do�ror,� Ma�rioS,
Mi�CHaŁ� SzULC,� NE�NUK�Ko,� oLU�Hi,
paU�Li�Na�pLi�zGa,�SyL�Wia�ro�CHa�La,
UEG,�WoJ�TEK�DziE�DziC.
Wy da rze nia to wa rzy szą ce: Spo�TKa�-
Nia�z pro�JEK�TaN�Ta�Mi�Mo�Dy
10 ma ja, pią tek, godz. 19 –�Syl�wia
ro�cha�la;�25 ma ja –�Ueg�/�Mi�chał�Ło�-
jew�ski,�ania�Ku�czyń�ska.

Wy sta wa trwa do 1 czerw ca br.
Ga le ria di zajn, ul. świd nic ka 2-4

www.sza fa pol ska.pl

AnIO�ŁY�I DIA�BŁY�Spo�TKa�NiE
pra�CoW�Ni�pLa�STyCz�NyCH

Ce�lem�spo�tka�nia�ar�ty�stycz�ne�go�pra�-
cow�ni� pla�stycz�nych� Mło�dzie�żo�wych
Do�mów�Kul�tu�ry�„Fa�brycz�na”�i „Śród�-
mie�ście”�jest�za�pre�zen�to�wa�nie�wy�sta�-
wy� o uni�kal�nym� zna�cze�niu� dla
śro�do�wi�ska�ar�ty�stów�pla�sty�ków�pra�-
cu�ją�cych��z dzieć�mi�i mło�dzie�żą,�dla
ro�dzi�ców�i sa�mych�au�to�rów�dzieł.�Wy�-
sta�wa�ta�jest�for�mą�kon�fron�ta�cji�po�-
staw�twór�czych�opie�ku�nów�ar�ty�stycz-
nych,� ich� me�tod� pra�cy� z mło�dy�mi
adep�ta�mi� sztu�ki,� wpły�wa�ją�cych
na kształ�to�wa�nie�wy�obraź�ni�i ich�in�dy�-
wi�du�al�ne�wy�po�wie�dzi�pla�stycz�ne.
Te�mat� anio�ły� i Dia�bły� –� od�wiecz�na
wal�ka�do�bra�ze�złem,�stał�się�punk�tem
wyj�ścia� do ta�kiej� wła�śnie� twór�czej
kon�fron�ta�cji.�za�pre�zen�to�wa�nie�je�dy�nie
ład�nych�ob�raz�ków,�czy�pro�mo�wa�nie
umie�jęt�no�ści�tech�nicz�nych�nie�by�ło�tak
waż�ne�jak�kre�acyj�ne�po�dej�ście�do te�-
ma�tu�i wie�lo�wy�mia�ro�wa�in�ter�pre�ta�cja.

Wer ni saż 7 ma ja, godz. 17.00
Ga le ria mdK śród mie ście, ul. du bo is 5

Wir�gi�nia�Kiel�ba,�lat 16

EMIL�GOŚ�Malarstwo
DaW�No�TE�MU�W BrE�SLaU

JA�CEK�RO�GOw�SKI��Fo�To�Gra�Fia
16 maja, godz 17.00 (do 14.06)

Kamieniczka małgosia, ul. odrzańska

JA�nUSZ�TOw�PIK
Jesz�cze�do 27�ma�ja�moż�na zwie�dzać
wy�sta�wę�prac�te�go�wy�bit�ne�go�ar�ty�sty,
pro�jek�tan�ta�i ilu�stra�to�ra.�Są�to�wa�lo�ry
fi�la�te�li�stycz�ne�wraz�z pro�jek�ta�mi,�go�-
be�li�ny�oraz�ilu�stra�cje�książ�ko�we.

Wy sta wa czyn na do 27 ma ja br.
mu zeum pocz ty i telekomunikacji

ul. Kra siń skie go 1
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EDwARD�GRZE�GORZ�fUn�KE
Na�wystawę�skła�da�się�60�du�żych� fo�to�gra�fii,� zro�bio�nych
w 17�kra�jach,�na 6�kon�ty�nen�tach,�wy�bra�nych�spo�śród�kil�ku
ty�się�cy�zdjęć.�pre�zen�tją�róż�no�rod�ność�et�nicz�ną�i kul�tu�ro�wą
miesz�kań�ców�na�szej�pla�ne�ty.�
EDWarD�GrzE�Gorz�FUN�KE to�dok�tor�na�uk�tech�nicz�nych
i mi�ło�śnik� po�dró�ży,� któ�ry� fo�to�gra�fią� zaj�mu�je� się� od po�-
nad czter�dzie�stu�lat.�Jest�człon�kiem�zpaF�i wła�ści�cie�lem�Bał�-
tyc�kiej�Szko�ły�Fo�to�gra�fii.�Je�go�pra�ce�cie�szą�się�ogrom�nym
za�in�te�re�so�wa�niem,� a licz�ne� wy�sta�wy� or�ga�ni�zo�wa�ne� by�ły
w ga�le�riach,�mu�ze�ach,�a na�wet�w aresz�cie�śled�czym.�od kil�-
ku�lat,�wraz�z mał�żon�ką�Kry�sty�ną,�re�ali�zu�ją�wła�sny�pro�jekt
fo�to�gra�ficz�ny�por�tret�ze�Świa�ta�i pod tą�na�zwą�pro�wa�dzą�też
au�tor�ską�Ga�le�rię�Fo�to�gra�fii.�(info:�www.pca.pl)

Wy sta wa trwa do 30 maja br. (w-nd) Galeria rynek 26
poLKoWice

KRY�STIAn�TRUTH CZA�PLIC�KI
EDY�TA�JE�ZIER�SKA 60 Gb/s

ar�ty�sta�zna�ny�przede�wszyst�kim�z dzia�łań�w prze�strze�niach
miej�skich�tym�ra�zem�re�ali�zu�je�stric�te�wy�sta�wien�ni�czy�pro�-
jekt�przy�go�to�wa�ny�spe�cjal�nie�dla�Ga�le�rii�En�tro�pia.�Dru�gą
część�wy�sta�wy�two�rzy�se�ria�ob�ra�zów�Edy�ty�Je�zier�skiej,�ar�-
tyst�ki�współ�pra�cu�ją�cej�z Kry�stia�nem�Cza�plic�kim�od wie�lu�lat.�

Wernisaż 28 ma ja, godz. 18.00 (do 17.06)
Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4

JO�LAn�TA�KRU�SZY�nA�RA�DZIC�KA
Czar�No�Na Bia�ŁyM Tech�ni�ki�mie�sza�ne

„pa�pier� czer�pa�ny� stał� się
two�rzy�wem,�z któ�rym�po�sta�-
no�wi�łam�się�zmie�rzyć,�głów�-
nie� pod�czas� warsz�ta�tów
w Mu�zeum� pa�pier�nic�twa
w Dusz�ni�kach��zdr,�pod�opie�-
ką�Kry�sty�ny�Dyr�dy�-Kor�ty�ki,
mi�strzy�ni�w sztu�ce�pa�pie�ru.
Tak� po�wsta�ły� kom�po�zy�cje
na gra�ni�cy�ma�lar�stwa�i gra�-
fi�ki.�Dla�mnie�pa�pier�czer�pa�-
ny�ma�po�dwój�ne�zna�cze�nie
–�to�wła�ści�we,�bo�po�wsta�je�z czer�pa�nia�ma�sy�pa�pier�ni�czej
na si�to,�i co�waż�niej�sze,�że�czer�pię�ra�dość,�a cza�sem�i sa�tys�-
fak�cję�z two�rze�nia�prac�na pa�pie�rze�czer�pa�nym.”
W pro�gra�mie�wer�ni�sa�żu�KoN�CErT�w wy�ko�na�niu�du�etu:
pa�weł�Scha�roch�(skrzyp�ce)�i Ma�rek�Ko�pel�(gi�ta�ra)
Wer ni saż 6 ma ja, godz. 18.00 (do 29.05/pn, śr, pt/ 16-20.00)

Sa lo nik trzech muz, ul. za wal na 7

DO�BCZY�CE 2013
iii Mię�Dzy�Na�ro�Do�Wy�pLE�NEr�Fo�To�Gra�FiCz�Ny

za�pra�sza�Dol�no�ślą�skie�Sto�wa�rzy�sze�nie�ar�ty�stów�Fo�to�gra�fi�-
ków�i Twór�ców�au�dio�wi�zu�al�nych�z sie�dzi�bą:�Wro�cła�w�ul.
Włod�ko�wi�ca 31/4a, 1�p.�pod�czas�ple�ne�ru�od�bę�dzie�się�spo�-
tka�nie�au�tor�skie,�po�kaz�fil�mu�oraz�uro�czy�ste�otwar�cie�wy�-
sta�wy�fo�to�gra�ficz�nej�człon�ka�DSa�Fi�Ta�
–�iGo�ra�JE�Liń�SKiE�Go�pt.�Świat w obiek ty wie Je liń skie go.
au�tor�opo�wie�oraz�za�pre�zen�-
tu�je�pra�ce�z�dwu�let�niej�po�-
dró�ży�po świe�cie.

Wer ni saż 4 ma ja
godz. 16.00 – ro KiS

ple ner: 2-5 ma ja br. mGo KiS
do bczy ce, ul. Szkol na 43
www.mgo kis.do bczy ce.pl Jordania

DwU�STO�LE�CIE�URO�DZIn

RI�ChAR�DA�wA�GnE�RA
W ra�mach�eks�po�zy�cji�pre�zen�to�wa�ne�bę�dą�zbio�ry�Hen�ry�ka
Bicz�-Świę�cic�kie�go� za�wią�za�ne� z ży�ciem� kom�po�zy�to�ra,
a wśród�nich�zdję�cia,�por�tre�ty,�ka�ry�ka�tu�ry�i li�sty.

