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1 iii 2015 Niedziela

KoNcerTy » » »
BAGAŻ
Premierowy koncert płyty
łukasza Matuszyka
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej
SPeKTaKle » » »
eUGeniUSz onieGin 
G. 17:00 | opera wrocławska
BoeinG BoeinG
G.17:00|wrocławski Teatr komedia
kABAReT Ani MRU MRU
Jak się nie da, a bardzo się
chce...to można
G. 17:00 | ck zachód
nine
G. 17:00 |Teatr Muzyczny capitol
BAllAdynA. kwiaty ciebie
nie obronią PreMiera
G. 18:00 | Teatr dramatyczny
BlAnche i MARie
G. 19:00 | TP Scena kameralna
TRAnS ATlAnTyk
G. 19:00 |wr. Teatr współczesny
MiToloGie
G. 19:00 | Scena na Świebodzkim
Rocky FReAk Show!
G. 19:00 | ToTu
dŻoB
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol
SPoTKaNia » » »
TeATRAlne koSMoSy
warsztaty
G. 11, 13|wrocławski Teatr lalek
wycieczKi » » »
chełMek wołowSki 
– PolAnkA – RęSzów 
– ŚcinAwA – 16 kM
Prowadzi Janusz Kaczmarek
G. 8:25 | dw. Gł. PkP

SPAceR Po wRocłAwiU
G. 10:00 | pomnik hr A.Fredry
wRocłAwSkie koBieTy
spacer - tel. 605-544-766
G. 16:00 | pl. Solny
dla dzie ci » » »
ŻyRAFA RóŻA
nA Szczycie wzGóRzA
PoraNeK filMowy
G. 12:30 | centrum Sztuki wRo
le Filo FABle
G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora
SAcheM. 
wódz czARnych węŻy
G. 17:00 | Teatr lalki i Aktora
BAŚń o złoTej RyBce
G. 17:00 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka 
2 iii 2015 PoNiedziałeK

SPeKTaKle » » »
okno nA PARlAMenT
Teatr Kwadrat z warszawy
G. 17:30 |Teatr Muzyczny capitol
SiedeM MinUT Po Północy
G. 18:00 | Teatr PwST
wySTawy » » »
RySzARd MARSzAłek
Pej za że i kwia ty, wy sta wa
ha ftu krzy ży ko we go
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
SPoTKaNia » » »
w TeATRze ŚMieRci...
wSzechNica TeaTralNa 
czy li o tym, jak „umie ra no”
w li te ra tu rze daw nej
G. 11:00 | Scena na Świebodzkim
BUdzenie
wewnęTRzneGo oGniA
zajęcia z tańca hula
G. 16:45 | nalanda

KALENDARIUM MARZEC 2015

koBieTA Bez cieniA richard STraUSS
Spektakl pod kierownictwem muzycznym prof. ewy
Michnik, wyreżyserował wybitny niemiecki twórca
prof. hans-Peter lehmann. Strauss i hoffmannsthal
stworzyli doskonałe dzieło zespołowe, w którym
słowo jest równoprawnym partnerem dźwięków
wydobywanych z partytury. Utwór bę dą cy apo lo gią
mi ło ści mał żeń skiej i ma cie rzyń stwa, uka zu je żmud -
ny pro ces ob le ka nia się w sza tę czło wie czeń stwa. 
li bret to au tor stwa hu go na von hof f man n stha la to
tekst o wie lo war stwo wej sym bo li ce, o in ten syw nym
na sy ce niu re flek sją fi lo zo ficz ną, mo ral ną i etycz ną.
au striac ki po eta w cha rak te ry stycz ny dla swej po ezji
i pro zy spo sób łą czy ele men ty fan ta stycz ne zna ne
z prze ka zów ba śnio wych, mi to lo gicz nych i bi blij nych
z ele men ta mi świa ta re al ne go.
oso bli wość war stwy tek sto wej w du żej
mie rze sta no wi o ab so lut nej nie po wta -
rzal no ści tej ope ry sym bo licz nej. 
7 marca, godz. 19:00 | opera wrocławska,
ul. Świdnicka 35 

fot. M. Grotowski

leninGRAd
5 laT Na Sce Nie Te aTrU Pio SeN Ki!

zna ko mi cie zre ali zo wa -
ny mu zycz ny spek takl,
zbu do wa ny na ba zie 18
pio se nek z re per tu aru
znanego ze spo łu le nin -
grad z S. Pe ters bur ga.
Przed sta wie nie wcią ga
od po cząt ku nie zwy kle
wia ry god nie i su ge styw -
nie two rzo nym na stro -
jem per ma nent nej
ba lan gi, do sko na łą grą

ak to rów Ma riu sza Kil ja na i To ma sza Mar sa oraz po -
ry wa nie sa mo wi tą ener gią gra nej na ży wo, ostrej mu -
zy ki, w wy ko na niu in stru men ta li stów, któ rzy rów nież
uczest ni czą w dzia ła niach sce nicz nych.
od pię ciu lat na ka me ral nej sce nie Te atru Pio sen ki
spek takl cie szy się nie słab ną cą po pu lar no ścią wśród
pu blicz no ści, któ ra po każ dym przed sta wie niu do ma -
ga się bi sów.
5 marca, go dz. 19:00 |  Sa la ka me ral na im part,
ul. Mazowiecka 17. Bi le ty: 40/35 zł

Uwol nio ne dźwię ki w Te aTrze Pieśń Ko zła 
w wy da rze niu tym kon cert, po -
kaz, spek takl i opo wieść łą czą
się, za pew nia jąc no wo cze sną
w prze ka zie po dróż w hi sto rię
kul tu ry eu ro pej skiej. 
wy bra ne przez Ma cie ja ry chłe -
go ob ra zy mi strzów ma lar stwa
za wie ra ją szcze gó ło wy za pis
mu zycz ny, któ re go od czy ta nie
jest pod sta wą spo tka nia trój ki
ar ty stów. w „Uwol nio nych dźwię kach” dzie ło sztu ki z prze szło -
ści umoż li wia mu zy kom eli sa beth Se itz, Ma te uszo wi ry chłe mu
i Ma cie jo wi ry chłe mu stwo rze nie szcze gól nej ak cji ar ty stycz nej,
na któ rą skła da ją się dźwięk, sztu ka wi zu al na, mu zy ka daw -
na i ma lar stwo eu ro pej skie.
26, 27, 28, 29 mar ca, godz. 19:00 | Te atr Pieśń ko zła,
ul. Pur ky nie go 1, wro cław. Bi le ty: 20/10 zł

fot. N. Borzymowska



MARZEC 2015

ww w. o P er a . wr oC l a w.P l

in for Ma CJa i re zer wa CJa Bi le tów: 
dział Pro mo cji i ob słu gi wi dzów

tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81
Go dzi ny Pra Cy ka Sy: 

ka sa ope ry, ul. świd nic ka 35, tel. 71 370 88 18
pn–so 12-19.00; nd 11-17.00;

go dz. przed spek ta klem. Prze rwa 15.15-15.30

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA!

Sza now ni Pań stwo,
wśród mar co wych pro po zy cji szcze -
gól ną Pań stwa uwa gę zwra cam
na dwie ope ry, któ re mia ły swo je pre -
mie ry w ostat nich ty go dniach: „eu ge niusz onie gin” P. czaj -
kow skie go oraz „Ka wa ler srebr nej ró ży” r. Straus sa. oba
przed sta wie nia, re pre zen tu ją ce so bą zu peł nie róż ne świa -
ty mu zycz ne, zo sta ły wspa nia le przy ję te przez wro cław ską
pu blicz ność i uzy ska ły bar dzo po chleb ne opi nie kry ty ki. ci
wszy scy z Pań stwa, któ rzy nie wi dzie li jesz cze na szych naj -
now szych pro duk cji, bę dą mo gli je w tym mie sią cu obej rzeć.
w mar cu po now nie wy sta wi my też dwie ope ry, któ re we -
szły do ka no nu naj waż niej szych dzieł świa to wej li te ra tu ry
mu zycz nej. To zna ko mi cie zre ali zo wa ne spek ta kle „Ko bie -
ta bez cie nia” r. Straus sa w re ży se rii h. P. leh man na oraz
„Par si fal” r. wa gne ra w in sce ni za cji G. ro ote rin ga. 
Bar dzo atrak cyj ną pro po zy cją jest też ope ra „cho pin”
G. ore fi ce. dzie ło w ca ło ści opar te jest na utwo rach fry de -
ry ka cho pi na, wspa nia le zin stru men to wa nych przez wło -
skie go kom po zy to ra. ope ra na wią zu je do róż nych wy da rzeń
z ży cia cho pi na, po ka zu jąc je w po sta ci pięk nie mu zycz nie
i pla stycz nie zbu do wa nych ob ra zów sce nicz nych. Je ste śmy
je dy nym te atrem w Pol sce, któ ry po sia da ten utwór w swo -
im re per tu arze.
w tym mie sią cu przed sta wi my Pań stwu rów nież spek ta kle
z kla sycz ne go re per tu aru ope ro we go, w tym „car men”
G. Bi ze ta, „Na buc co” i „Tra via tę” G. Ver die go, „cy ga ne rię”
G. Puc ci nie go, „Na pój mi ło sny” i „łu cję z lam mer mo oru”
G. do ni zet tie go. Po ka że my efek tow nie za in sce ni zo wa ne ope -
ry „opo wie ści hof f man na” J. of fen ba cha, „Sam son i da li la”
c. Sa int -Saënsa oraz „Bo rys Go du now” M. Mu sorg skie go. 
w mar cu pro po nu je my też Pań stwu obej rze nie spek ta kli
„co si fan tut te” i „we se le fi ga ra” w. a. Mo zar ta oraz „cy ru -
lik se wil ski” G. ros si nie go, a tak że dwóch oper S. Mo niusz -
ki – „hal ka” i „Strasz ny dwór”. wy sta wi my rów nież bar dzo
lu bia ny przez wi dzów spek takl ba le to wy „Je zio ro ła bę dzie”
P. czaj kow skie go. Mło dych wi dzów za pro si my na to miast
na ba let „don Ki chot” l. Min ku sa oraz ope rę „czer wo ny
Kap tu rek” J. Pau era z cy klu „Ta jem ni cze kró le stwo”.
do zo ba cze nia w ope rze wro cław skiej!

ewa Mich nik
dy rek tor Na czel ny i ar ty stycz ny

ope ry wro cław skiej

1 nd 1700 euGeniuSz onieGin Piotr CzaJkowSki

3 wt 1100 CoSi fan tutte wolfGanG aMadeuSz Mozart

4 śr 1900 Halka StaniSław MoniuSzko

5 cz 1900 naBuCCo GiuSePPe verdi

6 pt 1900 łuCJa z laMMerMooru Gaetano donizetti

7 so 1900 koBieta Bez Cienia riCHard StrauSS

8 nd 1700 Cyrulik SewilSki GioaCCHino roSSini

10 wt 1100 Czerwony kaPturek Jiří Pauer

11 śr 1900 SaMSon i dalila CaMille Saint-SaënS

12 cz 1900 naPóJ MiłoSny Gaetano donizetti

13 pt 1900 weSele fiGara wolfGanG aMadeuS Mozart

14 so 1900 CyGaneria GiaCoMo PuCCini

15 nd 1700 oPowieśCi HoffManna JaCqueS offenBaCH

17 wt 1100 don kiCHot ludwiG a. MinkuS

18 śr 1900 CHoPin GiaCoMo orefiCe

19 cz 1900 CarMen GeorGeS Bizet

21 so 1900 kawaler SreBrneJ róży riCHard StrauSS

22 nd 1700 traviata GiuSePPe verdi

25 śr 1700 ParSifal riCHard waGner

26 cz 1900 Jezioro łaBędzie Piotr CzaJkowSki

27 pt 1900 StraSzny dwór StaniSław MoniuSzko

28 so 1900 BoryS Godunow ModeSt MuSorGSki

29 nd 1700 Halka StaniSław MoniuSzko

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

oficJalNy ParTNer 69. SezoNU oPery wrocławSKieJ
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dla dzie ci » » »
co To jeST
jA koŚć PRze STRze ni?
warsztaty architektoniczne
G. 17:00 | cRz krzywy komin
3 iii 2015 wToreK

SPeKTaKle » » »
coSi FAn TUTTe
G. 11:00 | opera wrocławska
SiedeM MinUT Po Północy
G. 18:00 | Teatr PwST
AnTyGonA
G. 19:00 | Scena kameralna
TAjeMniczy oGRód
G. 19:15 | Teatr współczesny
wySTawy » » »
TAdeUSz złoToRzycki
SzTUKa i wolNośĆ
G. 18:00 | Galeria entropia
SPoTKaNia » » »
chi kUnG – zAjęciA STAłe
G. 11:00 | nalanda
dR dA RiUSz GA lew Ski
wy kład pt. Ba ro ko wa ka pli ca
bł. cze sła wa – przy Ko ście le
do mi ni ka nów św. woj cie cha
G. 17:00 | dolnośląska Bibl. Publ.
dla dzie ci » » »
Pączkowe dRzewo
G. 10:00 | Teatr na ostrowie
4 iii 2015 środa

KoNcerTy » » »
kUBA więcek QUARTeT
G. 19:00 | owe odra, oława
SPeKTaKle » » »
SiedeM MinUT Po Północy
G. 18:00 | Teatr PwST
hAlkA
G. 19:00 | opera wrocławska
TRzy RAzy łóŻko
G.19:00|wrocławski Teatr komedia

TAjeMniczy oGRód
G. 19:15 | Teatr współczesny
dla dzie ci » » »
co To jeST jAkoŚć
PRzeSTRzeni?
G. 17:00 | cRz krzywy komin
5 iii 2015 czwarTeK

KoNcerTy » » »
lUToSłAwSki QUARTeT
G.19:00 | Filharmonia wrocławska
SPeKTaKle » » »
AMAdeUSz
G. 18:00 | Teatr PwST
PSychoTeRAPiA czyli Sex
w ŻyciU człowiekA
G.18:00|wrocławski Teatr komedia
nABUcco
G. 19:00 | opera wrocławska
leninGRAd
Teatr Piosenki
G. 19:00 | impart
RAT PAck, czyli SinATRA 
z koleGAMi
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol
wielcy inni: jezUS,
GoMBRowicz, oSieckA
Stand-up MiroSławy ŻaK
G. 19:00 | Teatr dramatyczny
TAjeMniczy oGRód
G. 19:15 | Teatr współczesny
kolAcjA dlA GłUPcA
G.20:00|wrocławski Teatr komedia
wySTawy » » »
AndRzej olechnowSki
wernisaż wystawy fotografii
pt. świat równoległy
G. 18:00 | Firlej
oPowieŚci TkAczy kAnw
wernisaż: Marta Pokojowczyk
tkanina, malarstwo
G. 19:00 | ck Agora

lU To SłAw Ski QU AR TeT – kon ceRT
Pro gram: h. M. Gó rec ki – Kwar tet smycz ko wy nr 1,
Już się zmierz cha K. Szy ma now ski – Kwar tet
smycz ko wy nr 1 c -dur op. 37 a. we bern – ron -
do na kwar tet smycz ko wy (1906) d. Szo sta ko -
wicz – Kwar tet smycz ko wy nr 8.
5 mar ca, godz. 19:00 | Fil har mo nia wro cław ska
im. wi tol da lu to sław skie go, ul. j. Pił sud skie go 19

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFLTOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10
tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wrocław, pl. Tadeusza Kościuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław TiFL

1153-1156 wie czo ry lisz tow skie
zBiGniew RAUBo – FoRTePiAn

Pro fe sor aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, lau re at
mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych.