Wy sta wa czyn na od 21 ma ja do 1 czerw ca br. Wstęp wol ny!
Klub mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. t. Ko ściusz ki 9

BARw�nIE�w CZER�nI�I BIE�LI
Wy�sta�wa�fo�to�gra�fii�ana�lo�go�wej�po�wsta�ła�w ra�mach�za�jęć�wie�dzy
o fo�to�gra�fii�pro�wa�dzo�nych�przez�mgr�Ewę�Mar�ty�ni�szyn�w pań�-
stwo�wym�po�ma�tu�ral�nym�Stu�dium�ani�ma�to�rów�Ku�tlu�ry�i Bi�blio�-
te�ka�rzy�we�Wro�cła�wiu.�Słu�cha�cze 2-go�ro�ku�eks�pe�ry�men�tal�nie
wpro�wa�dza�li�bar�wy�do wy�ko�na�nych�przez�sie�bie�fo�to�gra�fii�od�-
po�wia�da�jąc�na te�mat:�Barw�nie�w czer�ni�i bie�li.
Wy sta wa trwa do 26 ma ja – Ga le ria za sza fą, ul. św. mar ci na 4
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JA�CEK�SRO�KA�Ma�ŁE�aFE�ry
ar�ty�sta�po raz�ko�lej�ny�się�ga�jąc�po po�ety�kę�gro�te�ski�opo�wia�-
da�o skom�pli�ko�wa�nych�re�la�cjach�mię�dzy�ludz�kich,�oraz�ludz�-
kich�sła�bo�ściach.�W�pra�cach�kre�śli�ich�prze�śmiew�czą�wi�zję
i de�mi�to�lo�gi�zu�je�ich�zna�cze�nie.�De�for�ma�cja�i wy�ra�zi�stość�ję�-
zy�ka�ma�lar�skie�go�są�nie�od�łącz�ny�mi�ele�men�ta�mi�warsz�ta�tu
ar�ty�sty,�któ�ry�w pięk�ny�spo�sób�opo�wia�da�o prze�ra�ża�ją�cych
spra�wach�znaj�du�jąc�dla�nich�uspra�wie�dli�wie�nie�w ma�lar�skiej
rze�czy�wi�sto�ści.�ab�sol�went�kra�kow�skiej�aSp.

Wer ni saż 17 ma ja, godz 19.00
Ga le ria Sztu ki Współ cze snej art trakt, ul. ofiar oświę cim skich 1/1

GDAŃSK�w EU�RO�PIE,�EU�RO�PA�w GDAŃ�SKU
KoN�TaK�Ty�HaN�DLo�WE i KUL�TU�ro�WE�GDań�SKa

w XVi w.�w świe�tle�Wy�Ko�pa�LiSK�ar�CHE�oLo�GiCz�NyCH
Szes�na�ste�stu�le�cie�okre�śla�ne�jest�w dzie�jach�Gdań�ska�zło�tym
Wie�kiem.�po�wrót�Gdań�ska�do pol�ski�umoż�li�wił�mia�stu�wszech�-
stron�ny�roz�wój�go�spo�dar�czy.�zło�ży�ło�się�na to�po�łą�cze�nie�por�-
tu�z je�go�na�tu�ral�nym�za�ple�czem�i głów�ną�ar�te�rią�ko�mu�ni�ka�cyj�ną
–�Wi�słą,�oraz�nada�nie�mia�stu�przez�kró�la�Ka�zi�mie�rza�Ja�giel�loń�-
czy�ka�licz�nych�przy�wi�le�jów.�W XVi w.�Gdańsk�był�naj�więk�szym
i naj�bo�gat�szym�mia�stem�pol�ski�i jed�nym�z naj�więk�szych�miast
w Eu�ro�pie.�Mia�sto�sły�nę�ło�też�z bu�do�wy�okrę�tów,�w tym�rów�nież
dla�ar�ma�to�rów�za�gra�nicz�nych�–�z an�glii,�Ho�lan�dii,�Ge�nui�czy
We�ne�cji.�osie�dla�ło�się� tu�taj�wie�lu�cu�dzo�ziem�ców�–�kup�ców
i emi�gran�tów,�chro�nią�cych�się�przed prze�śla�do�wa�nia�mi�re�li�gij�-
ny�mi�w słyn�nym�z to�le�ran�cji�mie�ście.�Wy�ko�pa�li�ska�ar�che�olo�-
gicz�ne�po�twier�dza�ją�tę�wy�jąt�ko�wą�wie�lo�kul�tu�ro�wość�Gdań�ska
w XVi wie�ku.�ar�che�olo�dzy�pro�wa�dzą�cy�ba�da�nia�w ob�rę�bie�hi�sto�-
rycz�nej�czę�ści�mia�sta�od lat�od�kry�wa�ją�set�ki�przed�mio�tów�spro�-
wa�dzo�nych�do Gdań�ska�z róż�nych�stron�Eu�ro�py.�Nie�miec�kie
na�czy�nia�ka�mion�ko�we,�no�rym�ber�skie�świecz�ni�ki,�fla�mandz�kie
tor�by�czy�an�giel�skie�bu�ty�to�tyl�ko�kil�ka�przy�kła�dów�zna�le�zisk,
któ�re�zo�ba�czyć�moż�na�na pre�zen�to�wa�nej�eks�po�zy�cji.

Wer ni saż 8 ma ja, godz. 14.00
mu zeum ar che olo gicz ne

ar se nał miej ski – ul. cie szyń skie go 9

zaKład narodoWy im. oSSoLiŃSKicH zapraSza

WWW.oSS.Wroc.pL

Noc Muzeów
w Ossolineum

PRO GRAM DLA DZIE CI:
16.00-17.30 i 18.00-19.30 
(obo wią zu je re zer wa cja te le fo nicz na: 71 335 64 83
lub ma ilo wa: edu ka cja@znio.pl)

PIAST – RZUT KOST KĄ PRZEZ POL SKIE DZIE JE
Roz gryw ki w grę hi sto rycz ną z 1904 r. Prze wi dzia ne są na gro dy.

7 maja (wtorek)
ggooddzz..  1155..3300

Miejsce spotkania:
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ul. Szewska 37
wejście od Zaułka Ossolińskich

18 maja (sobota)
ww  ggooddzz..  1166..0000--2233..0000

Miejsce: Sa la Kon fe ren cyj na Osso li neum
(Sta ra Ple ba nia)

pl. Bi sku pa Nan kie ra 17

PRO GRAM DLA WSZYST KICH:
godz. 20.30

PAN TA DE USZ
pro jek cja fil mu z 1928 r.
w reżyserii
Ry szar da Or dyń skie go
z mu zy ką współ cze sną
Ta de usza Woź nia ka
godz. 20.30

JĘ�DRZE�JEw�SCY�–�J+J+J
Wy�sta�wa�pre�zen�tu�je�do�ko�na�nia�trzech�po�ko�leń�ar�ty�stów�z ro�-
du�Ję�drze�jew�skich.�Ma�lar�stwo,�gra�fi�ka,�pro�jek�ty� i mo�bi�le
alek�san�dra,�Mi�cha�ła�i pio�tra�Ję�drze�jew�skich.
prof.�Mi�chał�Ję�drze�jew�ski�jest�wy�bit�nym�ar�ty�stą,�po�słu�gu�ją�-
cym� się� róż�ny�mi� me�dia�mi� w pra�cy� twór�czej.� Wsła�wił� się
przede�wszyst�kim�swo�imi�nie�zwy�kły�mi�sce�no�gra�fia�mi�te�atral�-
ny�mi�i te�le�wi�zyj�ny�mi.�Je�go�syn,�piotr,�two�rzy�nie�ba�nal�ne,�prze�-
strzen�ne� obiek�ty� ki�ne�tycz�ne.� Je�go� pra�ce� wy�sta�wia�ne� by�ły
na kil�ku�dzie�się�ciu�wy�sta�wach�na te�re�nie�Eu�ro�py�i azji.�alek�-
san�der,�był�ma�la�rzem,�jego�pra�ce�ce�chu�je�na�sy�co�ny�ko�lo�ryt
i za�ak�cen�to�wa�nie�ele�men�tów�ru�chu�w kom�po�zy�cji.

Wer ni saż 11 ma ja, godz. 13.00 – mu zeum po wo zów Ga lo wi ce
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PIOTR�DU�MA�ŁA�Spo tKa nie au tor SKie
pre�zen�ta�cja�książ�ki�-al�bu�mu�„Du�ma�ła”.�po�kaz�no�wej�au�tor�-
skiej�wer�sji�fil�mu�ani�mo�wa�ne�go�„zbrod�nia�i ka�ra”�wg�Do�sto�-
jew�skie�go.�Spo�tka�nie�au�tor�skie�z jed�nym�z naj�wy�bit�niej�szych
pol�skich�twór�ców�fil�mo�wych�–�do nie�daw�na w dzie�dzi�nie�ani�-
ma�cji,�po fil�mie�„Las”�tak�że�w dzie�dzi�nie�fa�bu�ły.
pioTr�DU�Ma�Ła (ur.�w 1956�r.)�Ma�larz,�ry�sow�nik,�au�tor�sur�-
re�ali�stycz�nych�opo�wia�dań,�twór�ca�ani�ma�cji.�Je�go�naj�gło�-
śniej�sze,�na�gra�dza�ne�fil�my:�„Ła�god�na”�(1985),�„Ner�wo�we
ży�cie�ko�smo�su”�(1986),�„Ścia�ny”�(1987),�„Wol�ność�no�gi”
(1988),�„Franz�Kaf�ka”�(1991),�„zbrod�nia�i ka�ra”�(2000)�oraz
„Las”�(2009)�–�pierw�szy�film�fa�bu�lar�ny�Du�ma�ły,�łą�czą�cy�ży�-
wych�ak�to�rów�z ani�ma�cją.�Lau�re�at�wie�lu�na�gród�na kra�jo�-
wych�i za�gra�nicz�nych�fe�sti�wa�lach�fil�mu�ani�mo�wa�ne�go�(m.
in.�w War�nie,�Man�n�he�im,�obe�rhau�sen,�ot�ta�wie,�za�grze�biu
i Kra�ko�wie).�Wy�kła�dow�ca�pWS�FTiT�w Ło�dzi.

24 ma ja, godz. 18.00
Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4

Komiks:�zbrodnia�i�kara

XViii Spo�TKa�NiE�aU�Tor�SKiE�z cy�klu SzCzyT�For�My
ZYG�MUnT�RYT�KA

ar�ty�sta�in�ter�me�dial�ny,�zaj�mu�je�się�fo�to�gra�fią,�sztu�ką�wi�-
deo�i in�sta�la�cją.�od po�cząt�-
ku� lat 70.� brał� udział
w dzia�ła�niach�neo�awan�gar�-
dy,�zaj�mo�wał�się�do�ku�men�-
ta�cją� pol�skie�go� ży�cia
ar�ty�stycz�ne�go,� re�ali�zo�wał
pra�ce�w nur�cie�sztu�ki�ana�li�-
tycz�nej� i me�dial�nej,� ba�dał
na�sze�uwa�run�ko�wa�nia�bio�-
lo�gicz�ne� i moż�li�wo�ści� po�strze�ga�nia� rze�czy�wi�sto�ści.
Współ�pra�co�wał�z Jó�ze�fem�ro�ba�kow�skim,�„Stry�chem�Ło�-
dzi�Ka�li�skiej”,�Ga�le�rią�Wschod�nią�i Ga�le�rią�FF,�a tak�że�Ma�-
łą� Ga�le�rią� w War�sza�wie.� W 2005� ro�ku� współ�za�ło�żył
Fun�da�cję�Sztu�ki�Współ�cze�snej�in�Si�tu.�
SzCzyT� For�My to� cykl� otwar�tych� spo�tkań� au�tor�skich
z uzna�ny�mi�ar�ty�sta�mi�mło�de�go�i śred�nie�go�po�ko�le�nia,�zaj�-
mu�ją�cy�mi�się�sze�ro�ko�po�ję�ty�mi�dzia�ła�nia�mi�prze�strzen�ny�mi.
Jest�ini�cja�ty�wą�Ko�ła�Na�uko�we�go�For�ma�przy Ka�te�drze�rzeź�-
by�aSp�we�Wro�cła�wiu�oraz�Ga�le�rii�En�tro�pia.�Spo�tka�nia�po�-
my�śla�ne� są� ja�ko� au�tor�skie� pre�zen�ta�cje� da�ją�ce� ar�ty�stom
moż�li�wość�bez�po�śred�nie�go�przed�sta�wie�nia�swo�jej�sztu�ki�bez
żad�nej�me�dia�cji,�stu�den�tom�zaś�i pu�blicz�no�ści,�oso�bi�ste�go
kon�tak�tu�z ar�ty�sta�mi,�a tak�że�za�po�zna�nia�się�z ży�wym�pro�ce�-
sem�twór�czym�czy�pro�ble�ma�mi�ist�nie�nia�na współ�cze�snym
ryn�ku�sztu�ki.�Ko�or�dy�na�cja:�Ka�ro�li�na Fre�ino

21 maja, godz. 18.00 – Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4

obiekt�Nietrwały

nOC�MUZEÓw�18�maja�2013�r.
łącznośĆ, KomuniKacJa i inFormatyKa

Dziedziniec� gmachu� poczty� Głównej� stanie� się� terenem
prezentacji�współczesnego�sprzętu�telekomunikacyjnego
służącego�wojsku�i�cywilom.�Będzie�można�połączyć�się
przez� krótkofalówkę� oraz� wejść� do� wojskowego� wozu
transmisyjnego,�sprawdzić�jak�działa�robot�saperski,�w�co
ubiera�się�saper�oraz�co�potrafi�znaleźć�wykrywacz�metali.

muzeów poczty i telekomunikacji, ul Krasińskiego 1

Słyn ne WiL Le poL SKi
Eks�po�zy�cja�za�wie�ra�nie�mal�sto�wiel�ko�for�ma�to�wych�plan�szy
pre�zen�tu�ją�cych�daw�ne� i współ�cze�sne� fo�to�gra�fie�naj�cie�kaw�-
szych�i naj�bar�dziej�re�pre�zen�ta�tyw�nych�przy�kła�dów�ar�chi�tek�tu�-
ry� wil�lo�wej� w pol�sce.� To�wa�rzy�szą� im� pla�ny,� do�ku�men�ty
ar�chi�wal�ne�oraz�mo�de�le�wy�bra�nych�obiek�tów.
Ka�me�ral�na�wy�sta�wa�„ogro�dy�re�ne�san�su�i ba�ro�ku�w gra�fi�ce
od XVi do XViii wie�ku”,�to�wa�rzy�szą�ca�pro�jek�to�wi�edu�ka�cyj�ne�-
mu�„Ma�gia�ogro�dów”,�przed�sta�wia�naj�pięk�niej�sze�gra�fi�ki�o te�-
ma�ty�ce�ogro�do�wej�ze�zbio�rów�Mu�zeum�ar�chi�tek�tu�ry.

mu zeum ar chi tek tu ry, ul. Ber nar dyń ska 5 – godz. 18-24.00

dioramy śLąSKie
z kolekcji Henryka tomaszewskiego i Stefana Kaysera
Na�wystawie�po�raz�pierwszy�zaprezentowanych�zostanie
15�unikatowych�i�zabytkowych�dioram,��to�trójwymiarowe
wizerunki� scen� przyrodniczych� i� architektury,� często
odwzorowujących�lokalny�krajobraz.�pochodzą�z�Dolnego
Śląska�z�k.�XiX�i�pocz.�XX�wieku.

pałac Królewski, ul. K. Wielkiego 35

noc mu ze ÓW W Sy na Go dze
otwar�cie�Sy�na�go�gi�dla�zwie�dza�ją�cych�–�godz. 21.40
Wy�kład�prof.�Mar�ci�na�Wo�dziń�skie�go�o cha�sy�dy�zmie
„Co�cha�sy�dzi�ro�bi�li�no�cą�w sy�na�go�dze?”�–�godz. 22.00
Wy�sta�wa�fo�to�gra�fii�agniesz�ki�Tra�czew�skiej�
„Dzie�ci�Erec�isra�el”–�godz. 21.40

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7

HiStoria WoJSKoWości na przeStrzeni WieKÓW
Do wro�cław�skie�go� ar�se�na�łu� za�wi�ta�ją� wo�ja�cy� z róż�nych
epok!�W pro�gra�mie�m.in.�po�ka�zy�śre�dnio�wiecz�nych�wo�jów
oraz�ry�ce�rzy,�a tak�że�wy�po�sa�że�nie�żoł�nie�rza�z cza�sów ii woj�-
ny�świa�to�wej.�in�sce�ni�za�cje�od�by�wa�ją�się�od godz.�18-22.00.

Wnę trza do uBra nia
od godz. 22�na dzie�dziń�cu�ar�se�na�łu�od�bę�dzie�się�po�ka�zy
mo�dy�in�spi�ro�wa�nej�ar�chi�tek�tu�rą�wnętrz.�Wro�cław�ska�ar�tyst�-
ka�Be�ata�Fer�ta�ła�-Har�len�der�po�ka�że�swój�naj�now�szy�pro�jekt.

ar se nał miej ski, ul. cie szyń skie go 9 (18.00-23.30)
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6 maja, godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
TTRRZZYY  PPOO  WWIIEE  ŚŚCCII  
NNAA  JJEEDD  NNEEJJ  PPŁŁYY  CCIIEE
Od dział Książ ki Mó wio nej, II pię tro

7 ma ja, godz. 11.00
Pra cow nia Rę ko dzie ła dla Se nio rów 
DDEE  KKOO  RROO  WWAA  NNIIEE  RRAA  MMEEKK
Sa la kon fe ren cyj na, III pię tro

8 ma ja, godz. 16.00
DKK dla Se nio rów
NNOORR  WWIIDD  –– PPOO  EEZZJJAA II DDOO  BBRROOĆĆ
Bi blio te ka Nie miec ka, I pię tro

8 ma ja, godz. 16.30
Spo tka nie z pe da go gi ką za ba wy
ZZAA  BBAA  WWYY  FFUUNN  DDAA  MMEENN  TTAALL  NNEE
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

9 ma ja, godz. 17.30
DKK dla Ro dzi ców
JJAAKK  BBYYĆĆ  BBOO  HHAA  TTEE  RREEMM  
dla swo ich dzie ci
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, par ter

11 ma ja, godz. 11.00
Ar chi tek tu ra dla gim na zja li stów
MMAA  ŁŁAA  AARR  CCHHII  TTEEKK  TTUU  RRAA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, za pi sy do 8.05

14 ma ja, godz. 18.30
DKK dla Do ro słych 
SSEENN  SSAA  CCJJEE  SSŁŁAA  WWOO  MMII  RRAA  KKOO  PPEE  RRAA
Czy tel nia, II pię tro 

17 ma ja, godz. 17.00
Sta re i No we Spo tka nia Baj ko we
PPOO  DDRRÓÓŻŻ  EEKKSS  PPEE  RRYY  MMEENN  TTAALL  NNAA
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, parter
(Za pi sy od 13.05)