13 mar ca godz. 18.30 – obor ni ki ślą skie
Sa lo nik czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
14 mar ca, godz. 18.00 – Brzeg
za mek Pia stów ślą skich, plac zam ko wy 1
16 mar ca, godz. 12.30 – wro cław
Klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
(kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)
16 mar ca, godz. 18.00 – wro cław
Klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
w pro gra mie utwo ry: f. cho pi na, f. Schu ber ta,
r. Schu man na i K. Szy ma now skie go 
Kon cer ty pro wa dzi Ju liusz ada mow ski.

zBiGNiew raUBo
lau re at mię dzy na ro do -
wych kon kur sów: im.
Karola Szy ma now skie go
w ło dzi (1987), im.
ferruccio Bu so nie go
w Bol za no (1991), im
ferenca lisz ta w Utrech -
cie (1992) – jest je dy nym

pol skim lau re atem te go pre sti żo we go konkur su.
Ukoń czył z wy róż nie niem ka to wic ką aM w kla sie prof.
an drze ja Ja siń skie go, któ re go na stęp nie zo stał asy -
sten tem. ak tu al nie pra cu je na sta no wi sku pro fe so ra
w ma cie rzy stej Uczel ni. Spo ty ka się rów nież z mło -
dzie żą pia ni stycz ną na licz nych kur sach i kon sul tu je
szkol nic two mu zycz ne niż szych szcze bli.
w swo im re per tu arze po sia da po nad 30 utwo rów
na for te pian z or kie strą. wśród ostat nio zre ali zo wa -
nych do ko nań ar ty stycz nych znaj du ją się wy stę py
z re ci ta la mi na fe sti wa lu cho pi now skim w Van co uver,
fe sti wa lu Po ol se Me esters w Bel gii, oraz kur sy mi -
strzow skie i kon cert w ra mach fe sti wa lu cam pos
do Jor dao w Bra zy lii.
do ko nał sze re gu na grań dla kra jo wych i za gra nicz -
nych firm fo no gra ficz nych. Ja ko ka me ra li sta współ -
pra co wał z wy bit ny mi ze spo ła mi i so li sta mi. Brał
udział w pra cach Ju ry kon kur sów kra jo wych i za gra -
nicz nych. wśród je go wy cho wan ków są lau re aci wie -
lu kon kur sów pia ni stycz nych – m.in. im. lisz ta we
wro cła wiu, im. lisz ta w Par mie, ogól no pol skie go Kon -
kur su im. cho pi na w war sza wie, fe sti wa lu Pia ni sty ki
Pol skiej w Słup sku.
Kon cer ty re ali zo wa ne są dzię ki po mo cy fi nan so wej wo je wódz -
twa dol no ślą skie go, Gmin obor ni ki ślą skie i wro cław, związ ku
ar ty stów wy ko naw ców SToarT w war sza wie, Brze skie go
Przed się bior stwa ener ge ty ki ciepl nej Spół ka z. o.o. oraz Przed -
się bior stwa wo do cią gów i Ka na li za cji w Brze gu Spół ka z. o.o.
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WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
22--33 IIIIII,,  ggooddzz.. 99..0000--1133..0000,,  AAMMKKLL
MI STRZOW SKI KURS 
SAK SO FO NO WY I KLARNETOWY 
– PROF. ALE XAN DER STE PA NOV
22--77 IIIIII,,  ggooddzz.. 1199..0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL
KONCERTY  VI STUDENCKIEGO
FESTIWALU PIANISTYCZNEGO **
1111 IIIIII,,  ggooddzz.. 1199..0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL
KON CERT BIG -BAN DU ALEK SAN DRA 
MA ZU RA – BUKIET DLA PAŃ **
1133--1144 IIIIII,,  ggooddzz.. 99..0000--1133..0000,, 1144..0000--1188..0000  AAMMKKLL
POL SKO -NIE MIEC KIE 
SYM PO ZJUM SAK SO FO NO WE
1144 IIIIII,,  ggooddzz.. 1177..0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL
KON CERT SO UND FAC TO RY OR CHE STRA
ORAZ UCZEST NI KÓW POL SKO -NIE MIEC -
KIE GO SYM PO ZJUM SAK SO FO NO WE GO **
1144 IIIIII,,  ggooddzz.. 1111..0000--1166..0000,,  AAMMKKLL
DZIEŃ OTWAR TY WY DZIA ŁU EDU KA CJI
MU ZYCZ NEJ, CHÓ RA LI STY KI I MU ZY KI
KO ŚCIEL NEJ **
2211 IIIIII,,  ggooddzz.. 1199..0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL
KON CERT DOK TO RAN TÓW Z AKA DE -
MIC KĄ OR KIE STRĄ SYM FO NICZ NĄ **
2255 IIIIII,,  ggooddzz.. 1199..0000  SSaannkk  ttuu  aarriiuumm  JJaa  ssnnoo  ggóórr  sskkiieejj  
MMaatt  kkii  KKoo  śścciioo  łłaa,,  WWrroo  ccłłaaww
KON CERT WIEL KO POST NY **
3300 IIIIII,,  ggooddzz.. 1111..0000,,  AAuu  llaa  LLee  ooppooll  ddyyńń  sskkaa  UUWWrr
URO CZY STA PRO MO CJA DOK TO RÓW 
I DOK TO RÓW HA BI LI TO WA NYCH SZTU KI 
UCZEL NI AR TY STYCZ NYCH WRO CŁA WIA

**  WWssttęępp  zzaa bbeezz  ppłłaatt  nnyy  mmii  kkaarr  ttaa  mmii  wwssttęę  ppuu
**  WWssttęępp  wwoollnnyy

Sza now ni Pań stwo,
ma rzec za po wia da się w na szej Uczel ni nie zwy kle in te re su ją co
pod wzglę dem ar ty stycz nym i na uko wym.
Już z po cząt kiem mie sią ca na sza Sa la Kon cer to wa za cznie tęt nić
wy jąt ko wy mi wy da rze nia mi. W dniach 2-7 mar ca od bę dzie
się VI Stu denc ki Fe sti wal Pia ni stycz ny. Te go rocz na edy cja 
Fe sti wa lu po świę co na zo sta ła twór czo ści  Jo han na Se ba stia na 
Ba cha i Do me ni co Scar lat tie go. Ma rzec to tak że mie siąc kon kur sów ka me ral nych. W dniach 5 i 6 
mar ca za pla no wa ne zo sta ły prze słu cha nia VI Aka de mic kie go Kon kur su In ter pre ta cji Pie śni oraz
II Aka de mic kie go Kon kur su Du etów In stru men tal nych. Mię dzy uczel nia ne H na ły obu kon kur sów 
od bę dą się w tym ro ku w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to wi cach 19 i 20
mar ca. Z ko lei w dniach 9-10 mar ca na sza Uczel nia zor ga ni zu je III Aka de mic ki Kon kurs Ze spo łów
Ka me ral nych, któ re go zwień cze niem bę dzie kon cert lau re atów. Wszyst kie prze słu cha nia
kon kur so we otwar te są dla pu blicz no ści. 
Nie za brak nie rów nież wy da rzeń z udzia łem wy bit nych ar ty stów i pe da go gów z kra ju i z za gra ni cy. 
2-3 mar ca stu den ci bę dą brać udział w dwóch kur sach mi strzow skich – sak so fo no wym 
i klar ne to wym, któ re po pro wa dzi prof. Ale xan der Ste pa nov, a w dniach 13 i 14 za pra sza my 
do udzia łu w im pre zach Pol sko -Nie miec kie go Sym po zjum Sak so fo no we go, w ra mach któ re go 
pro wa dzo ne bę dę warsz ta ty i wy kła dy, za pre zen to wa na zo sta nie wy sta wa in stru men tów oraz 
kon cert z udzia łem Awan gar do wej Or kie stry Aka de mii Mu zycz nej So und Fac to ry Or che stra i uczest -
ni ków Sym po zjum. Spe cjal nym go ściem Sym po zjum bę dzie prof. De tlef Ben smann z Hanns Eisler
Scho ol of Mu sic Ber lin.
Tych wszyst kich, któ rzy my ślą o pod ję ciu stu diów w na szej Uczel ni ser decz nie za pra szam w dniu 
14 mar ca na Dzień Otwar ty Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki i Mu zy ki Ko ściel nej.
W pro gra mie prze wi dzia no m. in.: spo tka nia z wła dza mi Uczel ni i Wy dzia łu, zwie dza nie 
kam pu su, a przede wszyst kim kon sul ta cje z pe da go ga mi i lek cje po ka zo we. 
W spo sób szcze gól ny za pra szam na kon cert Aka de mic kiej Or kie stry Sym fo nicz nej, któ ra wy stą pi
z dok to ran ta mi na szej Uczel ni w dniu 21 mar ca, zaś 30 mar ca za pra szam wszyst kich Pań stwa do Au li
Le opol dyń skiej Uni wer sy te tu Wro cław skie go, gdzie od bę dzie się ko lej na – już pią ta – edy cja Uro -
czy stej Pro mo cji Dok to rów i Dok to rów Ha bi li to wa nych Sztu ki Uczel ni Ar ty stycz nych Wro cła wia.
Mam na dzie ję, że pro po no wa ne przez nas wy da rze nia ar ty stycz ne i na uko we spo tka ją się z Pań stwa
za in te re so wa niem. Ży czę by do star czy ły one wie lu nie za po mnia nych wra żeń. 

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi,
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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leGiony PolSkie
1914–1918 
G.17:00|PTTk, Rynek-Ratusz 11/12
dla dzie ci » » »
kSięGA dŻUnGli Te atr lal ki
i ak to ra z wał brzy cha
G. 17:00 | owe odra, oława
6 iii 2015 PiąTeK

KoNcerTy » » »
AMAdeUSz
G. 18:00 | Teatr PwST
TRzy RAzy łóŻko
G.18:00|wrocławski Teatr komedia
oPeRA in loVe. 
Ga la ope ro wo -ope ret ko wa
z oka zji dnia Ko biet
G. 19:00 | Mdk w zgorzelcu
leninGRAd
G. 19:00 | impart
Red TRio + GeRARd leBik 
i PioTR dAMASiewicz
G. 20:00 | klub Firlej
ATRAkcyjny kAziMieRz
G. 20:00 | A'propos club 
SPeKTaKle » » »
łUcjA z lAMMeRMooRU
G. 19:00 | opera wrocławska
FARinelli
G. 19:00 | TP Scena kameralna
niewidziAlny chłoPiec
G. 19:00 | Teatr współczesny
joPlin
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol
Rocky FReAk Show! 
G. 19:00 | ToTu
wielcy inni: jezUS,
GoMBRowicz, oSieckA
G. 19:00 | Teatr dramatyczny
PRzyjAciółki z wenUS
PreMiera 

G. 20:00 | ciA
kolAcjA dlA GłUPcA
G.20:00|wrocławski Teatr komedia
wySTawy » » »
kA Rol nie nAR To wicz
oB ra zy Gór
wAl de MAR GRze lAk
oB ra zy Mo rza
wystawy fotograficzne
G. 17:00 | BwA jelenia Góra
jUBileUSzowA edycjA
GRAFiki Młodych
G. 17:00 | Muzeum Papiernictwa
PATRyk nieczARowSki-
nieczAR GAleAToRiUM
wy sta wa rzeź by i płat ner -
stwa ar ty stycz ne go
G. 17:30 | Muzeum Sztuki
Mieszczańskiej
PRzeMySłAw PiwowAR
wer ni saż pt. fo to gra fa ulicz na
G. 18:00 | Galeria za Szafą
iwonA deMko
aNioły.NeT Po wer ni sa żu
spo tka nie z au tor ką
G. 18:00 | Galeria Sztuki, legnica
FoToSynTezA
in sta la cje, pro jek cje, pro mo cja
su ple men tu do Ka ta lo gu en -
tro pii Sztu ki
G. 19:00 | Galeria entropia
SPoTKaNia » » »
SłAwoMiR koPeR 
au to r ksią żek hi sto rycz nych
G. 17:00 | MBP, Filia nr 18
7 iii 2015 SoBoTa

KoNcerTy » » »
AndRzej PoniedzielSki 
G. 18:00 | impart

MAGdAlenA zAwARTko o KoBieTach
Podczas kon cer tu usły szy my za rów no kla sy kę pol -
skiej pio sen ki jak i zna ne me lo die fil mo we, a wszyst -
ko w pięk nych, ory gi nal nych aran ża cjach. Mag da le na
za wart ko to ar tyst ka, któ ra nie boi się wy zwań. wo ka -
list ka jaz zo wa z dy plo mem śpie wacz ki ope ro wej. Ta -
ką ar ty stycz ną du szę ujarz miać bę dą na sce nie
mu zy cy współ pra cu ją cy z czo łów ką pol skiej i eu ro pej -
skiej sce ny jaz zo wej: do mi nik Gaw roń ski – trąb ka, flu -
gel horn, Pa weł Ku ku ła – pia no,
Grze gorz Pia sec ki – kon tra bas. 
8 marca, godz. 19:00 | Mleczarnia,
ul.  włodkowica 5. Bilety: 25/15 zł

AndRzej PoniedzielSki PreMiera PłyTy life?
za pra sza my na pierw szą pu -
blicz ną pre zen ta cję naj now -
szej, au tor skiej pły ty an drze ja
Po nie dziel skie go pt. life?
w ro ku 2014 an drzej Po nie -
dziel ski ob cho dził 60-le cie
uro dzin, w ro ku 2015 bę dzie
ob cho dził 40-le cie pra cy twór -
czej. oba ju bi le usze by ły pre -
tek stem do po wsta nia no we go
pro gra mu – spek ta klu w wy -
ko na niu au to ra, przy akom pa -
nia men cie an drze ja Paw lu kie wi cza pt. MoNday _day.
w pro gra mie kon cer tu znaj dą się no we pio sen ki, ale też ske cze,
wier sze i au tor skie ko men ta rze. du żo hu mo ru, ale i wzru szeń.
Jak obie cu je ar ty sta, bę dzie: SiNG SPriNG & driNK...
7 marca, godz. 18:00 | Sala Teatralna impart, ul. Mazowiecka 17.
Bilety: 50 zł, 40 zł (balkon)

Pełech i hoRnA dUo
PPS iM. MarKa dłUGoSza
Jak brzmi la ty no ska ener gia? To kom bi na cja ory gi nal -
nych gi ta ro wych aran ża cji w sty lu sam by, bos sa -no wy,
tan ga oraz smo oth -jaz zo wych im pro wi za cji. Ta ki kli -
mat za pa nu je pod czas kon cer tu, du et od twa rzy utwo -
ry Pa ta Me the ny’ego, ral pha Tow ne ra, asto ra Piaz zol li,
Stan leya My er sa, a tak że się ga jąc po ory gi nal ne aran -
ża cje utwo rów cel so Ma cha do i azi zy Mu sta fy za deh.
Te zna ko mi te kom po zy cje oży ją przede
wszyst kim dzię ki ta len tom do sko na łych
gi ta rzy stów kla sycz nych, ja ki mi są:
Krzysz tof Pe łech oraz ro bert hor na.
22 marca, godz. 18:00 | Sanatorium kultury,
Przejście Garncarskie 2. Bilety: 30/20, wdk 5 zł drożej!