22 ma ja, godz. 16.00
Z cy klu „Oby wa tel w Unii Europejskiej”
PPRRAA  WWAA  KKOONN  SSUU  MMEENN  TTAA wy kład
Czy tel nia, II pię tro 

23 ma ja, godz. 17.00
Bi blio tecz na Aka de mia Ma lu cha
PPIIĘĘĆĆ  PPAA  LLUUSSZZ  KKÓÓWW  MMAAMM!!
Bi blio te ka 7 Kon ty nen tów, za pi sy od 20.05

29 ma ja, godz. 16.00
Z cy klu „Oby wa tel z pa sją”
SSPPOO  TTKKAA  NNIIEE  ZZ FFII  LLOO  KKAARR  TTYY  SSTTĄĄ
Czy tel nia, II pię tro

XXXXIIIIII  GGIIEEŁŁ  DDAA  KKSSIIĄĄŻŻ  KKII
BBII  BBLLIIOO  TTEECCZZ  NNEEJJ  
oodd 2200  ddoo 2244  mmaa  jjaa
Or ga ni zo wa na przez Dol no ślą ską Bi -
blio te kę Pu blicz ną od po nad 20 lat
Gieł da Książ ki Bi blio tecz nej cie szy się
nie odmien nie ogrom ną po pu lar no -
ścią. Jest to wpraw dzie gieł da książ ki
uży wa nej, ale ja kie uni ka ty moż na zna -

leźć po śród ty się cy ofe ro wa nych do sprze da ży ksią żek! I jak ta ni jest ten to -
war! Książ ki bę dą sprze da wa ne co dzien nie, w go dzi nach 10.00-18.00,
na par te rze, w ho lu bi blio tecz nym.

AAKKAA  DDEE  MMIIAA  
WWIIEE  DDZZYY  OO FFIILL  MMIIEE
To no wy pro jekt DBP skie ro wa ny za -
rów no do do ro słych jak i do mło dzie -
ży. Jest to cykl spo tkań otwar tych
do ty czą cych teo rii, hi sto rii i kry ty ki
Hl mu. Za ję cia pro wa dzi Hl mo znaw ca
Ja cek Szy mań ski. Naj bliż sze spo tka -
nie bę dzie po świę co ne sztu ce in ter -
pre ta cji dzie ła Hl mo we go. 
15 ma ja, godz. 16.00, Czy tel nia

2200  LLAATT  OOFFII  CCYY  NNYY  AATTUUTT
Wro cław ska OH cy na
Wy daw ni cza ATUT
koń czy 20 lat. 
Wy daw nic two od lat
po pu la ry zu je Wro cław
i Dolny Śląsk, współ -

pra cu je z Uni wer sy te tem Wro cław -
skim oraz wy da je książ ki wro cław skich
pro za ików i po etów. Wszyst kich przy -
ja ciół, au to rów, współ pra cow ni ków
i czy tel ni ków wy daw nic two za pra sza
na wy sta wę ju bi le uszo wą.
15-18 ma ja, Ga le ria pod Pla fo nem,
wer ni saż – 15 ma ja, godz. 17.00

MMAARROOKKOO  WW  KKOOLLOORRAACCHH  TTĘĘCCZZYY
Dyskusyjny Klub Książki Podróżniczej „Globtrotter” zaprasza na spotkanie z
Markiem Wójciakiem, który zabierze nas w podróż dookoła Maroka. Pierwsze,
co uderza w tym kraju, to kolory. Kolorowe jest tu wszystko – od tkanin,
biżuterii i ceramiki, po całe budynki i miasta...
17 maja, godz. 18.30, American Corner 

Fot. Marek Wójciak
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MAR�TA�GRACZ�SpoTKaNiE�aUTorSKiE
pi�sar�ka�i po�et�ka�z ryb�ni�ka.
Mar�ta�Gracz�to�pseu�do�nim
ar�ty�stycz�ny�Wie�sła�wy�Lam�-
pert�-Szczy�ry.�ar�tyst�ka�zaj�-
mu�je� się� pro�mo�wa�niem
twór�czo�ści�ar�ty�stów�z ca�łe�-
go�kra�ju,�pro�wa�dząc�blo�ga
Mart�-Gra.� Blog� Twór�czy.
Jest� ini�cja�tor�ką� Księ�gar�ni
Li�te�rac�kiej�aU�Tor.�po�et�ka

twier�dzi,�że�pi�sze�od za�wsze.�owo�cem�jej�ta�len�tu,�któ�ry�uka�-
zał�się�ja�ko�pierw�szy�był�wy�da�ny�w 2007�ro�ku�de�biu�tanc�ki�
e�-to�mik�apo ka lip sa.�W 2011�uka�zał�się�w wer�sji�pa�pie�ro�wej.
W mię�dzy�cza�sie�wy�szły�to�mi�ki�wier�szy:�Ma�rio�net�ki�(2008),
Cie�nio�bra�nie�(2012),�oraz�zbiór�opo�wia�dań�opo�wie�ści�po ży�-
ciu�(2012).�Mar�ta�pu�bli�ko�wa�ła�tak�że�na ła�mach�cza�so�pism
akant,�znaj,�Ko�zi�ry�nek,�por�tret,�Sza�fa.�W li�sto�pa�dzie 2011
ro�ku,�by�ła�go�ściem�pre�sti�żo�wej�Ka�wiar�ni�Li�te�rac�kiej�w Byd�-
gosz�czy,�pro�wa�dzo�nej�przez�po�et�kę�i pi�sar�kę�Wie�sła�wę�Bar�-
ba�rę�Jen�drze�jew�ską.�W mar�cu 2012�ro�ku�zo�sta�ła�lau�re�at�ką
kon�kur�su�Qa�drans�Ql�tu�ry�–�Ta�lent.pl.�Jej�wier�sze�znaj�du�ją
się�w licz�nych�an�to�lo�giach�a ta�lent�zo�stał�do�ce�nio�ny�na wie�-
lu�ogól�no�pol�skich�kon�kur�sach.�Spo�tka�nie�po�pro�wa�dzi�wro�-
cław�ska�po�et�ka�iza�be�la�Mo�ni�ka�Bill.

13 maja, godz. 18.00
Klub muzyki i Literatury, pl. t. Kościuszki 9
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ŻOŁ�nIE�RZOM�RZECZ�PO�SPO�LI�TEJ
Wie�czór�pa�trio�tycz�ny�z oka�zji�Świę�ta�Kon�sty�tu�cji 3�Ma�ja
W pro�gra�mie:�pio�sen�ki�Jac�ka�Kacz�mar�skie�go�śpie�wa�Ma�-
rEK�Ja�STrzęB�SKi.�Sło�wo�o żoł�nier�zach:�zbi�gniew�Ma�rzec

3 ma ja, godz. 18.00
Sa lo nik trzech muz, ul. za wal na 7

hER�BER�TIA�DA
Na SKra�JU�praW�Dy�ro�ŚNiE�Do�TyK

Na spo�tka�nie�z po�ezją�za�pra�sza�Ko�ło�Li�te�ra�tów�pol�skich�im.
zbi�gnie�wa�Her�ber�ta�w Lu�bli�nie�–�od�dział�we�Wro�cła�wiu.
Mo�de�ra�to�rzy�spo�tka�nia:�an�na pa�cio�rek,�Wie�sła�wa�Ku�cię�-
ba.�Wier�sze�wła�sne�i pa�tro�na pre�zen�to�wać�bę�dą�człon�ko�wie
Ko�ła,�a w czę�ści�mu�zycz�nej�wy�stą�pi�zbi�gniew�Cie�siel�ski.

9 ma ja, godz. 18.00
Klub mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. t. Ko ściusz ki 9

KA�TA�RZY�nA�fE�DYK�WiE�Czór�aU�Tor�SKi
Saloni�Trzech�Muz�zaprasza�na�spotkanie�z�poetką.�W pro�-
gra�mie�wie�czo�ru�pro�mo�cja�naj�now�sze�go�to�mi�ku�wier�szy
Ka�ta�rzy�ny�Fe�dyk�pt.�„Cy�kle�i Me�ta�mor�fo�zy”.

20 maja, godz. 18.00

SALOnIKOwE�wARSZTATY�LITERACKIE
13 i 27 maja, godz. 18.00

Salonik trzech muz, ul. zawalna 7

wIE�CZO�RY�POL�SKIE�po�MNiK�Mi�Ło�ŚCi�oJ�Czy�zNy
rap�so�dycz�na pre�zen�ta�cja
Ka�zań� sej�mo�wych� pio�tra
Skar�gi�w wy�ko�na�niu�gru�py
Sto�wa�rzy�sze�nia� Twór�ców
i ani�ma�to�rów� Kul�tu�ry� we
Wro�cła�wiu:� K. Boj�nic�ki
oFM,� a.� Gut, M. E.Sy�ska,
J. Te�lej�ko.� Sło�wo� wstę�pu:
Pol ska u schył ku XVi wie ku w Ka za niach sej mo wych Pio -
tra Skar gi –�pa�weł�Ku�bic�ki.

21 ma ja, godz. 17.00 – Klub Ko le ja rza
dwo rzec świe bodz ki/, pl. or ląt Lwow skich

ZRO�ZU�MIEĆ�ZIE�MIĘ�Spo�TKa�NiE�MUL�Ti�ME�DiaL�NE
o za�gro�że�niach� dla� en�de�-
micz�nych�ga�tun�ków�zwie�-
rząt� i ro�ślin� w au�stra�lii
i No�wej�ze�lan�dii�opo�wie�dzą
po�dróż�ni�cy�–�Gra�ży�na i Ste�-
fan�Sro�czyń�scy
au�stra�lia� i No�wa�ze�lan�dia
to�miej�sca�gdzie�spo�ty�ka�-
my�ga�tun�ki�zwie�rząt�i ro�ślin

nie�wy�stę�pu�ją�ce�ni�gdzie�in�dziej�na świe�cie.�za�chwia�nie�rów�-
no�wa�gi�po�przez�wpro�wa�dze�nie�na te�wy�spy�no�wych�ga�tun�-
ków,� przy�nio�sło� ka�ta�stro�fal�ne� skut�ki� dla� fau�ny� i flo�ry.
Naj�więk�szym�za�gro�że�niem�oka�zał�się�czło�wiek.�pre�le�gen�ci
opo�wie�dzą�o wy�mar�łych�ga�tun�kach�i tych,�któ�re�są�za�gro�żo�-
ne.�o tym�jak�na�tu�ra�ra�dzi�so�bie�z za�gro�że�niem�i co�ro�bią
na�ukow�cy�by�oca�lić�gi�ną�ce�zwie�rzę�ta�i ro�śli�ny.�po�ka�żą�miej�-
sca�cha�rak�te�ry�stycz�ne�dla�au�stra�lii�i No�wej�ze�lan�dii,�prze�-
pięk�ne�wi�do�ki,�za�pie�ra�ją�ce�dech�w pier�siach�cu�da�na�tu�ry
i zmia�ny�ja�kie�nie�sie�z so�bą�roz�wój�tu�ry�sty�ki.
24 ma ja, godz. 18.00, Sa la Klu bu 4 re gio nal nej Ba zy Lo gi stycz -

nej (daw ny Klub śoW) ul. pret fi cza 24. Wstęp wol ny!

wSZECh�nI�CA�wIE�DZY�O wRO�CŁA�wIU
To�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�wia�wraz�z Dol�no�ślą�ską
Bi�blio�te�ką�pu�blicz�ną�za�pra�sza�na wy�kład�Ja�nu�sza�Ko�rze�-
niow�skie�go�pt.�Hi�sto�ria�Wro�cław�skich�tram�wa�jów.
21 ma ja, godz 17.00. Bi blio te ka, ry nek 58 iiip. Wstęp wol ny! 

LOSY�PAnORAMY�RACŁAwICKIEJ
Spo�TKa�NiE�DLa�SE�Nio�róW�

o za�gma�twa�nych�lo�sach�pa�no�ra�my�ra�cła�wic�kiej�opo�wie
jej�dyrektor�ro�mu�ald�No�wak.�zapraszamy!

29 maja, godz. 14.00
muzeum poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1

DZIEŃ�SE�nIO�RA�
Gim�na�sty�ka,�a�po�niej�warsz�ta�ty�pla�stycz�ne�oraz�wy�kład:
wpływ zdro we go od ży wia nia i ru chu na zdro wie.

11 ma ja, godz. 15.00-18.00. Bi let 8 zł
Wro cław ski Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5

MA�RIA�EwA�SY�SKA�I�BAR�TOSZ�P.�RZY�MAn
WiE�Czór�po�ETyC�Ko�MU�zyCz�Ny

W czę�ści�mu�zycz�nej�wy�stą�pią:�Bar�tosz�pa�tryk�rzy�man
oraz�Mi�ro�sław�owcza�rek�–�wo�kal,�ilo�na�Ka�liń�ska�–�flet.
pro�wa�dze�nie�Mi�ro�sław�owcza�rek.

8 ma ja, godz. 18.00. Wstęp wol ny!
Klub mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. t. Ko ściusz ki 9
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Wal�ter�Laßmann:
mo Je prze Ży cia

ww ffEE��SSTTUUnnGG��BBRREE��SSLLAAUU
z za pi SKÓW Ka pła na
opra�c:�Ma�rek�zy�bu�ra�
Tłu�m:�an�na�Wzią�tek

Nie�zna�ne,�pierw�szy�raz�pu�-
bli�ko�wa�ne� po�ru�sza�ją�ce
wspo�mnie�nia�i dzien�nik�ka�-
to�lic�kie�go�księ�dza�Wal�te�ra
Las�sman�na.
objetość�272�str.,�oprawa
twarda,�wym.�137x212�mm�

Wy daw nic two
Via no Va

Ed�mund�WHi�TE:
ZA�PO�MI�nA�nIE�ELE�nY
To� już� trze�cia,� po suk�ce�-
sie�zu�cha�i Ho�te�lu�de�Dre�am,
książ�ka� E.� Whi�te’a wy�da�-
na przez�BL.�Tłu�ma�cze�nia�tej
zna�ko�mi�tej�ko�me�dii,�bę�dą�cej
de�biu�tem�pi�sa�rza� i prze�no�-
szą�cej�nas�w kra�inę�pa�ra�noi,
kon�we�nan�sów� i po�zor�nej
wol�no�ści,� do�ko�na�li� a.� So�-
snow�ski�i�Sz.�żu�chow�ski.

pre mie ra: 16.05.2013
do ku pie nia w po ezjem.pl

Biu ro Li te rac Kie

KIER�MASZ�fO�nO�GRA�fICZ�nY
za WSze pierW Sza So Bo ta mie Sią ca

Co�mie�sięcz�ne� spo�tka�nia
en�tu�zja�stów�czar�nych�krąż�-
ków,� ka�set� ma�gne�to�fo�no�-
wych,�płyt�kom�pak�to�wych
i in�nych�no�śni�ków�z mu�zy�-
ką.�Jest�ide�al�ną�oka�zją�że�by
po�wy�mie�niać�się�al�bu�ma�mi�swo�ich�ulu�bio�nych�ar�ty�stów,
po�ży�czyć�(ko�muś�lub�od ko�goś)�ja�kąś�faj�ną�pły�tę,�na�być
coś�cie�ka�we�go�lub�od�sprze�dać�pa�rę�nie�po�trzeb�nych�ty�tu�-
łów.�Kier�masz�to�tak�że�miej�sce�otwar�te�dla�nie�za�leż�nych
wy�daw�ców�oraz�ar�ty�stów,�któ�rzy�chcie�li�by�roz�po�wszech�-
nić�swo�je�na�gra�nia.�Wresz�cie�kier�masz�toć�oka�zja,�by�spo�-
ty�kać� się� w mi�łej� at�mos�fe�rze� i tro�chę� po�ga�wę�dzi
o mu�zy�ce,�nie�za�leż�nie�od te�go�czy�jest�się�sta�rym�pły�to�-
ma�nia�kiem,�zdzie�ra�ją�cym�wi�ny�le�di�dże�jem,�czy�szczę�śli�-
wym�po�sia�da�czem�do�pie�ro�co�na�by�te�go�gra�mo�fo�nu.

4 maja, godz. 15.00
Klu b dru ga Fa la, ul. św. an to nie go 23. Wstęp wol ny!

IV�wrocławski fESTIwAL�DOBREGO�PIwA
pod�czas� fe�sti�wa�lu� obok
wie�lu�atrak�cji�na uczest�ni�-
ków� cze�ka� cie�ka�wy� pro�-
gram�na sce�nie�mu�zycz�nej.
przez 3� dni� Fe�sti�wa�lu� za�-
gra 15�ze�spo�łów,�w du�żej
mie�rze�bę�dzie�to�świe�ży�po�-
wiew� mu�zycz�ny� mło�dych
gniew�nych�ka�pel�wro�cław�-
skiej� sce�ny� roc�ko�wej� (m.
in.� in�sty�tut,� prąd,� Stra�in,

Non�Stop),�ze�spo�ły�prze�bo�jem�zdo�by�wa�ją�ce�kra�jo�wa�pu�-
blicz�ność:�kra�kow�ski�Clock�Ma�chi�ne,�Ger�bills�(Cze�ladź),
Uli�ce�(Brzeg),�czy�też�uzna�ne�mar�ki: Xiii w Sa�mo�po�łu�-
dnie�oraz�ob�sta�wa�pre�zy�den�ta.
W tym�ro�ku�na fe�sti�wa�lu�obok�sce�ny�mu�zycz�nej�po�ja�wi
się�spe�cjal�na sce�na ku�li�nar�na,�z bo�ga�tym�pro�gra�mem�po�-
świę�co�nym�sztu�ce�przy�rzą�dza�nia�po�traw�i cie�ka�wym�sma�-
kom�kom�po�no�wa�nym�spe�cjal�nie�do róż�nych�ga�tun�ków
pi�wa.�od�by�wać�się�bę�dą�po�ka�zy�ku�li�nar�ne,�pre�zen�ta�cje
naj�lep�szych�pro�duk�tów,�de�gu�sta�cje.�
od�bę�dą�się� tak�że�Warsz�ta�ty�pi�wo�war�skie�bę�dzie�moż�-
na zo�ba�czyć,� jak�się�wa�rzy�pi�wo�w do�mu,�oraz�wy�słu�-
chać wy�kła�dów�spe�cja�li�stycz�nych�na ten�te�mat.
Bę�dzie�tez�moż�na�na�być�naj�wyż�szej�ja�ko�ści�pro�duk�ty�re�gio�-
nal�ne,�t.�j:�se�ry,�wę�dli�ny,�mio�dy,�prze�two�ry�owo�co�we�i in.�
Jest�to�je�dy�na im�pre�za w pol�sce,�na któ�rej�nie�ku�pi�cie�po�-
pu�lar�nych�ma�rek� piw� kon�cer�no�wych,� nie� do�le�ją�Wam
rów�nież�so�ku�do pi�wa.�po�nad 100�róż�nych�piw�la�nych
gwa�ran�tu�je�róż�no�rod�ność�sma�ków�wię�cej�niż�wy�star�cza�-
ją�cą�na 3�dni�piw�nej�de�gu�sta�cji,�a set�ki�róż�nych�piw�bu�tel�-
ko�wych�za�pew�nia�ją�moż�li�wość�wy�dłu�że�nia�świę�to�wa�nia
o ko�lej�ne�dni�w do�mo�wym�za�ci�szu.�

10-12 ma ja, www.fe sti wal do bre go pi wa.pl
cen trum Kul tu ry za meK, pl. świę to jań ski 1, Le śni ca

fU�RO�ShI�KI�WiĄ�za�NiE�CHUST�Ja�poń�SKiCH
Fu�ro�shi�ki� to� tra�dy�cyj�na ja�-
poń�ska� sztu�ka� pa�ko�wa�nia,
a ja�poń�ska�chu�s�ta�fu�ro�shi�ki
to�eko�lo�gicz�ny�spo�sób�pa�-
ko�wa�nia�i prze�no�sze�nia�róż�-
nych� rze�czy.� z chu�s�ty
fu�ro�shi�ki� moż�na wy�cza�ro�-
wać�ory�gi�nal�ną�i prak�tycz�ną
tor�bę,�po�szew�kę�na po�dusz�-
kę,�mod�ny� szal,� a gdy� już
za�brak�nie�po�my�słów,�moż�-
na na�kryć�nią�stół� lub�po�-
wie�sić�na ścia�nie.�

Li�sta�jej�za�sto�so�wań�nie�ma�koń�ca�i tyl�ko�Ty�de�cy�du�jesz�co
z nią�zro�bić.�z chu�s�tą�fu�ro�shi�ki�pa�ko�wa�nie�i prze�no�sze�nie
rze�czy�jest�praw�dzi�wą�przy�jem�no�ścią�i kre�atyw�ną�za�ba�wą!

Warsz ta ty 25 ma ja, godz. 17.00. Koszt: 20 zł
Klub pod Ko lum na mi, pl. św. ma cie ja 21

STARY�CMEnTARZ�ŻYDOwSKI
po zi�mo�wej�prze�rwie�roz�po�czą�ły�się�tra�dy�cyj�ne�nie�dziel�ne
spa�ce�ry�po Sta�rym�Cmen�ta�rzu�ży�dow�skim.�W każ�dą�nie�-
dzie�lę�od godz. 12.00�po cmen�ta�rzu�opro�wa�dzają�prze�-
wod�ni�cy�Mu�zeum�Miej�skie�go�Wro�cła�wia.
opro�wa�dza�nie�jest�w ce�nie�bi�le�t: 10�i 7 zł.

ul. ślęż na 37/39, po nie dzia łek – nie dzie la – 10.00-18.00
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TE�ATR�LAL�KI�I AK�TO�RA�w wAŁ�BRZY�ChU
ul. M.�BUCz�Ka 16�www.te atr la lek.wal brzych.pl

Brzyd Kie Ka cząt Ko 5�ma�ja,�godz. 12.30�– D.�Sce�na

Le Fi Lo Fa BLe 5�ma�ja,�godz. 16.00�– Ma�ła�Sce�na�

czer Wo ny Kap tu reK 12�ma�ja,�godz. 12.30�– D.Sce�na

KSię Ga dŻun GLi
18�ma�ja,�godz. 17.00�– pre mie ra – Du�ża�Sce�na
19�ma�ja,�godz.�godz. 12.30�– Du�ża�Sce�na

BaJ Ka o roz cza ro Wa nym ru ma Ku ro mu aL dzie
26�ma�ja,�godz. 12.30�– Du�ża�Sce�na

wROCŁAwSKI�TEATR�LALEK
pL.�TEaTraLNy�4�www.teatrlalek.wroclaw.pl

KoniK GarBuSeK 1,�4�maja,�godz.�15.00
5�maja,�godz.�11.00;�7�maja,�godz.�10.00

ściana Banana 2�maja,�godz.�11.00�i�17.00
4�maja,�godz.�15.00;�5�maja,�godz.�11.00

z piaSKu - dla dorosłych
4�maja,�godz.�19.00;�5�maja,�godz.�17.00

LataWiec teatraLny
5�maja,�godz.�13.00��-�papierowe�historie�(4-8lat)
12�maja,�godz.�13.00�-�Koło,�kwadrat,�trójkąt�(1-3lat)
19�maja,�godz.�1300�-�Miasto�(4-8�lat)�

caLineczKa 8,�9�maja,�godz.�10.00

ameLKa BÓBr i KrÓL na dacHu
10�maja,�godz.�10.00;�11�maja,�godz.�15.00
12�maja,�godz.�11.00;�14,�15,�16�maja,�godz.�10.00

aFryKaŃSKa przyGoda
10�maja,�godz.�17.00;�11�maja,�godz.�11.00
17�maja,�godz.�17.30;�18�maja,�godz.�11.00

FerdydurKe - dla dorosłych
10,�11�maja,�godz.�19.00;�12�maja,�godz.�17.00

pięKna i BeStia
17�maja,�godz.�10.00;�18�maja,�godz.�15.00
19�maja,�godz.�11.00;�21,�22�maja,�godz.�10.00

z docieKÓW nad Życiem płcioWem (dla dorosłych)
17�maja,�godz.�17.00;�18�maja,�godz.�19.00
19�maja,�godz.�17.00

ocH emiL
23,�24�maja,�godz.�10.00;�25�maja,�godz.�15.00
26�maja,�godz.�11.00;�28�maja,�godz.�10.00

Jaś i małGoSia
28�maja,�godz.�10.30;�29,�31�maja,�godz.�10.00

11� stref� pro�gra�mo�wych.� Li te ra tU ra – spotkania� z
pisarzami:�z lau�re�ata�mi�Na�gro�dy�im.J.zaj�dla�– J.Ćwie�k,
a.Kań�toch;�oraz:�W.Ja�błoń�ski,�T.Ko�ło�dziej�czak,�r.Ci�chow�-
las,�S.Dar�da, M.ru�snak,�a.Ja�dow�ska,�J. in�glot.�Go�ście�za�-
gra�nicz�ni:� Mark� Hod�der� – uho�no�ro�wa�ny� Na�gro�dą
p.K.Dic�ka,�oraz�Edward�Lee�– au�tor�po�wie�ści�gro�zy.�KO -
miKS – zna�ko�mi�ci�ry�sow�ni�cy�i sce�na�rzy�ści�oraz�warsz�ta�ty
ko�mik�so�we.�fiLm – ki�no,�te�le�wi�zja,�fil�my,�se�ria�le,�warsz�ta�-
ty,�pre�lek�cje,�po�ka�zy...�a wszyst�ko�to�zwień�czo�ne�je�dy�nym
eu�ro�pej�skim�po�ka�zem�the Bi ghe ad – krwa�wą�ada�pta�cją
pro�zy�mi�strza�hor�ro�ru�eks�tre�mal�ne�go�E.Lee.�Gry�– „ga�-
mes�ro�omy”�peł�ne�po�pu�lar�nych�plan�szó�wek,�kar�cia�nek,
gier�re�tro�z lat 80�i 90�XXw.�oraz�kon�so�l�X�-box�z�gramiy�in�-
te�rak�tyw�nymi� mu�zycz�nie:� rock Band 3,� Gu itar he ro.
W pro�gra�mie�rpG�– kil�ka�na�ście�lar�pów,�gdzie�bę�dzie�moż�-
na wcie�lić�się�w ro�le�el�fów,�kra�sno�lu�dów,�ale�tak�że�gang�ste�-
rów,� ma�fio�sów,� wil�ko�ła�ków� czy� ma�gów.� GWiEzD�NE
WoJ�Ny – or�ga�ni�za�cje�ko�stiu�mo�we�wcie�la�ją�ce�się�w po�sta�-
ci�z fil�mu.�Wro�cław�ski�fan�klub�przy�go�tu�je�pro�gram�pe�łen
pre�lek�cji,�kon�kur�sów�i nie�spo�dzia�nek�zwią�za�nych�z sa�gą
G.Lu�ca�sa.�SzKO ła ma Gii – dla�naj�młod�szych,�gdzie�cze�-
kać�bę�dą�m. in.:�fan�ta�stycz�ne�ko�lo�ro�wan�ki,�na�uka�or�gia�mi,
fan�ta�stycz�ne�ka�lam�bu�ry,�ma�lo�wa�nie�farb�ka�mi�do cia�ła

25-26 ma ja. Kar net: 35/30zł, bi le ty 20zł (So), 15zł (nd)
cen trum Kul tu ry za meK, pl. świę to jań ski 1, Le śni ca



maj�2013��« Co�JEST�GraNE��« str.�27www.cojestgrane.pl

BAJ�KO�BUS
Spek�ta�kle� Wrocławskiego
Te�atru�La�lek:�Dzwon�grzesz�-
ni�ka�i�Cza�row�ni�ca�z most�ka
są� ele�men�ta�mi� cy�klu� Le -
gend wro cław skich i po�-
zwa�la�ją� za�po�znać� się
dzieciom� z fa�scy�nu�ją�cy�mi

przy�go�da�mi�bo�ha�te�rów�zwią�za�nych�z Wro�cła�wiem.�Ja�ka
opo�wieść�wią�że�się�z po�wsta�niem�dzwo�nu�do ko�ścio�ła�św.
M.�Mag�da�le�ny�i co�ro�bi�ła�cza�row�ni�ca�Te�kla�na je�go�wie�ży?