łU kA Sz MA TU Szy k Ba GaŻ
Kon cert pro mu ją cy de biu tanc ką pły tę artysty, zwią za -
ne go z le gnic kim te atrem mu zy ka i kom po zy to ra. Mu -
zycz ny fa jer werk, peł na nie spo dzia nek przy go da
w la bi ryn cie dźwię ków. wir tu oze ria i naj prost sza ra -
dość mu zy ko wa nia – po pro stu łu kasz Ma tu szyk i je -
go przy ja cie le!
1 mar ca, go dz. 19.00 | Sce na Ga dzic kie go,
Te atr Mo drze jew skiej w le gni cy. Bi le ty 20 zł

jAce k zA wAdz ki KoN cerT Ka Me ral Ny
ro man se cy gań skie wy ko ny wa ne w ory gi nal nych wer -
sjach ję zy ko wych, a tak że son gi ka no nicz nych bar dów
m.in. ta kich jak oku dża wa, wy soc ki, dy lan czy co hen.
Usły szy my au tor ski wy bór, wy ko ny wa nych z nie zwy -
kłą szcze ro ścią i eks pre sją, pio se nek. od wspo mnia -
nych wy żej kla sy ków, po pio sen ki z re per tu aru
de mar czyk, Gre chu ty, na twór czo ści el li fit zge rald i Be -
atle sów koń cząc.
19 mar ca, godz. 19:00 | Sa na to rium kul tu ry,
ul. Przej ście Garn car skie 2. Bilet 10 zł

fot. J. Poręba



Partnerzy 
strategiczni:

Mecenat:

www.bilety.nfm.wroclaw.pl
 Narodowe Forum Muzyki

21 marca
sobota / Sat
18:00

 sala koncertowa 
Filharmonii

Andrzej Kosendiak – dyrygent

Program:
Die Kunst der Fuge BWV 1080

Koncert specjalny z okazji 330. rocznicy 
urodzin J.S. Bacha

 – dyrygent
Marcin Szelest – basso continuo

Program:

Singet dem Herr ein neues Lied BWV 225, Jesu, 
meine Freude BWV 227, Der Geist hilft unser Schwachheit auf 
BWV 226, Fürchte dich nicht BWV 228, Komm, Jesu, komm 
BWV 229, Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230

22 niedziela / Sun
18:00

marca sala koncertowa
Filharmonii

Koncert Chóru NFM z okazji 330. rocznicy
urodzin J.S. Bacha

CHÓR

27 marca
piątek / Fri
19:00

sala koncertowa
Filharmonii

Koncert Orkiestry Symfonicznej NFM

Jacek Kaspszyk – dyrygent
Maria Forsström – mezzosopran

Program:
Gretchen am Spinnrade  Nacht 

und 
Träume  Erlkönig 

Gurrelieder 
A. von Zemlinsky Die Seejungrfau

28 marca
sobota / Sat
18:00

Ernst Kovacic – dyrygent, skrzypce

Program:
W.A. Mozart III Koncert skrzypcowy G-dur  KV 216, IV 
Koncert skrzypcowy D-dur KV 218, V Koncert skrzypcowy 
A-dur KV 219

sala koncertowa 
Filharmonii

Koncert NFM Leopoldinum

30 marca
poniedziałek / Mon
18:00

 sala koncertowa
Filharmonii

Andrzej Kosendiak – dyrygent
– soprany

– alty
– tenor, Ewangelista

– tenor
– basy

Program:
BWV 245

Koncert specjalny

reklama_NFM_cjg_marzec.pdf   1   2015-02-20   15:15:21
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& kwARTeT PRoFoRMA
G. 18:00 | ck Muza,
Armii krajowej 1, lubin
joAo de SAUSA 
G. 18:00 | hotel Pałac Staniszów,
jelenia Góra
MiziA&MiziA BlUeS BAnd
G. 20:00 | Firlej
liRoy & STeAMloVe
G. 20:00 | Stary klasztor
STePPA wARRiRoS 
7Th BdAy - ViBRonicS,
RAdikAl GURU, 
FlyAh hoRnS
G. 21:00 | ToTu
SPeKTaKle » » »
PodoBno MARiAn...
G. 17:00, 20:00 | Sc. na Bielanach
kolAcjA nA czTeRy Ręce
G.17:00|wrocławski Teatr komedia
TAjeMniczy oGRód
G. 17:00 | Teatr współczesny
koBieTA Bez cieniA
G. 19:00 | opera wrocławska
FARinelli
G. 19:00 | Scena kameralna
niewidziAlny chłoPiec
G. 19:00 | Teatr współczesny
MoRAlnoŚć PAni
dUlSkiej 2
G. 19:00 | Teatr Arka
PRzySzedł MęŻczyznA
do koBieTy
G. 19:00 | Teatr dramatyczny
joPlin
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol

Roxxy2hoT
G. 19:00|caffe Modieska, legnica
oPeRA in loVe
Gala z okazji dnia Kobiet
G. 19:00|Teatr Stary, Bolesławiec
RAT PAck, czyli SinATRA 
z koleGAMi
G. 17, 20|Teatr Muzyczny capitol
MAydAy 2
G.20:00|wrocławski Teatr komedia
SPoTKaNia » » »
dzień koBieT w Al-MARze
G. 12:00 | Szkoła Tańca Al-Mara
ul. ofiar oświęcimskich 19, 
Slow Food nA TAleRzU
warsztaty
G. 15:00 | cRz krzywy komin
inkARnAcje koBiecoŚci
Bo gu sław Bed na rek sło wo
i Mar tin złot nic ki dźwięk
G. 18:00 | klub pod kolumnami
wycieczKi » » »
ŚlAdAMi kSięŻnej dAiSy
Von PleSS wy ciecz ka -rajd
wła snym środ kiem lo ko mo cji
G. 8.00 | Muzeum Miedzi, ul. św
jana, legnica, tel. 76 862 49 49
oPoRów 
– PARk klecińSki 
– zAMek ToPAcz
pro wa dzi ewa wi tek i Gra ży -
na Skow roń ska
G. 10:00 | pętla 4, 5, 10 oporów
ŚlA dA Mi hRABiny co Sel
Stol pen Pil l nitz – Seb nitz 
Ma nu f. Sztucz nych Kwia tów
Podróżnik | tel. 609 941 775 

SiedeM MinUT Po Północy PreMiera
Spek takl dy plo mo wy stu den tów iV ro ku wy dzia łu lal kar skie -
go PwST w ro ku aka de mic kim 2014/2015
opo wie my wam pew ną hi sto rię. To nie
do końca praw da. opo wie my wam kil ka
hi sto rii. o nik czem nej królo wej, która by -
ła wiedźmą, mło dym księciu i pięknej
córce far me ra. o zgorzk nia łym ap te ka rzu,
pa sto rze sła bej wia ry i je go dwóch
córkach. a także o chłop cu, który pew ne go
dnia stał się nie wi dzial ny. i o po two rze od -
wie dza jącym go za wsze sie dem mi nut po  półno cy. Jeśli jed nak
wy da je się wam, że będzie to baj ka, to bar dzo się my li cie. Bo
przede wszyst kim opo wie my o cho ro bie. o od cho dze niu ko goś
bar dzo bli skie go, o naj głębiej skry wa nych lękach, o roz pa dzie
świa ta. i o doj rze wa niu do praw dy, tej naj bar dziej bo le snej. 
„hi sto rie to naj dzik sze ze wszyst kich stwo rzeń. Po tra fią ści gać,
gryźć i prześla do wać”.
Spek takl zre ali zo wa ny w ra mach Pro gra mu in te gra cyj ne go
Uczel ni ar ty stycz nych wro cła wia.
Premiera: 27, 28 luty, godz. 18:00 | czarna Sala PwST
Spektakle: 2, 3, 4 marzec, godz.18:00 | Teatr PwST,
ul. Braniborska wstęp wolny za rezerwacją tel. 71 358 34 23 

BAllAdynA kwia ty cie bie nie obro nią
Ju liusz Sło wac ki PreMiera
Bal la dy na woj cie cha fa ru gi, prze glą da ją ca się w Be -
atrix cen ci Ju liu sza Sło wac kie go, to po dróż do wnę trza
gło wy pan ny mło dej, któ ra wy stę pu je prze ciw nor mie.
wcho dzi na dro gę, z któ rej nie ma po wro tu. czy po -
mo że jej wspól no ta ko biet ży ją ca na skra ju la su? Ja ką
ta jem ni cę skry wa Gru pa G., od któ rej w no cy odłą cza
się Go pla na? Kim jest Gra biec i przed czym ucie ka? czy
se ryj na mor der czy ni Bal la dy na to bo ha ter ka czy ofia -
ra spo łe czeń stwa? dla cze go nic nie wia do mo o jej oj -
cu, a opo wieść o jej dziec ku z Ko stry nem na gle się
ury wa? Py ta nia mno żą się jak w kry mi nal nej za gad ce,
ale od po wiedź nie gwa ran tu je oca le nia.
To, co re al ne i nie re al ne spla ta się w nie moż li wej do jed -
no znacz ne go roz dzie le nia grze. Staw ką jest wol ność.
Premiera 27 lutego 2015 | godz. 19:00. 28 lutego, godz.
19:00 – po spektaklu spotkanie widzów z realizatorami  
1 marca, godz. 18:00 | Teatr dramatyczny
im. jerzego Sza niaw skie go, du ża Sce na – wał brzych

MokoSz PreMiera
re ży se ria: Jó zef Mar koc ki, opra co wa nie mu zycz ne Ja -
cek ha łas, wi told Ko złow ski
Naj now szy spek takl wro cław skie go Te atru for ma na -
wią zu je do pra sta rej kul tu ry Sło wian. Przed sta wia rok
ob rzę do wy od wio sny do zi my, po przez uży cie pra daw -
nych sym bo li ob rzę dów ini cja cji re la cji po mię dzy ko bie -
tą i męż czy zną. Mo kosz ja ko ma cierz pra sta ra mat ka
zie mia wil got na, czę sto w wie lu ple mio nach, zwłasz cza
na wscho dzie, po rów ny wa na do uro dzaj nej gle by
i płod nej ko bie ty, bruz dy or nej. or kę poj mo wa no ja ko
akt płcio wy wo bec zie mi. w spek ta klu Mo kosz  – mat ka
zie mia przed sta wio na jest w czte rech od sło nach z któ -
rych każ da sym bo li zu je po rę ro ku i jest uka za niem róż -
nych ob li czy na tu ry ko bie ty i męż czy zny. Spek takl jest
pró bą re kon struk cji daw nych ob rzę dów w for mie te atru
ru chu przy mu zy ce i śpie wie kre owa nych na ży wo.
25 mar ca, godz. 19:00 | ck Ago ra,
ul. Serb ska 5a, wro cław. wstęp wol ny!
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8 iii 2015 Niedziela

KoNcerTy » » »
dzień koBieT z Anną
wySzkoni
G. 15:00 i 19.00 | klub Anima
Ro BeRT GAw Ron
– UkU le le
G. 17:00 | A'propos club 
jAkUB koŚciUSzko
Guitar sounds jazzy
G. 18:00 | Sanatorium kultury
oPeRA in loVe
Gala z okazji dnia Kobiet
G. 19:00 | ok dzierżoniów
MAGdAlenA zAwARTko
o KoBieTach
G. 19:00 | Mleczarnia
woMen
G. 19:00 | owe odra, oława
widziMiSie
Jazz zaMiaST GoździKa
G. 20:00 | collosseum jazz caffe
SPeKTaKle » » »
cyRUlik SewilSki
G. 17:00 | opera wrocławska
TRzy RAzy łóŻko
G.17:00|wrocławski Teatr komedia
RAT PAck, czyli SinATRA
z koleGAMi
G. 17:00 |Teatr Muzyczny capitol
niewidziAlny chłoPiec
G. 18:00 | Teatr współczesny
MoRAlnoŚć PAni

dUlSkiej 2
G. 18:00 | Teatr Arka
PRzySzedł MęŻczyznA
do koBieTy
G. 18:00 | Teatr dramatyczny
MAydAy 2
G.18:30|wrocławski Teatr komedia
zAniM chłodeM Powieje
dzień Po spek ta klu spo tka -
nie z twór ca mi po pro wa dzi
Kry sty na zaj ko -Min kie wicz
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej
joPlin
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol
Rocky FReAk Show!
G. 19:00 | ToTu
SPoTKaNia » » »
Slow Food nA TAleRzU
G. 12:00 | cRz krzywy komin
odkRyj Siłę w SoBie
i kReUj Życiowe zMiAny
warsztat z okazji dnia Kobiet
G. 15:00 | nalanda
wycieczKi » » »
BiAły koŚciół – wzGóRzA
STRzelińSkie – BiAły
koŚciół 
Kaziuki i dzień Kobiet 
przy ognisku
G. 7:15 | dw. Gł. PkP
dla dzie ci » » »
BAjkA o dwóch doMkAch
G. 10:00 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka 

oB li czA Te ATRU
17 edy cJa Po lKo wic Kie Go fe STi wa lU
re per tu ar fe sti wa lo wy jest zbio rem te go, co w te atral -
nej Pol sce naj cie kaw sze. fe sti wal roz pocz nie sztu ka
Te atru Po wszech ne go z warszawy Ja Ko Bi i le ideN Tal
ha no cha le vi na – w mi strzow skim wy ko na niu edy ty
ol szówki, Jac ka Bra cia ka i Mi cha ła Si tar skie go.
ha noch le vin to je den z naj ważniej szych izra el skich
dra ma to pi sa rzy, które go sztu ki cie szą się nie słab nącą
po pu lar nością, również w Pol sce. Je go bo ha te ro wie to
lu dzie, którzy często uwięzie ni są w sie ci re la cji między -
ludz kich, czu ją się sa mot ni i przez to jesz cze bar dziej
sta ją się za leżni od in nych osób. Tak też jest w sztu ce
Ja ko bi i le iden tal, którą na warsz tat wziął Mar cin hyc -
nar. Mło dy reżyser ge nial nie wy czuł far so wość sztu ki
le vi na oraz w 100 pro cen tach wy ko rzy stał umie -
jętności i doświad cze nie trójki zna ko mi tych ak to rów.
Mo da na kul tu rę żydow ską jest w Pol sce wi docz na już
od pew ne go cza su. również te atr nie po zo sta je obo -
jętny na te zmia ny i sam skła nia się ku po szu ki wa niu
au to rów i sztuk z tam tej szych kręgów. ową ten den cję
można śmia ło po wiązać z te go rocz nym re per tu -
arem XVii edy cji po lko wic kie go fe sti wa lu, w którym
zna la zły się dwie sztu ki au to rów izra el skich oraz nie -
zwy kłe wi do wi sko Te atru Żydow skie go z war sza wy.  
1 mar ca, godz. 16:00 i 19:00 | Aula Forum zespołu Szkół,
ul. Skal ni ków 6. Bi le ty: 45 zł

iliA dA. woj nA PreMiera
epic kie ar cy dzie ło ho me ra, sto ją ce u po cząt ków li te ra -
tu ry świa to wej, w szla chet nej prze rób ce współ cze -
sne go wło skie go pro za ika ales san dro Ba ric co,
za ty tu ło wa nej ho mer, ilia da. opo wieść o ludz kich na -
mięt no ściach, któ re i daw niej, i dziś spro wa dza ją
na nas jed no z naj więk szych nie szczęść – woj nę.
Spek ta klem ilia da. woj na za de biu tu je na le gnic kiej
sce nie je den z naj cie kaw szych re ży se rów współ cze -
sne go pol skie go te atru, łu kasz Kos.
PReMieRA 22 marca, godz. 19:00
27 mar ca, godz. 17:00 – URo czy STy SPek TAkl z okA zji
Mię dzy nA Ro do we Go dniA Te ATRU
28 i 29 mar ca, godz. 19:00, 24, 25 i 26  mar ca, godz. 11:00
Sce na Ga dzic kie go – Te atr Mo drze jew skiej w le gni cy.
Bi le ty pre mie ro we: 50 zł. Po pre mie rze: 27 i 16 zł 

okno nA PARlAMenT
SPeKTaKl TeaTrU KwadraT z warSzawy
Pra ca w sej mie to nie jest nie dziel na igrasz ka. Utarcz ki par la -
men tar ne, bo je po li tycz ne, od po wie dzial ność za lo sy kra ju…
Moż na so bie za tem wy obra zić, że pod tak ogrom ną pre sją, któ -
ryś z urzę du ją cych mi ni strów mo że po trze bo wać na tych mia -
sto we go re lak su. a sko ro tuż za ro giem stoi luk su so wy ho tel,
se kre tar ka sze fa opo zy cji jest aku rat za in te re so wa na chwi lo -
wą służ bą na rzecz ko ali cji, a do de ba ty zo sta ło jesz cze kil ka
mi nut, przy szłość pań stwa wy da je się być nie za chwia na... Bra -
wu ro wa ada pta cja słyn ne go co oney’owskie go okna na par la -
ment. Tym ra zem… na nasz par la ment.
2 marca, godz. 17:30 i 20:30 | Teatr Muzyczny capitol,
ul. Piłsudskiego 67, wrocław
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 PoRAnki FilMowo-

wARSzTATowe
w marcu – jak w garncu!
G. 12:30 | centrum Sztuki wRo
koPciUSzek
G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora
wSPAniAłA PRzyGodA
zAjącA TeoFilA
G. 17:00 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka 
9 iii 2015 PoNiedziałeK

KoNcerTy » » »
jAzz jAMM SeSSion
G. 19:00 | impart
SPeKTaKle » » »
zeMSTA
G. 9:00|wrocławski Teatr komedia
SMoki
G. 12:00 | Teatr PwST
AMAdeUSz
G. 18:00 | Teatr PwST
SPoTKaNia » » »
wARSzTATy liTeRAckie
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
czynne PoniedziAłki
MaGiel SzTUK
z ol Gą To Kar czUK
G. 19:00 | TP Scena kameralna
10 iii 2015 wToreK

KoNcerTy » » »
AniA dąBRowSkA
G. 19:00 | Sala Audytoryjna, ul.
wystawowa 1
RoGelio SoSA i Mike
MAjkowSki
G. 20:00 | klub Firlej

oliVieR heiM 
G. 20:00 | Stary klasztor
SPeKTaKle » » »
SMoki
G. 10:00 i 12:00 | Teatr PwST
GAłGAn
G. 19:00 | Teatr współczesny
niedoSkonAłe
G. 20:00 | ciA
wySTawy » » »
MAłGoRzATA wAlkowiAk
wernisaż wystawy malarstwa
G. 17:00 | kamieniczka Małgosia
dla dzie ci » » »
czeRwony kAPTURek
G. 11:00 | opera wrocławska
dzieci z BUlleRByn
G. 11:00 | Scena kameralna
11 iii 2015 środa

KoNcerTy » » »
Good joB - j.j. BAnd
G. 19:00 | impart
PhilM w FiRlejU
G. 20:00 | Firlej
SPeKTaKle » » »
SMoki
G. 10:00 i 11:00 | Teatr PwST
SAMSon i dAlilA
G. 19:00 | opera wrocławska
BURzA
G. 19:00 | Scena im. jerzego
Grzegorzewskiego
GAłGAn
G. 19:00 | Teatr współczesny

PodoBno MARiAn... KoMedia
czy li jak zło wić przy stoj ne go fa ce ta, kie dy jest się
w wi docz nym, pią tym, mie sią cu cią ży, a fa cet na pew -
no nie jest oj cem dziec ka? Te, i in ne jesz cze, py ta nia
sta wia so bie Ba sia, głów na bo ha ter ka tej hi sto rii. 
7 mar ca, godz. 17:00 i 20:00 |
ATM Sce na na Bie la nach, dwa Świa ty 1,
Bie la ny wro cław skie. Bez płat ny au to kar
(odjazd ope ra/ho tel Mo no pol)

kABAReT Ani MRU MRU
JaK Się Nie da, a Bardzo Się chce... To MoŻNa
Nie pod ra bial na gra i po in ty tra fia ją -
ce w punkt, wszyst ko po da ne w cha -
rak te ry stycz nej dla ani Mru -Mru
naj lep szej ja ko ści.
1 marca, godz. 17:00 | centrum kultury
wrocław-zachód, ul. chociebuska 4-6

PRzyjAciółki z wenUS PreMiera
Try ska ją ca hu mo rem mu zycz na opo wieść o ko bie tach
i męż czy znach. To rzecz o uczu ciach, związ kach, kon -
flik tach, uka zu ją ca w spo sób za baw ny róż ni ce mię dzy
płcia mi. dla ko biet spek takl jest nie po wta rzal ną szan -
są zgłę bie nia ta jem nic bu do wa nia szczę śli we go
związ ku. za baw ną i mo men ta mi li rycz ną hi sto rią, któ -
ra umoż li wia ode rwa nie się od co dzien nych roz te rek
i zmar twień. dla męż czyzn jest to oka zja do od by cia
po dró ży w dziw ny i fa scy nu ją cy świat ko bie ce go umy -
słu. Spek takl za kła da po przez śmiech i wspól ną za ba -
wę in te rak cję z pu blicz no ścią. Ka ba re to we sce ny,
nie spo dzie wa ne zwro ty ak cji i wszech obec ny hu mor,
a tak że szla gie ry przy pra wio ne nut ką pi kan te rii to
głów ne atu ty przed sta wie nia.
6 mar ca, godz. 20: 00 | ciA – cen trum ini -
cja tyw Ar ty stycz nych, Tęczowa 79-81,
wrocław. Bilety: 18/12 zł

Rocky FReAk Show! PreMiera
MiNi SUPerwidowiSKo
Nad szedł czas na bal oso bli wo ści w do mu fran ken -
ste ina! Te atr i za ba wa w jed nym. Kul to we tek sty, me -
mów i nie tyl ko! ak to rzy Te atru ToTu się ga ją tym
ra zem po ory gi nal ne na tchnie nia aż z 1970 ro ku i to
po zo sta je głów ną kon cep cją sztu ki. Spek takl two rzo -
ny jest na mo ty wach sztu ki te atral nej The roc ky hor -
ror Show au tor stwa ri char da o'Brie na. 
Sce na riusz i re ży se ria: Ja cek Kup czak.
Premiera 1 marca, godz. 19:00,
spektakle 6 i 8 marca, godz. 19:00 | ToTu,
hubska 6, wrocław. Bilet: 30 zł

GAR dzie ni ce wy Kład
w ra Mach cy KlU Ki No Te aTral Ne:
Te aTr z dU cha MU zy Ki
Gar dzie ni ce – tra dy cja i for ma, wy kład po świę co ny wpły wo wi
ośrod ka Prak tyk Te atral nych Gar dzie ni ce na współ cze sny te -
atr al ter na tyw ny, ilu stro wa ny frag men ta mi fil mo wy mi.
Pró ba syn chro nicz ne go spoj rze nia na hi sto rię ze spo łu wło dzi -
mie rza Sta niew skie go przez pry zmat dzia łal no ści grup, dla któ -
rych te atral na tra dy cja Gar dzie nic sta ła się in spi ra cją
i przy czyn kiem do wła snych po szu ki wań ar ty stycz nych.
wy kład po pro wa dzi To biasz Pa pu czys, nie za leż ny kry tyk te -
atral ny. Se kre tarz re dak cji rocz ni ka Stu dia fil mo znaw cze.
4 mar ca, godz. 19:00  | Sa la ki no wa in sty tu tu Gro tow skie go, Przej ście
Że laź nicze – Rynek. wstęp wol ny!

feTa 2015
16. festiwal ewentualnych

Talentów aktorskich

zgłoś się!
wyślij nagranie swojego monodramu do 2 kwietnia 2015! 
Festiwal 16-19 kwietnia 2015 
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Życie MARiAnA
liFe-Show
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol
filMy » » »
kino TeATRAlne: 
TeATR PieŚń kozłA 
po pro jek cji spo tka nie z Grze -
go rzem Bra lem, pro wa dze nie
To biasz Pa pu czys
G. 19:00 | Sala kinowa iG
SPoTKaNia » » »
iconeS ReGUM PoloniAe
naj star sze pocz ty pol skich
wład ców – wy kład wy gło si al -
do na Mi kuc ka
G. 17:00 | Aula ossolineum
ul. Szewska 37
doTyk TęSknoTy
Spo tka nie po etyc ko -mu zycz -
ne ilo ny Ka liń skiej i an ny le -
śniew skiej, pro w. a. Pa cio rek
G. 17:00 | klub Muzyki i literatury
dla dzie ci » » »
dzieci z BUlleRByn
G. 11:00 | Scena kameralna
12 iii 2015 czwarTeK

KoNcerTy » » »
PRzed PReMieRą…
AGnieSzkA PRzekUPień 

Koncert Teatru Piosenki
G. 19:00 | impart
SPeKTaKle » » »
SMoki
G. 10:00 i 11:00 | Teatr PwST
PRoMeTeUSz Spektakl
akrobatyczno-taneczny
G. 11:00 i 19.00 | impart
nAPój MiłoSny
G. 19:00 | opera wrocławska
SMycz
G. 19:00 | Scena kameralna
BURzA
G. 19:00 | Scena im. jerzego
Grzegorzewskiego
GAłGAn
G. 19:00 | Teatr współczesny
PATeRnoSTeR
G. 19:00 | Teatr współczesny
Życie MARiAnA
liFe-Show
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol
wySTawy » » »
Rękodzieło wielkAnocne
G. 16:00 wernisaż | Galeria
dolnośląskiego Stow. Artystów
Plastyków, pl. Św. Macieja 5A
wycieczKi » » »
SPoTkAnie klUBowe
TMw/oSkAR
G. 15:30 | kamieniczka Małgosia

TeATR nA oSTRowie
MarzeNia do SPełNieNia
Ko me dia dla ca łej ro dzi ny. Nie sfor ny Jaś
i je go ko le żan ka, re zo lut na To la, za spra -
wą ta jem ni cze go cho chli ka Ma go ru sza ją w po dróż
do kra iny, w któ rej mo gą speł niać się wszyst kie ma -
rze nia. Spek takl za wład nie ser ca mi ca łej pu blicz no ści
nie wy łą cza jąc do ro słych.
15 marca, godz. 16:00 | Teatr na ostrowie, ul. katedralna 4,
wrocław. wstęp wolny!

wRocłAwSkie cenTRUM
TwóRczoŚci dzieckA | wcTd
zaPiSy Na MiędzyPoKoleNiowy
ProJeKT wielKoPoSTNy
warsz ta ty te atral ne, w wy ni ku któ rych (21-22 i 28-29 mar ca
w go dz. 11-16.00) po wsta nie po kaz in spi ro wa ny Mi ste rium
Mę ki Pań skiej, któ ry zo sta nie po ka za ny 29 mar ca.
wcTd | kuźnicza  29a. Udział jest bez płat ny, zapisy tel. 662 034 338
KoSMiczNa PodróŻ
Spek takl dla dzie ci naj najm niej szych w wie ku
1-4. Nie ma tu po dzia łu na sce nę i wi dow nię.
Ma li wi dzo wie mo gą ga dać, ga wo rzyć, wier cić się
i krę cić. To te atr bez piecz ny, w któ rym nic nie dzie je się na gle,
nie ma gło śnej mu zy ki, a sa ma fa bu ła jest ra czej pre tek stem,
za pro sze niem do za ba wy, niż wie lo wąt ko wą hi sto rią.
15 marca, godz. 10:30 | wcTd
Żywa woda
No wy spek takl re per tu aro we -
go Te atru dzie cię ce go!
w przed sta wie niu wy stę pu ją
naj zdol niej si uczest ni cy warsz -
ta tów dla dzie ci z ro dzin wie lo -
dziet nych. Uka zu je hi sto rię
obec ną we wszyst kich kul tu -
rach: o uzdra wia ją cej i ma gicz nej mo cy czy stej,
nie ska żo nej wo dy. dla dzie ci od lat 3. 
22 marca, godz. 17:00 | wrocławskie centrum -
Twórczości dziecka wcTd, kuźnicza  29a, wrocław

PRzyPAdki dokToRA BoniFAceGo
TRąBki dla dzie ci od 4 do 8 laT
Spek takl na pod sta wie książ ki an ny ru mia nek jest
pró bą oswo je nia dzie ci z wi zy tą w ga bi ne cie le kar -
skim. ra zem z ku kuł ką, so wą z re je stra cji, psem Bur -
kiem, je żem i in ny mi zwie rzę ta mi dzie ci od wie dza ją
roz ma ite ga bi ne ty le kar skie.
13 marca, godz. 9:00, 14 marca, godz. 16:00 | im part,
ul. Mazowiecka 17. Bi le t: 15 zł

TeATRAlne konTURy
w raMach oBchodów świaToweGo dNia TeaTrU 
za pra sza my dzie ci i mło dzież na ob cho dy świa to we -
go dnia Te atru, pod czas któ re go od bę dzie się po -
kaz spek ta klu dzie cię ce go z wro cław skie go cen trum
Twór czo ści dziec ka oraz nie zwy kłe warsz ta ty te atral -
ne, przy go to wa ne spe cjal nie z tej oka zji.
28 marca, godz. 16:00 | kontury kultury,
ul. jagiellończyka 10a. wstęp wolny!

zgło sze nia do 11 mar ca: ka ra bo la@wok.wal brzych.pl
lub oso bi ście. Kar ta zgło sze nia i re gu la min prze glą du
do stęp ny na stro nie www.wok.wal brzych.pl
już 21 marca, godz. 11:00 | Sala łańcuszkowa Starej
kopalni, wok ul. wysockiego 29



rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/337 21 03, a.paluch@pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego

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

» AKCJA: EDUKACJA
Za ję cia te atral no -ak tor skie dla dzie ci, mło dzie ży i se nio rów.
W pro gra mie za jęć znaj du ją się za rów no pan to mi ma, jak i te atr
sło wa, la lek. Za pra sza my w każ dy wto rek, czwar tek i so bo tę!

Wię cej in for ma cji na
www.pan to mi ma.wroc.pl/edu ka cja/ak cjaedu ka cja

Pro jekt do fi nan so wa ny ze środ ków Mi ni stra Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz Fun da cji KGHM Pol -
ska Miedź

» DOTKNIJ TEATRU
W ra mach ogól no pol skie go pro gra mu DOTKNIJ TEATRU
za pra sza my na bez płat ne warsz ta ty te atral ne:

– 26 mar ca, czwar tek, za ję cia dla se nio rów (+50 l.),
– 28 mar ca, so bo ta, za ję cia dla mło dzie ży (16-23 l.),
– 29 mar ca, nie dzie la, za ję cia dla dzie ci (3-6 l.).

Wię cej na www.pan to mi ma.wroc.pl
Obo wią zu ją wcze śniej sze za pi sy:
agniesz ka.char kot@gma il.com

W MARCU 
WE WROCŁAWSKIM TEATRZE PANTOMIMY

fot. D. Linkowski fot. D. Linkowski

fot. B. Sowa

fot. B. Sowa fot. M. Grotowski

253_PANTOMIMA  23.02.2015  15:48  Strona 1
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13 iii 2015 PiąTeK

KoNcerTy » » »
MieczySłAw SzczeŚniAk
G. 20:00 | ck Agora
AnGelo wAnGeliS - BUzUki
G. 20:00 | A'propos club
SPeKTaKle » » »
SMoki
G. 10:00 | Teatr PwST
PRoMeTeUSz Spektakl
akrobatyczno-taneczny
G. 11:00 i 19.00 | impart
coURTney loVe
G. 18:00 | Scena na Świebodzkim
weSele FiGARA
G. 19:00 | opera wrocławska
SMycz
G. 19:00 | Scena kameralna
PATeRnoSTeR
G. 19:00 | Teatr współczesny
Błędny okRąG
G. 19:00 | ToTu
jAk PowieTRze
G. 19:00 | Teatr Arka
BAllAdynA
kwiaty ciebie nie obronią
G. 19:00 | Teatr dramatyczny
wySTawy » » »
odloT
Pre zen ta cja Pra cow ni Pla -
stycz nej re ja 17
G. 17.30 | Mdk Śródmieście
PRoMieniowAnie
Monika Niwelińska
G. 19:00 | Galeria entropia

SPoTKaNia » » »
kRólowA wikToRiA.
ŻonA, MATkA, kRólowA
wykład monograficzny prof.
UP, dr hab. Mariusza Misztala
G. 16.00 | Muzeum Miedzi, ul. św
jana, legnica
dla dzie ci » » »
PRzyPAdki dokToRA
BoniFAceGo TRąBki
G. 9:00 | impart
SAcheM.
wódz czARnych węŻy
G. 18:00 | Teatr lalki i Aktora
14 iii 2015 SoBoTa

KoNcerTy » » »
SeBASTiAn Riedel & cRee
G. 20:00 | A'propos club 
SPeKTaKle » » »
coURTney loVe
G. 18:00 | Scena na Świebodzkim
cyGAneRiA
G. 19:00 | opera wrocławska
SMycz
G. 19:00 | Scena kameralna
PRoMeTeUSz Spektakl
akrobatyczno-taneczny
G. 19.00 | impart
PATeRnoSTeR
G. 19:00 | Teatr współczesny
RUSkA ŚMieRć
G. 19:00 | ToTu
BAllAdynA
kwiaty ciebie nie obronią
G. 19:00 | Teatr dramatyczny

PoST – oB RAz dyS cy Pli ny
Post – czas kie dy ma się ocho tę na coś po zba wio ne go
zbęd nych do dat ków, sztucz nych barw ni ków i lu kro wej
de ko ra cji. czas kie dy chce my zbli żyć się do isto ty rze czy,
do tknąć sed na spra wy. Pró bą ta kie go zbli że nia mo że
być sztu ka abs trak cyj na, zwłasz cza geo me trycz na.
ar ty ści bio rą cy udział w wy sta wie: da niel cy bul ski, Ma -
te usz dą brow ski, Ja ro sław Grul kow ski, Ka ta rzy na
fe igle wicz, Ka ro li na Ja kle wicz, Mi chał
Mi siak, Bar tło miej wę grzyn, ol ga zą -
broń. Ku ra tor ki: Ka ro li na Ja kle wicz,
Mag da le na Bob ko.
od 21 lu te go do 21 mar ca 
Ga le ria Sztu ki SocATo, Plac Sol ny 11, wro cław

Mo ni kA ni we liń SkA
ProMieNiowaNie
Mo ni ka Ni we liń ska, ar -
tyst ka wi zu al na, upra wia
ma lar stwo, ry su nek, in -
sta la cję, fo to gra fię – pro -
ce sy świa tło czu łe.
w pra cy twór czej in te re -

su ją ją ana lo gie po mię dzy pa mię cią a per cep cją – szcze -
gól nie w od nie sie niu do miej sca i cza su; tak że kwe stie
do ty czą ce za gad nień ob raz -en tro pia -me lan cho lia. ab -
sol went ka aSP w Kra ko wie, stu dio wa ła tak że fi lo zo fię
na UJ w Kra ko wie. Sty pen dyst ka aka de mie der bil den -
den Künste/wie deń oraz Uni ver si ty of al ber ta w ed -
mon ton, Ka na da. lau re at ka wie lu na gród i gran tów
(Sty pen dium Mło da Pol ska, sty pen dia Mi ni stra Kul tu ry
i dzie dzic twa Na ro do we go, sty pen dium Mia sta Kra ko -
wa). licz ne wy sta wy w kra ju i za gra ni cą.
13 mara, godz. 18:00 | Ga le ria en tro pia, ul. Rzeź ni cza 4 

z serii: radioactive

PATRyk nieczARowSki-nieczAR
GaleaToriUM | wySTawa rzeźBy
i PłaTNerSTwa arTySTyczNeGo

ar ty sta wy ko rzy stu jąc sta ro żyt -
ne tech ni ki kształ-to wa nia me -
ta lu two rzy re pli ki heł mów
oraz uni ka to we for my z bla -
chy. Na wy sta wie znaj dą się
m.in. wśród pre zen to wa nych
heł mów -por tre tów wy jąt ko we

wi ze run ki an ny Ma rii Jo pek i Kay ah.
Pa tryk Nie cza row ski (alias Nie czar) jest ab sol wen tem wy dzia łu
rzeź biar skie go wro cław skiej aSP. Na co dzień zaj mu je się sze -
ro ko po ję tą me ta lo pla sty ką, w szcze gól no ści płat ner stwem, wy -
ko nu jąc re pli ki hi sto rycz nych heł mów. Je stem je dy nym w Pol sce
dy plo mo wa nym ar ty stą rzeź bia rzem łą czą cym kla sycz ną rzeź -
bę i sta ro żyt ne tech ni ki me ta lo pla stycz ne – w tym wy ko ny wa -
nie prze strzen nych obiek tów z jed ne go ka wał ka bla chy bez cięć
i łą czeń. Je go pra ce znaj du ją się u ko lek cjo -
ne rów z nie mal wszyst kich państw eu ro py
oraz z au stra lii.
wer ni saż 6 mar ca, g. 17:30 | Mu zeum Sztu ki
Miesz czań skiej, Pa tio Mło dych, Ra tu sz Ry nek,
wro cław (do 31.03)

ShinyA AyAMA 
henRyk zelAŚkiewicz MalarSTwo
Ja poń ski twór ca mło de go po ko le nia, uro dzo ny w Ky -
oto i za ko cha ny w Pol sce, któ rą po znał po przez fil my
waj dy, Ka wa le ro wi cza i za nus sie go. dzie ła przed sta -
wia ją fa scy na cje pol skim mia stem przez czło wie ka
po szu ku ją ce go swo je go miej sca na zie mi. ema nu je
z nich cha ry zma i wiel ki ta lent.
Uzu peł nie niem jest ga le ria dzieł na sze go twór cy do mo -
we go p. Że laś kie wi cza, wro cław skie go
ory gi na ła, który na swój szcze gól ny
spo sób od ma lo wu ją ce go eks pre syj nie
od re al nio ną nie rze czy wi stość.
do 31 marca | Galeria Sztuki naiwnej 
i ludowej, kiełbaśnicza 31, wrocław



MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

MARZEC 2015

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

czas zimowy, od 1 X do 31 III: 

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

wtorek–niedziela 09.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

WYSTAWA STAŁA: 
WYSTAWA CZASOWA: 

z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
WYSTAWY CZASOWE:

Będzie to pierwsza wystawa prezentująca mało znaną i w niewielkim stopniu zba-
daną twórczość artystów-rzemieślników działających na Śląsku w 1. połowie XX w. 
Pokazanych zostanie prawie 200 dzieł sztuki – secesyjnych, w stylu art déco i moder-
nistycznych. „Chcemy przypomnieć wspaniałe dzieła tamtego okresu i odkryć współ-
czesnym postaci ich twórców - wybitnych, ale zapomnianych wrocławskich artystów, 
m.in. złotnika Ericha Adolfa i autora wielu dzieł kowalstwa artystycznego Jaroslava 
Vonkę – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

WYSTAWĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MKiDN i FUNDACJI KGHM

www.stworczerece.pl
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konFeRencjA PTAków
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej
z Twoją cóRką? niGdy!
G.20:00|wrocławski Teatr komedia
SPoTKaNia » » »
inTeRAcTiVe ciTy
Mar cel arp&Ja cek czap czyń ski
G. 18:00 | klub pod kolumnami
wycieczKi » » »
nA PołUdnie 
od wRocłAwiA
Anna zwiech | tel. 604 94 89 81
wAłBRzych 
- SzczAwno zdRój
m.in. Stara Kopalnia centrum
Nauki i Sztuki
Podróżnik | tel. 609 941 775 
wielUń i okolice
G. 7:00 | tel. 661 701 176
dla dzie ci » » »
PRzyPAdki dokToRA
BoniFAceGo TRąBki
G. 16:00 | impart
15 iii 2015 Niedziela

KoNcerTy » » »
konceRT MiS i GonGów
TyBeTAńSkich
G. 18:30 | nalanda
MAciej MAleńczUk &
PSychodAncinG
G. 19:00 | impart
joAo de SoUSA
& FAdo PolAco
G. 19:00 | Mleczarnia
l.U.c i BUkA
G. 20 | klub Anima
SPeKTaKle » » »
MARzeniA do SPełnieniA
G. 16:00 | Teatr na ostrowie
oPowieŚci hoFFMAnnA
G. 17:00 | opera wrocławska
dziAdy
część i, ii, iV i wierSz UPiór

G. 17:00 | Scena im. jerzego
Grzegorzewskiego
SoRRy, winneToU
G. 18:00 | Teatr dramatyczny
z Twoją cóRką? niGdy!
G.18:00|wrocławski Teatr komedia
PATeRnoSTeR
G. 19:00 | Teatr współczesny
RUSkA ŚMieRć
G. 19:00 | ToTu
konFeRencjA PTAków
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej
MUSicAl czASy
G. 19:00 | owe odra, oława
wycieczKi » » »
ŚlęŻA
G. 8:30 | przyst. 502 - eureka, 
ul. kołłątaja | tel. 661 701 176
Po lA no wi ce – Soł Ty So -
wi ce – PAw ło wi ce
– zA kRzów – 12 kM
Prowadzą alfred fryśny i
Bożena frankowska
G. 10:00 |  pętla MPk lini 155 i k,
ul. kamieńskiego
dla dzie ci » » »
koSMicznA PodRóŻ
G. 10:30 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka 
PoRAnki FilMowo-
wARSzTATowe
w marcu – jak w garncu!
G. 12:30 | centrum Sztuki wRo
nie Bójcie Się czARownic
G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora
16 iii 2015
PoNiedziałeK
KoNcerTy » » »
RhiAnnon
Koncert muzyki celtyckiej
G. 19:00 | owe odra, oława
SPoTKaNia » » »
wojciech oSSolińSki

MAx wi Sli ce nUS
Ma larz wro cław SKieJ Se ce SJi

Pierw sza re tro spek tyw -
na wy sta wa prac jed ne go
z naj cie kaw szych ar ty -
stów dzia ła ją cych w i po -
łowie XX w. na ślą sku,
twór cy wro cław skiej se -
ce sji i pro pa ga to ra sztu ki
sto so wa nej.
Nie miec ki ma larz i pro -
jek tant go be li nów, pla -
ka tów, dru ków, me bli

oraz wi tra ży. Stu dio wał ma lar stwo w düssel dor fie
i w mo na chij skiej pra cow ni Bru no von Pi gl he ina, jed -
ne go z za ło ży cie li słyn ne go Sto wa rzy sze nia Se ce sja.
w 1894 r. po ślu bił el se freu den berg, póź niej ce nio ną
ar tyst kę haf ciar kę.
wy sta wa czyn na od 6 mar ca do 31 ma ja 2015 
Mu zeum Miej skie wro cła wia, Pa łac kró lew ski

Portret damy w białej sukni

zdzi SłA w Bek Siń Ski ry SUN Ki
w 10 rocz Ni cę śMier ci
wy sta wa pre zen tu je bli sko 80
prac zdzi sła wa Bek siń skie go
głów nie z po cząt ko we go okre -
su twór czo ści ar ty sty, a więc
z lat 50., 60. oraz kil ka prac
z lat 70. i 90. XX w. w ry sun -
kach, obok mo ty wów ko smo -
lo gicz nych i fan ta stycz nych,
do mi nu ją mo ty wy ero tycz ne,
wy ko na ne w tech ni kach ry -
sun ku ołów kiem, kred ką, wę -
glem, tu szem, dłu go pi sem oraz pió rem. Pra ce po cho dzą ze
zbio rów Miej skiej Ga le rii Sztu ki w czę sto cho wie.
wy sta wa czyn na do 22 mar ca br. | ck zamek, pl. Świętojański 1

iwo nA deM ko aNio ły.NeT
le gnic ka wy sta wa do ty czy
nie ła twe go i zło żo ne go pro -
ble mu pro sty tu cji, któ ry w na -
szej kul tu rze sta no wi ta bu.
au tor ka po dej mu je go, by
uzmy sło wić nam, że pro sty tu -
cja poj mo wa na ja ko zja wi sko
spo łecz ne, do ty czy po nie kąd
każ dej ko bie ty. Pro sty tu cja
jest bo wiem wy ni kiem utrwa -

lo ne go w kul tu rze po dzia łu na ko bie ty po rząd ne i roz -
pust ne i sta je się spo so bem kon tro lo wa nia ko bie cej
sek su al no ści i ste ro wa nia nią. Uwa ża, że do pó ki ist nieje
ten po dział, we dług któ re go nada wa na jest war tość ko -
bie ty, nie moż na mó wić o wol nej sek su al no ści ko bie cej.
iwo na dem ko ab sol went ka (dy plom 2001) wydz. rzeź -
by aSP w Kra ko wie, gdzie pra cu je ja ko asy stent ka w Pra -
cow ni te go wy dzia lu. w 2012 r. uzy ska ła ty tuł dok to ra
sztuk pla stycz nych w dys cy pli nie „sztu ki pięk ne”.
wer ni saż 6 mar ca, g. 18:00 i spo tka nie z au tor ką | Ga le ria
Sztu ki, pl. ka te dral ny 1, le gni ca (do 5.04). wstęp wol ny!

RySzARd MARSzAłek PeJ za Że i Kwia Ty
wy STa wa ha fTU Krzy Ży Ko we Go

z wy kształ ce nia in ży nier
me cha nik. wy szy wa niem
zaj mu je się od 35 lat.
wa lo ry użyt ko we oraz
es te tycz ne to nie je dy ne
po żyt ki pły ną ce z tej pa -

sji. Jest to rów nież świet ny spo sób na wy ci sze nie.
Na wy sta wę skła da ją się pej za że, głów nie je sien ne,
w tym gó ry i bar dzo wdzięcz ny te mat – brzo za, oraz
kwia ty w róż nych ukła dach. 
2 mar ca, godz. 18:00 | Sa lo ni k Trzech Muz,
ul. zawalna 7 (do 25.03 br., w pn, śr, pt w godz. 16-20.00)



W MARCU: · Roz mo wy z prof. Ewą Łę tow ską o pra wie i Bar to szem Bo le cho wem o stra chu przed ter ro ry -
zmem · Karcz ma rek: Jak więd ną de mo kra cje? · Ma ga la o pa trio ty zmie · Ja nusz – naj star szy z bra ci Ró że -
wi czów · Dla cze go Po la cy nie chcą być ro dzi ca mi? · Eks pre sjo nizm · Wi śniew ski o „Księ gach Ja ku bo wych
· Ga le ria Sztu ki Naj now szej Pick · wier sze Bo ruń -Ja go dziń skiej i Wy czół kow skiej · Ogó rek na mi ze rię

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; dcik@okis.pl

NAJWIĘKSZY DOLNOŚLĄSKI PORTAL O KULTURZE I SZTUCE

W mar cu moż na u nas zna leźć m.in. re la cje z:
pró by ge ne ral nej spek ta klu Eu ge niusz Onie gin w Ope rze Wro cław -
skiej, XII Ogól no pol skie go Kon cer tu Cha ry ta tyw ne go na rzecz po mo cy ro da kom
na Ukra inie i Bia ło ru si, pre mie ry spek ta klu SMOKI wro cław skiej PWST, te go -
rocz nej Aka de mii Händlow skiej, naj now szy te le dysk gru py Mo tor in Corn, lau -
re atów ze szło rocz nej DOLITy i wie le in nych! www.dokis.pl 

PIOTR BŁA ŻE JEW SKI
W DRO DZE – ra zem ze mną

Wy sta wa zwią za na jest z ju bi le -
uszem 40-le cia pra cy twór czej i aka -
de mic kiej prof. P. Bła że jew skie go,
jed ne go z naj waż niej szych ma la rzy
wro cław skie go struk tu ra li zmu, twór -
cy nie zwy kle istot ne go dla pol skiej
abs trak cji geo me trycz nej.
Eks po zy cja po dzie lo na jest na dwie
czę ści: mo no gra ficz ną – po świę co ną
Pio tro wi Bła że jew skie mu, oraz zbio -
ro wą – do ku men tu ją cą do ko na nia
wro cław skie go śro do wi ska ar ty stycz -
ne go na prze strze ni kil ku dzie się cio -
le ci. Dru ga część za wie ra pra ce
ma la rzy, współ pra cow ni ków i przy ja -
ciół pro fe so ra, wśród któ rych zna leź li
się: A. Ma zur kie wicz, K. Ma li szew ska,
W. Goł kow ska, K. Ja rodz ki, A. Do -
brza niec ki, P. Le wan dow ski -Pal le,
S. Kor ty ka, P. Kie lan, J. Ja ro szew ski,
A. Bru dziń ska.
Wy sta wie to wa rzy szyć bę dzie, wy da -
na przez Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki
oraz Aka de mię Sztuk Pięk nych im.
Eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu,
ob szer na mo no gra fia ar ty sty.

Wer ni saż 11 mar ca, godz. 18:00
Ga le ria Sztu ki Współ cze snej „Pro fil”
Cen trum Kul tu ry ZAMEK w Po zna niu

ul. Św. Mar cin 80/82, Po znań
Wy sta wa czyn na do 1.04.2015

Wstęp wol ny!

Epitafium III, 2013

MAG DA LE NA WDO WICZ -WIERZ BOW SKA
CZTE RY LA TA, TRZY MIE SIĄ CE, SZEŚĆ DNI… | Wy sta wa fo to gra fii

Ar tyst ka za pre zen tu je pra ce z trzech cy kli: Ta ta, Po pro stu mę ża mi bra ku je.
Spo tka nia z wdo wa mi oraz Ta ta (2015). Pierw szy i ostat ni z nich to oso bi sty
za pis ulot nych chwil, któ re Mag da le na Wdo wicz -Wierz bow ska spę dzi ła ze
śmier tel nie cho rym oj cem, w ostat nich mie sią cach Je go ży cia. Przez pół ro -
ku pra wie co dzien nie spo ty ka ła się z Ta tą, roz ma wia ła i fo to gra fo wa ła. Tak
jak by po przez zdję cia chcia ła za trzy mać czas, oca lić od za po mnie nia… 
Cykl dru gi to por tre ty ko biet, któ re pró bu ją na no wo się od na leźć po stra cie
mę ża. Roz po czy na go fo to gra fia ma my ar tyst ki. Jak pi sze fo to graf ka:
Po zwa la łam bo ha ter kom mó wić i słu cha łam. Ro bi łam zdję cia. Nie za da wa łam
zbyt wie lu py tań. Nie któ re mó wi ły o mę żach du żo, in ne wca le. Oka za ło się, że
du żo waż niej sze od zdjęć są sa me spo tka nia i roz mo wy…
Wy sta wa z jed nej stro ny jest nie zwy kle oso bi sta, ale jest opo wie dzia na w ta -
ki spo sób, że na bie ra cha rak te ru uni wer sal ne go. Do sko na le od da je emo cje
ko goś, kto mu si zmie rzyć się ze śmier tel ną cho ro bą naj bliż szej oso by, póź -
niej ze śmier cią, by w koń cu na uczyć się żyć naj pierw z po czu ciem pust ki,
póź niej nie obec no ści. Ostat nim eta pem jest po go dze nie się z odej ściem i szu -
ka nie w pa mię ci tych do brych i ra do snych chwil. Wła śnie na tym eta pie jest
Mag da le na Wdo wicz -Wierz bow ska.

Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii „Do mek Ro mań ski” Ga le ria OKiS,
pl. bpa Nan kie ra 8. Wystawa czynna od 26 lutego do 28 marca 2015

OKIS_253_CJG  26.02.2015  02:05  Strona 1
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Spotkanie autorskie
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
czynne PoniedziAłki
czyTaNie – dzień doBry,
wSzyScy UMrzeMy
G. 19:00 | Scena kameralna
17 iii 2015 wToreK

KoNcerTy » » »
jARoMi zez ekoM
G. 20:00 | collosseum jazz caffe
BlUeS jAM SeSSion
G. 20:00 | impart
SPeKTaKle » » »
don kichoT
G. 11:00 | opera wrocławska
dziAdy
część i, ii, iV i wierSz UPiór
G. 17:00 | Scena im. jerzego
Grzegorzewskiego
wG BoBczyńSkieGo
G. 19:15 | Teatr współczesny
SoRRy, winneToU
G. 19:00 | Teatr dramatyczny
ciAło
G. 20:00 | ciA
18 iii 2015 środa

SPeKTaKle » » »

choPin
G. 19:00 | opera wrocławska
PodRóŻ ziMowA
G. 19:00 | Scena na Świebodzkim
wG BoBczyńSkieGo
G. 19:15 | Teatr współczesny
filMy » » »
kino TeATRAlne: 
TeATR zAR 
za pis spek ta klu ce sar skie
cię cie. Pró by o sa mo bój stwie
Po po ka zie spo tka nie z Ja ro -
sła wem fre tem, pro wa dze nie
To biasz Pa pu czys.
G. 19:00 | Sala kinowa iG
19 iii 2015 czwarTeK

KoNcerTy » » »
jAcek zAwAdzki
koncert piosenek
G. 19:00 | Sanatorium kultury
oBieRek 
i TRio kRzywA GRzywA
folkowe Granie
G. 19:30 | Stary klasztor
SPeKTaKle » » »
cARMen
G. 19:00 | opera wrocławska

BoŻenA RączkA rySUNeK
od 2002 r. uczest nicz ka
za jęć ogni ska Kul tu ry
Pla stycz nej im. e. Gep -
per ta we wro cła wiu. Jej
ulu bio na tech ni ka to ry -
su nek ołów kiem, któ ry
po zwa la na zróż ni co wa -
nie sza ro ści od bia łe go
do czar ne go, dzię ki twar -
do ści ołów ko we go gra fi -
tu. Te ma ty prac są bar dzo
róż ne – po cząw szy od

sta tycz nych mar twych na tur po peł ne
wy obraź ni i fan ta zji in try gu ją ce wi zje.
wystawa trwa od 3 marca do 30 kwietnia
klub 4 Regionalnej Bazy logistycznej
ul. Pretficza 24, wrocław

odloT Pre zeN Ta cJa Pra cow Ni Pla STycz NeJ re Ja 17
Przez wszyst kie la ta (od 1979) z te go pla stycz ne go gniaz da od -
le cia ło spo ro ar ty stów, by dzia łać i doj rze wać na ca łym świe -
cie. czę sto zda rza się, że ucznio wie du żo cza su w pra cow ni
po świę ca ją przy go to wa niu do eg za mi nów na aka de mię Sztuk
Pięk nych. wy cho dzą z pra cow ni z pę ka ty mi tecz ka mi pod da jąc
swo je pra ce oce nie ko mi sji uczel nia nych. eg za min to wiel ki
wy si łek obu stron. Po uda nych czy nie uda nych eg za mi nach
pa trząc wstecz na czas spę dzo ny w pra cow ni oraz set ki szki -
ców, ry sun ków, prac ma lar skich z du mą mo że my po wie dzieć,
że nie zmar no wa li śmy cza su. Na sze za so by warsz ta to we są
zdo by te i oku pio ne cięż ką pra cą. Ma my na czym oprzeć ko lej -
ne odloTy. Po trzeb ny jest jesz cze upór i wy trwa łość w idei
do osią gnię cia ce lu. Moi ucznio wie po ka zu ją za so by z kuch ni
warsz ta tu pla stycz ne go wy spy r17. wy bra li śmy dla pań stwa
przy kła dy prac pla stycz nych wzię tych od uczen nic, któ re w tym
ro ku do sta ły się na swo je wy ma rzo ne wy dzia ły aSP. Ży czę im
wy so kich lo tów i co raz szer szych ho ry zon tów twór czych. 

dr Grze gorz Bed narz
wer ni saż 13 marca, godz. 17:30 | Ga le ria Mdk Śród mie ście wro cław,
ul. du bo is 5. wy sta wa do 29. 03. wstęp wolny!

an na Szu lesz ko,
Martwa natura

GRAFikA Młodych JUBileUSzowa edycJa
Po raz dzie sią ty w dusz nic kim mu zeum (we współ -
pra cy  z wro cław ską aSP) pre zen to wa ne są pra ce uta -
len to wa nych stu den tów Pra cow ni in ta glio, kie ro wa nej
przez prof. Prze my sła wa Tysz kie wi cza.
w tym ro ku zaprezentują się adep tci sztu ki gra ficz nej:
Ma te usz dą brow ski, któ ry łą czy w swo ich wiel ko for -
ma to wych akwa for tach mo ty wy hi sto rycz ne i fan ta -
stycz ne, Ka ta rzy na Głód, któ ra two rzy głów nie
w tech ni ce su chej igły oraz Se ba stian łu biń ski, któ ry
snu je roz wa ża nia o czło wie ku w zde rze niu z ab so lu -
tem po słu gu jąc się tech ni ka mi dru ku wklę słe go,
akwa tin tą, od pry skiem cu kro wym i su chą igłą.
wernisaż 6 mar ca, godz. 17: 00 | Mu zeum Pa pier nic twa,
ul. kłodz ka 42 – dusz niki-zdrój. wstęp wolny!



11 marca

GODZ. 1700 

AULA

Aldona Mikucka

Icones Regum Poloniae
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MAydAy
G. 19:00 | Scena kameralna
PodRóŻ ziMowA
G. 19:00 | Scena na Świebodzkim
wG BoBczyńSkieGo
G. 19:15 | Teatr współczesny
PSychoTeRAPiA czyli Sex
w ŻyciU człowiekA
G.20:00|wrocławski Teatr komedia
SPoTKaNia » » »
odSłonić PRAwdę
wła sne wier sze pre zen to wać
bę dą au to rzy: an na Pa cio rek
i zbi gniew cie siel ski. w czę ści
mu zycz nej wy stą pi z. cie siel ski
G. 14:00 | wrocławskim centrum
Seniora, sala 210
TAM Gdzie zi MU ją Bo ciA -
ny – RPA – AFRy kA Poł. 
prez. multi. emi lii No wa czyk
G.17:00|PTTk, Rynek-Ratusz 11/12
PoGRAnicze kUlTUR
Mię dzy na ro do wy fe sti wal
Bru no na Schul za ja ko przy -

kład po jed na nia, współ pra cy
oraz dia lo gu mię dzy na ro da -
mi – wy kład wy gło si mgr an -
drij yur ke vych 
G. 18:00 |Muzeum etnograficzne
20 iii 2015 PiąTeK

KoNcerTy » » »
FiSz i eMAde
G. 20:00 | Stary klasztor
Bow Koncert uczestników
Must Be The Music
G. 20:00 | A'propos club 
SPeKTaKle » » »
MAydAy
G. 19:00 | Scena kameralna
PodRóŻ ziMowA
G. 19:00 | Scena na Świebodzkim
Good niGhT cowBoy
G. 19:00 | Teatr dramatyczny
dAj Mi oddychAć
G. 19:00 | ToTu
czySTA koMeRcjA
G.20:00|wrocławski Teatr komedia

AndRzej olechnowSki
świaT rówNoleGły | foToGrafia

Na zdję ciach ota cza ją ca
nas rze czy wi stość zmie -
nia się dia me tral nie. (...)
Po ja wia ją się no we
kształ ty, twa rze, po sta cie
czy ko smicz ne wręcz kra -
jo bra zy. Ko lo ro we kom po -
zy cje, ryt micz ne wzo ry,
geo me tria i róż no rod ność

struk tur, ujaw nia ją wraż li wość au to ra na for mę. Te abs -
trak cyj ne ka dry czę sto przy po mi na ją gra fi ki lub ob ra zy.
5 marca, godz. 18:00 | klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56

FoToSynTezA iN STa la cJe | Pro JeK cJe |
Pro Mo cJa SU Ple MeN TU do Ka Ta lo GU
eN Tro Pii SzTU Ki Po świę co Ne MU fo To Gra fii

Pu bli ka cja od no si się
do Ka ta lo gu en tro pii Sztu -
ki (Ga le ria en tro pia, 2013).
(...). oczy wi ście nie cho dzi
tu o fo to gra fię w ogó le czy
ja ko ta ką, czy też o ja kąś
jej pre cy zyj nie zde fi nio -
wa ną od mia nę.
Prze ciw nie, to me dium in -

te re su je nas w kon tek ście je go nie okre ślo no ści i nie -
prze wi dy wal no ści (a za tem tak że wol no ści, cze mu
nie?). (...). Nie prze wi dy wal ność – przede wszyst kim
z ma te rial no ścią te go me dium na po zio mie pro ce sów
fi zycz nych i re ak cji che micz nych, któ rych re zul ta tem
jest czę sto nie prze wi dy wal ny, fa scy nu ją cy ob raz, ale
też z fi zycz nym ist nie niem je go pa pie ro wych od bi tek,
któ re dzie lą los in nych ma te rial nych obiek tów i po sia -
da ją swo ją in dy wi du al ną hi sto rię.
Pre zen to wa ni ar ty ści: Bog dan Ko nop ka, To masz do -
bi szew ski, Se le na Kim ball, Jó zef ro ba kow ski, ro land
Schef fer ski, Mo ni ka Ni we liń ska, Ko stas Ki rit sis
6 marca, godz. 19:00 | en tro pia, wro cław ul. Rzeź ni cza 4

jAcek RoGowSki SUBieKTywNy wrocław
– ślady Życia w KaMieNiU | foToGrafia

autor: Ty le pięk na w tych
sto sach ka mie ni, ile mą -
dro ści w umy słach ludz -
kich. (...) z każ de go okna,
z miesz kań do ulic, mię -
dzy po dwór ka a po tem
po da chach – ci cho pły ną
spoj rze nia tych co miesz -
ka li i tych co dziś w nich
miesz ka ją. 
wy sta wa zor ga ni zo wa -
na wspól nie z Ga le rią
wę dru ją cą z wro cła wia.

27 marca, godz. 18:00 | kon tu ry kul tu ry – Stre fa edu ka cji
Twór czej, wro cław, ul. ja giel loń czy ka 10

SkATe concReTe
wySTawa TeST eXPoSUre | iNSTalacJa iNTeraKTywNa
Ska te con cre te ini cju je i te stu je in te rak tyw ną, wie lo ekra no wą
for mę prze strzen ną, stwo rzo ną na po trze by cy klu pre zen ta cji
Test expo su re, na wią zu ją cych do ha sła te go rocz nej edy cji
Bien na le wro. Ko lej ne od sło ny, zmie nia ją ce go się co dwa ty -
go dnie cy klu zo sta ły przy go to wa ne przez stu den tów ka te dry
Me dia cji Sztu ki wro cław skiej aSP w ra mach pro jek tów ku ra -
tor skich pod kie run kiem Pio tra Kra jew skie go.
Ma rqu ise ibi ra pu era – za da szo na ścież ka wy bu do wa na w 1954
ro ku we dług pro jek tu osca ra Nie mey era pro wa dzi przez park
w cen trum São Pau lo. Ta mo der ni stycz na kon struk cja, któ ra
w wi zjo ner ski spo sób or ga ni zu je prze strzeń pu blicz ną, wie czo -
rem przy cią ga ska te rów, rol ka rzy, bi ke rów.
Ska te con cre te to wie lo ka na ło wa in te rak tyw na in sta la cja wi deo
in spi ro wa na tą otwar tą ar chi tek tu rą i osią ga ną w niej har mo -
nią spo łecz nej eks pre sji. Sta ra się od two rzyć stan, w któ rym
współ ist nie ją swo bo da i or ga ni za cja, po czu cie wol no ści i pod -
mio to wo ści. Mięk kie li nie be to no wych płasz czyzn, sko ki, ewo -
lu cje i tra jek to rie ru chów kre ślo nych przez po ru sza ją cych się
w tej prze strze ni ska te rów, dźwię ki zwie lo krot nia ne pod sze ro -
kim da chem – ar chi tek tu ra mo der ni stycz na i mu zy ka kon kret -
na we fre esty lo wym do świad cze niu.
otwar cie 27 lu ty, godz. 17:00 | cen trum Sztu ki wRo,
ul. wi dok 7, wro cław | www.wro cen ter.pl | wstęp wol ny!
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PRzeMek PiwowAR foToGrafia
z za wo du ar chi tekt. Przy go dę z fo to gra -
fią roz po czął w wie ku 11 lat na apa ra cie
swe go oj ca, zor ka -4. Jest człon kiem
związ ku Pol skich fo to gra fów Przy ro dy.
wy ko nu je zdję cia ar chi tek tu ry, któ re
publikuje w Pol sce, jak i za gra ni cą. zaj -
mu je się rów nież fo to gra fią re por ta żo wą,
współ pra cu jąc m.in. ze Sto wa rzy sze niem
fil mow ców Pol skich.
wy sta wa pt. fo to gra fia ulicz na pre zen tu -
je zdję cia z lat 2005-2013 wy ko na ne
w Pol sce, cze chach, Niem czech, we fran -
cji, we wło szech i w Tur cji.
od au to ra: w fo to gra fii ulicz nej naj bar -
dziej in te re su ją mnie lu dzie, ja ko „obiek ty

nie po wta rzal ne”, szcze gól nie w zde rze niu, nie rzad ko kon tra stu ją cym,
z oto cze niem i sy tu acją. Nie uni kam fo to gra fii wie lo barw nej, lecz czę ściej
de cy du ję się na ka dry czar no -bia łe – w sy tu acjach, gdy ko lor w stop niu zni -
ko mym (lub pra wie żad nym) nie bu du je tre ści fo to gra fii.
6 marca, godz, 18:00 | Galeria zPAF za Szafą, ul. św. Marcina 4. (do 29.03 br.)
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kA Rol nie nAR To wicz oB ra zy Gór fo to gra fia
wAldeMAR GRzelAk oBrazy Morza fotografia

Ka rol Nie nar to wicz, ma larz, fo to graf, li cen cjo no wa ny prze wod nik su dec ki.
za pre zen tu je kra jo bra zy gór skie z Su de tów, alp, Kar pat, Gór dy nar skich
i szkoc kich Trot ter nish. Pa sję fo to gra fo wa nia łą czy z za mi ło wa niem do po -
dró ży trek kin go wych z wiel kim ple ca kiem i na mio tem, głów nie w miej sca
od lud ne i dzi kie. ab sol went wy dzia łu Ma lar stwa in sty tu tu Sztuk Pięk nych
Uni wer sy te tu zie lo no gór skie go (dy plom z wy róż nie niem w 2010 r.). lau re -
at Grand Prix w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie fo to gra ficz nym or ga ni zo -
wa nym przez fun da cję Na sze Kar pa ty i Na tio nal Geo gra phic w ro ku 2014.
wal de mar Grze lak na uczy ciel, czło nek zPaf i Sto wa rzy sze nia No wy
Młyn – Ko lo nii ar ty stycz nej w Szklar skiej Po rę bie. fo to gra fią zaj mu je się
od 1967 r. fa scy nu je się mo rzem, je go zmien no ścią i su ro wym ży wio łem,
świa tłem i bar wą. Na wy sta wie po ka że fo to gra fie po wsta łe w la tach 2010-
2015. wy sta wiał w kra ju i za gra ni cą, jest lau re atem wie lu na gród.
wer ni saż 6 mar ca, godz. 17:00 | Biu ro wy staw Ar ty stycz nych
ul. dłu ga 1 – je le nia Gó ra. wy sta wa  trwa do 11.04 br.

MAłGoRzATA MAchARSkA-wARzechA foToGrafie
ze SPeK Ta KlU Ta de USza KaN To ra – wieloPole, wieloPole
Stu dia (1972-77) w aSP w Kra ko wie na wy dz. Pro jek to wa nia Pla stycz ne -
go, dy plom w Pra cow ni wy sta wien nic twa pro f. lesz ka waj dy. współ pra -
cuje m.in. z Mu zeum hi sto rycz nym Mia sta Kra ko wa oraz z wy daw nic twem
li te rac kim w Kra ko wie. od 1981 ro ku – ak tor ka Te atru cri co T2 Ta de usza
Kan to ra. wy sta wa pre zen tu je 60 zdjęć oraz pro jek cję zdjęć z dźwię -
kiem – frag men ta mi ze ścież ki dźwię ko wej z fil mu wielopole wielopole.
wernisaż 27 marca, g. 19:00 | ck zamek, pl. Świętojański 1. (do 20.04). wstęp wolny!
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ePizody o ediTh PiAF 
G. 20:00 | ciA
21 iii 2015 SoBoTa

KoNcerTy » » »
konceRT SPecjAlny 
330. rocz ni ca uro dzin J.S. Ba cha
G.18:00|Filharmonia wrocławska
GARoU
G. 19:00 | hala Stulecia
BoB one & BAS TAjPAn,
RAS lUTA & jUnioR STReSS
G. 20:00 | Stary klasztor
kc nwokoye
G. 21:00 | collosseum jazz caffe
SPeKTaKle » » »
jAkoBi i leidenTAl
G. 17:00 i 20 |Scena na Bielanach
Ani MRU MRU
G. 17:00 | kinoteatr, dzierżoniów
kAwAleR SReBRnej RóŻy
G. 19:00 | opera wrocławska
MAydAy
G. 19:00 | Scena kameralna
Good niGhT cowBoy
G. 19:00 | Teatr dramatyczny
RodzinA keRwoodów
G.20:00|wrocławski Teatr komedia
Ani MRU MRU
G. 20:30 | Teatr zdrojowy,
Szczawno zdrój
filMy » » »
PlAneTe+ 
doc FilM FeSTiVAl
G. 17:00 | nie zapomnij mnie

G. 19:00 | ostatni pociąg
kontury kultury
filMy » » »
PoRTReTy FilMowe
PeTeRA BRookA  
Po ka zy fil mów Bro ok by Bro -
ok i The Ti gh tro pe o twór czo -
ści Pe te ra Bro oka z oka zji 90.
uro dzin ar ty sty
G. 18:00 | Sala Teatru lab. iG
SPoTKaNia » » »
jURA XV ogólnopolskie
warsztaty iluzjonistyczne
im. Jerzego Strzeleckiego
G. 10.00 | Mdk Śródmieście
wycieczKi » » »
wioSnA w wARSzAwie
wycieczka autokarowa 
21-22 marca | tel. 605-544-766
ŚlAdAMi hRABiny
FRiedeRike Von Reden
wycieczKa – raJd
własnym środkiem lokomocji.
G. 9.00 | Mu zeum Mie dzi, Aka -
de mia Ry cer ska, ul. choj now -
ska 2, le gni ca tel. 76 862 49 49
PARk zAchodni, 
lAS Pilczycki, Pilczyce
prowadzi Mirosława halik
G. 10:00 | przyst 3, 10, 20, 32 
ul. lotnicza
li cheń – ko nin
ba zy li ka, mu zeum, apar ta -
men ty pa pie skie
Podróżnik | tel. 609 941 775 

z Pod SzeP TU MUz iN Kar Na cJe Ko Bie co ści
in au gu ra cja no we go cy klu de dy ko wa ne go mi ło śni kom
li te ra tu ry i mu zy ki. in spi ra cja mi dzie lić się ze słu cha -
cza mi bę dą; Bo gu sław Bed na rek sło wem i Mar tin
złot nic ki dźwię kiem. Pro fu zja sło wa i dźwię ku mi strza
re to ry ki i wir tu oza gi ta ry, w mar co wej ga wę dzie o fa -
scy nu ją cym fe no me nie ko bie co ści, z pew no ścią bę dzie
wy kwint ną ucztą dla mi ło śni ków tej eli tar nej sztu ki. 
7 marca, godz. 18:00 | klub Pod kolumnami,
pl. Św. Macieja 21. wstęp wolny!
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Ta słyn na po wieść fiodora
do sto jew skie go opo wia da
o lo sach by łe go stu den ta
ra skol ni ko wa, któ ry po sta -
na wia za mor do wać i ob ra -
bo wać bo ga tą li chwiar kę.
czy tel nik od po cząt ku wie
kto za bił i dla cze go. Po tem
roz gry wa się już tyl ko (lub
aż) dra mat du szy ludz kiej. 
Po mysł na po wieść na ro -
dził się w cza sie, kie dy sam
au tor prze by wał na ka tor -
dze. za in te re so wał się
wte dy psy cho lo gią współ -
więź niów, wśród któ rych
by li i ta cy, któ rzy zo sta li
ska za ni za mor der stwo.
Premiera: 28 lutego 2015

Je sie nią 2013r. wy daw -
nic two MG na 100-le cie
pierw sze go wy da nia roz -
po czę ło wy da wać słyn ny
qu asi -au to bio gra ficz ny,
7- to mo wy cykl w po szu ki -
wa niu stra co ne go cza su.
cykl uzna wa ny jest po -
wszech nie przez kry ty ków
i ba da czy li te ra tu ry za ar -
cy dzie ło. So do ma i Go mo ra
to czwar ty tom, pierw sza
część no si ty tuł w stro nę
Swan na, dru ga w cie niu
za kwi ta ją cych dziew cząt,
trze cia Stro na Gu er man tes.
Mistrzowskie łu ma cze nie
Tadeusz Boy -Że leń ski.
Pre mie ra: 28 lu te go 2015

zBRodniA i kARA
fiodor doSToJewSKi
Seria: klasyka światowa

SodoMA i GoMoRA
Marcel ProUST
Seria: klasyka światowa

nowoŚci wydAwnicTwA MG wojciech oSSolińSki wie czór aU Tor SKi
Ur. 1949 r. miesz ka w Prud ni ku.
współ au tor al ma na chów i an -
to lo gii, re dak tor ksią żek po etyc -
kich. Pu bli ku je (po ezja, fe lie to ny)
w pra sie kra jo wej i za gra nicz -
nej, jak rów nież w ra dio wych
au dy cjach li te rac kich, re ali zu je
tak że ma łe for my te atral ne.
czło nek i ak tyw ny dzia łacz or -
ga ni za cji i klu bów li te rac kich,
opie kun grup li te rac kich, or ga -
ni za tor warsz ta tów li te rac kich,
ju ror, kon sul tant li te rac ki, dzien ni karz. lau re at na gród po etyc kich,
od zna czo ny me da la mi za za słu gi dla kul tu ry.
au tor to mi ków po etyc kich: No wła śnie (2000), i co da lej (2000),
za pi ski czło wie ka po spo li te go (2001), Na skraw kach pa pie ru
(2003), Tu lę się do słów (2003), Na kra wę dzi przy zwo le nia (2005),
za mieć (2005), Pod ręcz nik kon ser wa cji wzru szeń (2008), 40 nie -
po praw nych wier szy o mo im mia stecz ku (Krr now 2013) – pol -
sko -cze ski wy bór w tłu ma cze niu li bo ra Mar tin ka, Ży zny Ży wioł
(Prud nik -oło mu niec 2014) – dwu ję zycz ny pol sko -cze ski wy bór
wier szy w tłu ma cze niu prof. hi sto rii li ter. fran cisz ka Vsze ticz ki.
16 mar ca, godz. 18:00 | Salonik Trzech Muz, ul. zawalna 7

jAk Mówić i PiSAć Po PolSkU?
PraKTyczNe Porady | warSz TaT
Jak ję zyk mo że stać się sprzy mie rzeń cem w róż nych
dzie dzi nach ży cia? i wiele innych.
Tre ner: dr Ja cek Ska wiń ski, ję zy ko znaw ca, re dak tor
pro wa dzą cy i dzien ni karz mie sięcz ni ka po pu lar no nau -
ko we go świat wie dzy, współ pra cow nik Ue we wro cła -
wiu, spe cja li sta w dzie dzi nie kul tu ry współ cze sne go
ję zy ka pol skie go oraz lin gwi sty ki an tro po lo gicz nej.
17 mar ca, godz. 17:00 | Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na
we wro cła wiu, Fi lia 29 ul. Re ja 1-3. wstęp wolny!
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kon cen tra tor kul tu ry 

MieczySłAw SzczeŚniAk
ar ty sta wy jąt ko wy, je go mu zy -
kal ność, tembr gło su, re per tu -
ar, nie za leż ność, współ pra ca
z naj lep szy mi spra wi ły, że
od wie lu lat, nie zmien nie, cie szy
się sza cun kiem śro do wi ska
mu zycz ne go i pu blicz no ści.

wy zna cza tren dy, to ru je dro gę na stęp com, jest wzo rem dla
wie lu mu zy ków młod sze go po ko le nia. Na swo im kon cie ma
wie le płyt so lo wych, je go glos moż na usły szeć  też na na gra -
niach pro jek tów in nych ar ty stów.
Pod czas kon cer tu usły szy my naj więk sze prze bo -
je wo ka li sty z czte rech ostat nich płyt. 
13 marca, godz. 20:00 | centrum kultury AGoRA,
ul. Serbska 5a, wrocław

Red TRio + Ge RARd le Bik
oRAz PioTR dA MA Sie wicz
red Trio – ze spół trzech li zboń skich mu zy ków: her na -
ni fau sti no, ro dri go Pin he rio i Ga briel fer ran di ni.
Ta trój ka to re pre zen ta cja czo łów ki nie zwy kle sil nej
por tu gal skiej sce ny mu zy ki im pro wi zo wa nej. dźwię ki
two rzo ne przez red Trio na zy wa ne są free jaz zem,
jed nak sa mi mu zy cy sta ra ją się ucie kać od szu flad ko -
wych de fi ni cji wła snej sztu ki. Ge rard le bik – two rzy
dźwięk i mu zy kę przez im pro wi za cję, no ta cję mu zycz -
ną oraz ma ni pu lo wa nie ma te ria łem dźwię ko wym sto -
su jąc me dia aku stycz ne i elek tro nicz ne ta kie jak:
sak so fo ny, ge ne ra to ry fal aku stycz nych, obiek ty elek -
tro aku stycz ne, vi deo fe ed back, so ftwa re. 
Piotr da ma sie wicz – kom po zy tor, trę bacz, za ło ży ciel
mu zycz nej aso cja cji Mu sic ac cor ding To art (MaTa),
pre zen tu ją cej ar ty stów po szu ku ją cych al ter na tyw -
nych roz wią zań w sztu ce (improGrafic, VeNN circ le)
dzia ła ją cej na prze cię ciu sztuk in ter me dial nych.
w swo jej twór czo ści się ga za rów no do ję zy ka hard bo -
pu, jaz zu mo dal ne go, kie ru jąc się rów nież w stro nę idei
free -jaz zo wych, jak i tra dy cji eu ro pej skiej mu zy ki kla -
sycz nej, aż po osią gnię cia mu zy ki naj now szej, w tym
eu ro pej skiej mu zy ki im pro wi zo wa nej.
6 marca, godz. 20:00 | klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56

jAzz TiMe Vii edy cJa
Mu zycz na po dróż w świat jaz zu, jed no dnio wy event
mu zycz ny, któ ry pro muje mu zy kę jaz zo wą, jej róż ne
sty le oraz mło dych, pol skich mu zy ków i twór ców.
Pod czas Vii edy cji wy stą pią: do ro ta zy ga dło
i igor Sma ruj – jazz duo | lichTańSKi SoUNd laB
22 ma rca, godz. 18:00 | wro cław ski klu b For ma ty,
ul. Sam bor ska 3-5. Bilet 15 zł

dla dzie ci » » »
FeSTiwAlU PioSenki
PRzedSzkolnej
G. 11:00 | Sala łańcuszkowa
Starej kopalni w wałbrzychu
22 iii 2015 Niedziela

KoNcerTy » » »
konceRT chóRU nFM 
330. rocz ni ca uro dzin J. S. Ba cha
G.18:00|Filharmonia wrocławska
Pełech i hoRnA dUo
PPS im. Marka długosza
G. 18:00 | Sanatorium kultury
jAzz TiMe Vii
dorota zygadło i igor Smaruj
- jazz duo oraz lichTańSKi
SoUNd laB
G. 18:00 | klub Formaty
SPeKTaKle » » »
Ani MRU MRU
G. 16:00, 18:30 | jck ul. Bankowa
28/30, jelenia Góra
TRAViATA
G. 17:00 | opera wrocławska
Good niGhT cowBoy
G. 18:00 | Teatr dramatyczny
RodzinA keRwoodów
G.18:00|wrocławski Teatr komedia
MAydAy
G. 19:00 | Scena kameralna
iliAdA. wojnA PreMiera
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej
wycieczKi » » »
PieRwSzy dzień wioSny
G. 10:00 | ogród Botaniczny
SAMoTwóR – jARnołTów
– leŚnicA – 12 kM
Powitanie wiosny 
– Topienie Marzanny
G. 10.00 | dw. Świebodzki,
przyst. 609
dla dzie ci » » »
PoRAnki FilMowo-

wARSzTATowe
w marcu – jak w garncu!
G. 12:30 | centrum Sztuki wRo
włAdcA SkARPeTek
G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora
ŻywA wodA
G. 17:00 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka 
23 iii 2015
PoNiedziałeK
KoNcerTy » » »
MAyRA AndRAde
G. 20: 00 | Sy na go ga Pod Bia łym
Bo cia nem ckie Ży dow skiej
SPeKTaKle » » »
zeMSTA
G.11:00|wrocławski Teatr komedia
BAllAdynA
G. 19:00 | Scena na Świebodzkim
dzióB w dzióB
G. 18:00 | Teatr dramatyczny
wySTawy » » »
UR SzU lA wilk i MAł Go -
RzA TA dyR dA -kU jAw SkA
Biel i czerń, czerń i Biel
G. 16:00 | Muzeum ziemi
kłodzkiej w kłodzku
SPoTKaNia » » »
wARSzTATy liTeRAckie
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
24 iii 2015 wToreK

KoNcerTy » » »
MoTion TRio
G. 20:00 | Stary klasztor
conFUSion PRojecT
G. 20:00 | collosseum jazz caffe
SPeKTaKle » » »
PRzyPAdek klARy 
G. 18:00 | Teatr PwST
okno nA PARlAMenT
G. 19:00 | Scena kameralna

MAy RA An dRA de
Mar cin Ky dryń ski oraz eth -
no Jazz fe sti val ma ją za -
szczyt za pro sić na pierw szy
we wro cła wiu kon cert czo -
ło wej re pre zen tant ki mu zy ki
wysp zie lo ne go Przy ląd ka.
Uro dzo na w ha wa nie, w ro dzi nie o afry kań skich ko rze -
niach. Miesz ka w Pa ry żu. Po de biu tanc kiej pły cie Na ve -
ga, olśnie wa ją cej Sto ria, Sto ria i kon cer to wej Stu dio 105
May ra po wra ca z no wym al bu mem: lo ve ly dif fi cult, gdzie
śpie wa tak że po an giel sku i fran cu sku.
23 mar ca, godz. 20:00 | Sy na go ga Pod Bia -
łym Bo cia nem, ul. włod ko wi ca 7.
Bilety: 180/135/90/60 zł
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 25 iii 2015 środa

KoNcerTy » » »
kinGdoM oF GiAnTS (USA)
+ BURninG down AlASkA
(de) + APRil in PieceS +
neTheRleSS
G. 20:00 | ciemna Strona Miasta
SPeKTaKle » » »
PARSiFAl
G. 17:00 | opera wrocławska
PRzyPAdek klARy 
G. 18:00 | Teatr PwST
MokoSz
Spektakl Teatru forma
G. 19:00 | ck Agora
okno nA PARlAMenT
G. 19:00 | Scena kameralna
SPoTKaNia » » »
ekojARMARk
wioSNa 2015
codziennie do 3 kwietnia
G. 9:00-19:00 | ulica Szewska
26 iii 2015 czwarTeK

KoNcerTy » » »
Uwolnione dźwięk
G. 19:00 | Teatr Pieśń kozła
SPeKTaKle » » »
lew nA Ulicy
G. 18:00 | Teatr PwST
jezioRo łABędzie
G. 19:00 | opera wrocławska
MAłe zBRodnie
MAłŻeńSkie
G. 19:00 | Scena kameralna

27 iii 2015 PiąTeK

KoNcerTy » » »
konceRT oRkieSTRy
SyMFonicznej nFM 
G.19:00|Filharmonia wrocławska
Uwolnione dźwięk
G. 19:00 | Teatr Pieśń kozła
liPAli 
G. 20:00 | Stary klasztor
PioTR wojTASik
feel free
G. 20:00 | A'propos club 
nilzA coSTA
G. 21:00 | collosseum jazz caffe
SPeKTaKle » » »
iliAdA. wojnA
Uro czy sty spek takl z oka zji Mię -
dzy na ro do we go dnia Te atru
G. 17:00 | Teatr Modrzejewskiej
lew nA Ulicy
G. 18:00 | Teatr PwST
nA BoGA!
G. 18:00 | Teatr dramatyczny
STRASzny dwóR
G. 19:00 | opera wrocławska
MAłe zBRodnie
MAłŻeńSkie
G. 19:00 | Scena kameralna
PoMARAńczyk
G. 19:00 | Teatr współczesny
MoRAlnoŚć PAni
dUlSkiej 2
G. 19:00 | Teatr Arka
PRzyjAzne dUSze
G.20:00|wrocławski Teatr komedia

PhilM w FiRlejU
roz Grzew Ka Przed
aSyM M Te ry fe STi Val
2015
w ra mach Be fo re asym me try
wy stą pi le gen dar ny per ku si sta
Slay era, da ve lom bar do ze
swo im pro jek tem mu zycz nym
PhilM. ame ry kań ska for ma -

cja przy je dzie do wro cła wia, aby pro mo wać swój naj now szy
al bum fi re from The eve ning Sun.
Kom po zy cje na niej za war te peł ne są cięż kich roc ko wych rif -
fów, post -hard co re’owych po ła ma nych ryt mów czy awan gar -
do wych aran ża cji ro dem z fan to ma sa. 
Przy po mnij my, że aSyM Me Try fe STi Val 2015 od bę dzie się
w dniach 1-3 ma ja. Swój udział w im pre zie po twier dzi li do tej
po ry: King du de, de ad we stern, fen ster, es ben and The witch,
Tor che, ana al Na trakh, lo -Pan, ze ni Ge va, Matt el liott, Black
Py ra mid, Pe trels, Sle eping Be ar oraz Si byl Va ne.
w sprze da ży jest pierw sza pu la kar ne tów na wszyst kie trzy
dni im pre zy w ce nie 180 zł | www.asym me try fe sti val.pl
11 marca, godz. 20:00 | klub Fir lej, wro cław,
ul. Gra bi szyń ska 56. Bi le ty: 40/55 zł

MAciej czeMPlik Jazz JaM SeSSioN 
Nie ba nal ne aran ża cje nie tyl ko jaz zo -
wych utwo rów, do sko na li mu zy cy
i moż li wość wspól ne go gra nia. 
6 MARcA, godz. 21:00 | Bilet 5 zł

jARoMi zez ekoM
Ten ze spół, to po mysł Paw ła
drze wiec kie go – fa ce ta któ ry lu bi
siać ar ty stycz ny fer ment w róż -
nych mu zycz nych śro do wi skach.
(...) po sta no wił za te le fo no wać
do mu zy ków któ rzy mu do te go
pro jek tu bar dzo pa so wa li: Ja rek Ja -

ro mi dra żew ski – śpiew i gi ta ra, asia dud kow ska – bas, 
To mek Bo guś – per ku sja. Kon cert Pre mie -
ro wy miał miej sce w Ko ścia nie 2011.
17 MARcA, godz. 20:00 | Bilet 15 zł
collosseum jazz caffe

kc nwo koye
Ni ge ryj ski wo ka li sta, kom po zy tor i au tor tek stów
miesz ka ją cy w Pol sce. Nie daw no uka zał się je go de biu -
tanc ki al bum Shi ne, któ ry spo tkał się z cie płym przy ję -
ciem pol skiej pu blicz no ści oraz du żym uzna niem ze
stro ny mię dzy na ro do wych wspól not mu zycz nych. Kc
Nwokoye  two rzy mu zy kę kli ma tycz ną i wy ra fi no wa ną
z wy ko rzy sta niem cie ka wej in stru men ta cji oraz nie po -
wta rzal nych aran ża cji, po rów ny wa ną do sty lu Nat King
co le’a, in dia arie, Johna le gend’a oraz Sa de.
21 MAR cA, godz. 21:00 | Bilet 20 zł
col los seum jazz caf fe

colloSSeUM jAzz cAFFe
wrocław - PioTra SKarGi 18a

conFUSion PRojecT 
Trio z Trój mia sta, ich am bi cją jest uka za nie mu zy ki
Jazz -fu sion w świe żej, zwiew nej, try ska ją cej po my -
sła mi od sło nie. Michał cieSielSKi – Pia no 
PioTr GierSzewSKi – Gi ta ra ba so wa 
adaM GolicKi – Per ku sja
24 marca, godz. 20:00 | Bilet 15 zł
collosseum jazz caffe

nilzA coSTA 
27 marca, godz. 21:00
Bilet 30/25 zł
collosseum jazz caffe
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ŻeGnAj koTkU!
G. 20:00 | ciA
wySTawy » » »
SUBiekTywny wRocłAw 
– ŚlAdy ŻyciA w kAMieniU
wer ni saż wy sta wy 
Jac ka ro gow skie go
G. 18:00 | kontury kultury
wieloPole, wieloPole
wy sta wa fo to gra fii Mał go -
rza ty Ma char skiej -wa rze chy
z przed sta wie nia T. Kan to ra
G. 19:00 | ck zamek
28 iii 2015 SoBoTa

KoNcerTy » » »
nFM leoPoldinUM
G.18:00|Filharmonia wrocławska
Uwolnione dźwięk
G. 19:00 | Teatr Pieśń kozła
BlUeS jAM SeSSion
G. 20:00 | A'propos club 
SPeKTaKle » » »
nA BoGA
G. 18:00 | Teatr dramatyczny
BoRyS GodUnow
G. 19:00 | opera wrocławska
MAłe zBRodnie
MAłŻeńSkie
G. 19:00 | Scena kameralna
PoMARAńczyk
G. 19:00 | Teatr współczesny

iliAdA. wojnA
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej
BoeinG BoeinG
G.20:00|wrocławski Teatr komedia
ScenA iMPRowizAcji
G. 20:00 | impart
SPoTKaNia » » »
noŻyczki w dRUGiej Ręce
Nowe Życie STarych UBrań
G. 12:00 | ck Agora
wycieczKi » » »
nA PołUdnie 
od wRocłAwiA
Anna zwiech | tel. 604 94 89 81
lAS oSoBowicki
prowadzą antoni zygnerski i
zofia wągrowska
G. 10:00 | pętla 14, 24 osobowice
TeATRAlne konTURy
spek takl te atru dzie dzię ce go
i warsz ta ty te atral ne
G. 16:00 | kontury kultury
29 iii 2015 Niedziela

KoNcerTy » » »
AdAM ciećko, dAwid kRól
wiosenne Strunogranie
G. 18:00 | Sanatorium kultury
konceRT AkUSTyczny
PioTRA i wojTkA
cUGowSkich
G. 18:00 | klub Anima

kinGdoM oF GiAnTS (USA)
+ BURninG down
AlASkA (de) + APRil in
PieceS + neTheRleSS
KiNGdoM of GiaNTS (USa). Po raz

pierw szy w eu ro pie, pro sto ze sło -
necz nej