5 ma ja, 14.00. Wstęp wol ny.
mu zeum po wo zów w Ga lo wi cach, ul. Le śna 5

hU�MA�nI�TA�RIUM.�OGRO�DY�DO�ŚwIAD�CZEŃ
parK�roz�ryW�Ki�EDU�Ka�CyJ�NEJ

Hu�ma�ni�ta�rium�znaj�du�ją�ce�się�na te�re�nie�Kam�pu�su�Wro�cław�-
skie�go�Cen�trum�Ba�dań�EiT+�na pra�czach,�to�wy�jąt�ko�we�miej�sce
łą�czą�ce�edu�ka�cję�z za�ba�wą�dla�osób�w każ�dym�wie�ku.�Je�go�mi�-
sją�jest�po�bu�dze�nie�chę�ci�zro�zu�mie�nia�za�sad�dzia�ła�nia�ludz�kie�-
go�cia�ła�i umy�słu�oraz�cie�ka�wo�ści�i sza�cun�ku�do ota�cza�ją�ce�go
nas�świa�ta.�Na po�wierzch�ni�ok. 1000m�kw.�znaj�du�ją�się�in�te�rak�-
tyw�ne�eks�po�na�ty�i sta�no�wi�ska,�gdzie�moż�na „pod�glą�dać”�czło�-
wie�ka,�prze�pro�wa�dzać�do�świad�cze�nia,�pro�wa�dzić�ob�ser�wa�cje.
Ta�in�te�rak�tyw�na wy�sta�wa�po�dzie�lo�na jest�na dzia�ły:�Cia�ło�Czło�-
wie�ka,�Świat�zmy�słów,�Fi�zy�ka�na We�so�ło,�Ge�ne�ty�ka,�Me�dy�cy�-
na oraz� Eko�lo�gia� i Ener�gia.� au�tor�ska� na�zwa�Hu�ma�ni�ta�rium
na�wią�zu�je�do te�ma�ty�ki�skon�cen�tro�wa�nej�na czło�wie�ku,�a tak�że
do na�zew�nic�twa�po�dob�nych�pla�có�wek�na świe�cie,�np.�Uni�ver�-
sa�rium,�Expe�ry�men�ta�rium,�Explo�ra�to�rium.�
pod�czas�zwie�dza�nia�wy�sta�wy�moż�na wziąść�udział�w róż�no�rod�-
nych�warsz�ta�tach�pro�wa�dzo�nych�w la�bo�ra�to�riach�np.:�po�wie�-
trze�(5-8�lat);�Kwa�śne�la�bo�ra�to�rium�(9-14�lat);�Wo�da�(7-10�lat);
izo�la�cja�DNa�(14-18�lat);�Chro�ma�to�gra�fia�(8-12�lat);�Wi�ta�mi�-
na C�(14-18�lat);�Wul�kan�(5-8�lat).
Koszt�warsz�ta�tu: 10/15 zł.�Bi�le�ty�na wy�sta�wę: 14/15/20 zł
Szcze�gó�ły: www.hu ma ni ta rium.pl

czyn ne: pn -pt 8.30-17.30; so 10-17.00; nd 11-17.00
Kam pus pra cze Wro cław skie go cen trum Ba dań eit+

ul. Sta bło wic ka 147a

nOC�KUL�TU�RY�w MDK�ŚRÓD�MIE�ŚCIE
W pro�gra�mie�kier�masz�prac�pla�stycz�nych,�wy�sta�wa�prac
Eli�pucz�ko,�warsz�ta�ty�mu�zycz�ne,�ce�ra�micz�ne,�szy�cie�za�-
ba�wek,�mo�no�ty�pia�oraz�in�ne�cie�ka�we�tech�ni�ki�pla�stycz�ne.�

18 ma ja, godz. 17-22.00. Wstęp wol ny!
mdK śród mie ście, ul. du bo is 5

wI�TA�MY�wE�wRO�CŁA�wIU
Vii TUr�NiEJ�WiE�Dzy Wro�cław�skich przED�SzKo�La�KóW

W tur�nie�ju�spo�ty�ka�ją�się�re�pre�zen�ta�cje�dzie�wię�ciu�grup,�któ�re
przy oka�zji�za�ba�wy�ma�ją�oka�zję�do wy�ka�za�nia�się�wie�dzą�o wro�-
cław�skich�za�byt�kach,�le�gen�dach�i kra�sna�lach.�Dzie�ci�spe�cjal�nie
na tę�im�pre�zę�uczą�się�śpie�wać�tro�chę�za�po�mnia�ną,�a war�tą
przy�po�mnie�nia� pio�sen�kę� wy�ko�ny�wa�ną� kie�dyś� przez� Ka�pe�lę
Wro�cław�skich�Drep�ta�ków�„My�Wro�cła�wia�nie”,�do któ�rej�tekst
na�pi�sał�an�drzej�Wa�li�gór�ski.�Na�gro�dy�dla�wszyst�kich�grup�fun�-
du�je�Wy�dział�Edu�ka�cji�Urzę�du�Miej�skie�go�Wro�cła�wia.�im�pre�zie
od lat�pa�tro�nu�je�To�wa�rzy�stwo�Mi�ło�śni�ków�Wro�cła�wia,�a prze�-
wod�ni�cy�ak�tyw�nie�an�ga�żu�ją�się�w tur�nie�jo�we�spo�tka�nia,�dzie�ląc
się�z ma�lu�cha�mi�swo�ją�bo�ga�tą�wie�dzą�o na�szym�mie�ście.

7, 8 i 21 ma ja, godz. 10.00 – mdK śród mie ście, ul. du bo is 5

28.�FE�STi�WaL
ŚPIE�wA�JĄ�CYCh�PRZED�SZKO�LA�KÓw

pro�jekt�ma�cha�rak�ter�nie�kon�kur�so�wy,�wy�klu�cza�ją�cy�ele�men�-
ty�ry�wa�li�za�cji�i dla�te�go�też�wszyst�kie�dzie�ci�są�zwy�cięz�ca�mi.
Mło�dzi�wy�ko�naw�cy�bę�dą�pre�zen�to�wać�po 2�utwo�ry�z re�per�-
tu�arem�do�sto�so�wa�nym�do ich�wie�ku,�wy�stą�pią�so�li�ści,�du�-
ety,�ze�spo�ły�wo�kal�ne�i wo�kal�no�-in�stru�men�tal�ne�z przed�szko�li,
ośrod�ków�kul�tu�ry,�ognisk�mu�zycz�nych�i in�dy�wi�du�al�nie.�
Co�ro�ku�na sce�nie�CK�ago�ra�sta�je�po�nad 300�dzie�ci.
Koszt�akre�dy�ta�cji�dla�wy�stę�pu�ją�cych: 8�zł/os.

15 ma ja, godz. 10.00-15.00
cK ago ra, ul. Serb ska 5a. Wstęp wol ny!

DO�PARKU�DInOZAURÓw
WyCiECzKa�DLa�DUżyCH�i�MaŁyCH

Dzie�ci�po�przez�za�ba�wę�po�zna�ją�świat�ol�brzy�mów.�po za�-
ba�wie�ogni�sko�z kieł�ba�ska�mi.

5 maja br. więcej info. i zapisy: tel. 600 687 336

MO�DA�nA MUn�DUR�WarSz�Ta�Ty�Do DziE�Ci
pro�jek�to�wa�nie�hi�sto�rycz�nych�mun�du�rów,�daw�ne�go�uzbro�-
je�nia�i stro�jów�dwor�skich.�(su�ge�ro�wa�ny�wiek:�do 12�lat)

noc mu ze ów – 18 ma ja, godz. 18.00-20.00
ar se nał miej ski, ul. cie szyń skie go 9

ATE�LIER�fO�TO�GRA�fICZ�nE DLa�DziE�Ci
Bę�dzie�moż�na�przy�mie�rzyć�hi�sto�rycz�ne�stro�je�i zro�bić�pa�-
miąt�ko�wą�fo�to�gra�fię.�(apa�ra�ty�foto�we�wła�snym�za�kre�sie)

noc mu ze ów – 18 ma ja, godz. 18.00-21.00
pa łac Kró lew ski, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 35
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wĘ�DRUJ�I ZwIE�DZAJ�Z nA�MI
za pra sza ją Klu by: tu ry stów przy tmW, prze wod ni ków

„oskar” o/pttK przy in sty tu tach pan
1-3 maja, g. 7.00 –�po�mo�rze�Środ�k.�(Łe�ba�–�Ko�sza�lin)
5 maja, g. 10.00 –� Spa�cer� po Wro�cła�wiu;� spo�tka�nie
przy po�mni�ku�hr.�a.�Fre�dry;�9 maja, g. 15.30 –�Spo�tka�nie
Klu�bo�we�w Ka�mie�nicz�ce�„Mał�go�sia”
11 maja, g. 7.00* –�Na�chod�–�ra�ti�bo�ri�ce�(Cze�chy)
12 maja, g. 7.40* –�Ślę�ża,�wy�jazd�z dwor�ca�pKS
15 maja, g. 13.00 –�Wy�ciecz�ka:�zdo�by�wa�my�od�zna�kę�Tu�-
ry�sty�Mi�ło�śni�ka�Wro�cła�wia�(po�mnik�a.�Fre�dry)
18 maja, g. 8.00* –�Woj�sła�wi�ce�i ok.
25-26 maja, g. 7.00 –�Kra�ków
zgło�sze�nia�na wy�ciecz�ki�(*)�„prze�wod�nik�cze�ka”�na spa�ce�rze,�spo�tka�-
niu�klu�bo�wym�lub�tel. 661 701 176;�wy�jaz�dy�z pla�cu�So�li�dar�no�ści.

w SO�BO�TĘ�nA wY�CIECZ�KI�PIE�SZE!
pTTK�o/Fa�brycz�na Ko�ło�nr 6 poLaNKa�(71-355-05-69)

4 ma ja, godz. 10.40 pę�tla�li�nii 10�i 20�w Le�śni�cy.�Brze�zi�na�-
-Woj�no�wi�ce�-Mo�kra.� pro�wa�dzi� pa�ni M.� Ha�lik.� 11 ma ja,
godz. 8.10 Dw.�Gł.�pKp�ko�ło�kas.�Bo�ro�wa�ole�śnic�ka�i oko�licz�-
ne�la�sy�(13�km).�pro�wa�dzą:�Cz.�Le�śnia�ra�i B.�za�rzyc�ka.�18 ma -
ja, godz. 10.00 plac�Kro�me�ra,�przy�sta�nek�nr 6�w kie�run�ku
Ko�wal.�Wy�ciecz�ka�wa�łem�wzdłuż�ka�na�łu�od�ry,�par�kiem�Szczyt�-
nic�kim�do ogro�du�Ja�poń�skie�go.�pro�wa�dzą:�a.�zy�gner�ski�i z.
Wą�grow�ska.�25 ma ja, godz. 9.45 przy�st.�aut. (przy�dawnym
Dw.�Swiebodzkim)�linii�609�ja�dą�cym�do Sa�mo�two�ru�przez�Jar�-
noł�tów.�Udział�w zlo�cie�Kół�pTTK�Fa�brycz�na w ośrod�ku�Ban�-
de�ro�za w Skał�ce.�pro�wa�dzą:�a.�zy�gner�ski�i z.�Wą�grow�ska.

MA�GICZ�nE�MIEJ�SCA�wRO�CŁA�wIA�–�SPA�CER
oD roz�pU�STy�Do oŁ�Ta�rza

Spa�cer�po Dziel�ni�cy�Czte�rech�Wy�znań,�prze�wod�nik�Woj�-
ciech�osy�piuk.�Spo�tka�nie�przy mo�ście�po�mor�skim.

18 ma ja, godz. 10.00 – zgło sze nia od dział Woj sko wy pttK
przy Klu bie 4rBLog. tel. 500.035.134. Wstęp wol ny!

MA�JÓw�KA�w PO�LKO�wI�CACh
za�pra�sza�my�na ma�jów�kę�na po�lko�wic�kim�ryn�ku�bę�dzie�ar�-
ty�stycz�nie,�ka�ba�re�to�wo�i mu�zycz�nie!
2 ma ja o godz. 15.00 roz�pocz�nie�Te�atr�roz�ryw�ki�TróJ�-
KĄT�z zie�lo�nej�Gó�ry�pt.�Daw no, daw no te mu.... Epo�ko�we
ko�stiu�my,�lal�ki,�smo�ki,�praw�dzi�wa�mu�zy�ka�li�ry,�żon�gler�ka
i za�ba�wa�z pu�blicz�no�ścią.�o godz. 16.00 spek�takl�pt. Bez -
piecz ne mia sto wy�ko�na�aDaM�DziE�Ci�NiaK.�ak�tor�szcze�-
ciń�skie�go�Te�atru�pol�skie�go�od lat�ba�wi�za�rów�no�dzie�ci,�jak
i do�ro�słych.�o godz. 17.00 Ka�ba�ret�Ka�ŁaSz�Ni�KoF:�Łu�kasz
za�czek,� ra�fał� Go�rze�la�ny� i Be�ata� Kab�ziń�ska,� to� ogrom�-
na daw�ka� śmie�chu,� przede� wszyst�kim� dla� do�ro�słych.
o godz. 18.00 ske�cze�w wy�ko�na�niu�Ka�ba�re�tu�NoŁ�NEJM.
Jak�sa�mi�mó�wią�nie�li�czy�się�wiek,�waż�ne�jest�otwar�te�po�-
dej�ście�do świa�ta.�Na za�koń�cze�nie�cha�ry�zma�tycz�ny�wo�ka�-
li�sta�Da�MiaN�KU�LEJ z roc�ko�wym�ze�spó�łem�Sie�ro�ci�niec.
3 ma ja o godz. 21.00 Ki�No Sa�Mo�CHo�Do�WE na par�kin�-
gu� przy ba�se�nach� ze�wnętrz�nych�Grzy�bek,� bę�dzie�moż�-
na obej�rzeć�film�w wer�sji�Dri�VE�-iN�pt. za nim odej dą wo dy.

PER�PE�DES�w MA�JU
Wro�CŁaW�SKi�KLUB�piE�CHU�róW im.�dr�B.�Tu�ro�nia

3 ma ja, g. 8.30, 14 km�–�Sko�ko�wa/Ba�gno/oso�la.�pro�wa�dzi
an�na Woź�nic�ka; 4 ma ja, g. 8.15, 12 km�–�Mro�zów/Las�Mro�-
zow�ski/Woj�no�wi�ce/Mo�kra.�prow.�an�na Ha�ba�siń�ska; 5 ma ja,
g. 7.20, 15 km�–�Ja�sio�na/Św.�an�na /zdzie�szo�wi�ce�pa�mię�ci
po�wstań� Ślą�skich.� prow.� Sta�ni�sław� Bo�bo�wiec; 11 ma ja.
g. 10.50, 10 km�–�za�krzów�Ko�to�wi�ce/Siech�ni�ce/Świę�ta�Ka�ta�-
rzy�na. prow.�zo�fia�Ju�re�wicz; 12 ma ja, g. 7.40, 20 km�–�Go�-
rza�nów/Straż�nik� Wiecz�no�ści/za�le�sie/By�strzy�ca� Kłodz�ka
(Wy�ciecz�ka� gór�ska).� prow.� ali�na ogro�dow�czyk; 18 ma ja,
g. 8.15, 18 km�–�Mię�ki�nia/Woj�no�wi�ce/Le�śni�ca.�prow.�Ka�zi�-
mierz�ru�sek; 19 ma ja, g. 7.40, 16 km�–�Bar�do Ślą�skie/Ma�syw
Kal�wa�rii/Bar�do Ślą�skie.� prow.� an�na Woź�nic�ka; 25 ma ja,
g. 8.30, 15 km�–�ra�wicz/Łasz�czyn�i oko�li�ce.�prow.�al�fred�Fry�-
śny; 26 ma ja, g. 10.50, 12 km�–�Jelcz�La�sko�wi�ce/By�strzy�ca
oław�ska/oła�wa.�prow.�Sła�wo�mir�Sol�ka
Spo tka nia na dwor cu Głów nym pKp przy ka sach. ubez pie cze nie

we wła snym za kre sie. (www.pttk.wroc law.pl)

wRO�CŁAw�SKIE�SPA�CE�RY�KRA�JO�ZnAw�CZE
20�Ma�Ja�–�ii ETap�raJ�DU�po Wro�CŁa�WiU�

Te�go�rocz�ne�Spa�ce�ry�od�by�wa�ją�się�pod ha�słem:�Wro�CŁaW
–�Mia�STo�Na�Wy�SpaCH.�rajd�bie�rze�udział�w XV edy�cji
Wiel�kiej�Na�gro�dy�Wro�cła�wia.�Uro�czy�ste�pod�su�mo�wa�nie
i wrę�cze�nie�na�gród�zwy�cię�skim�dru�ży�nom�za�pla�no�wa�ne
jest�na 10�czerw�ca�w MDK�Śród�mie�ście.

wYCIECZKA�DO�PRAGI�I�KUTnEJ�hORY
Wy�ciecz�ka�au�to�ka�ro�wa�do�pra�gi�i go�tyc�kie�go�mia�stecz�ka
Kut�na�Ho�ra.�za�pra�szam�ali�na�Fi�li�po�wicz.

25-26 ma ja br. Koszt 175 zł i 500 kc. info. tel. 600 687 336 
SPOTKAnIA�w�KLUBIE�TURYSTY

zapraSza�oDD.�pTTK,�KoŁo�Nr�4
9 ma ja o godz. 17.00 –�Je�rzy�Ma�cie�jew�ski�przed�sta�wi�Ma�-
łe�Mu�zeum�Lu�do�we�w Mar�ci�no�wie.
23 ma ja, godz. 17.00 –�Cze�sław�Skrzyp�czyk�–�pre�lek�cja
pt.�Ko bie ta w chrze ści jań skiej Śre dnio wiecz nej eu ro pie.

Klub turysty pttK, rynek-ratusz 11/12, iV p. Wstęp wolny!

fOn�TAn�nA MUL�TI�ME�DIAL�nA
pier�sze�go�ma�ja,�naj�pięk�niej�szy�mi�po�ka�za�mi�z lat�ubie�głych,
roz�po�czy�na się�no�wy�se�zon�wro�cław�skiej�Fon�tan�ny.

1-4 ma ja, godz. 21.30
Sto Lat Ha Li Stu Le cia – no Wy po Kaz.

W 2013�ro�ku�z oka�zji�stu�let�niej�rocz�ni�cy�otwar�cia�Ha�li�Stu�-
le�cia�po�wsta�nie�no�wy�po�kaz,�in�spi�ro�wa�ny�wspo�mnie�nia�mi
wro�cła�wian�i go�ści�spo�za Dol�ne�go�Ślą�ska,�któ�rzy�ze�chcie�-
li�uży�czyć�swo�ich�pry�wat�nych�zdjęć�z „Ha�lą�w tle”.�

pre mie ra 18 ma ja o go dzi nie 21.30
co dzien nie w godz. 10.00-22.00, o każ dej peł nej go dzi nie

Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1



Ks. Grzegorz Cebulski – baryton
Bogdan Makal – baryton
Alan Urbanek - dyrygent

Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu 
 im. Marcina Lutra w Halle 

Matthias Erben - kierownictwo orkiestry
Chór Uniwersytetu




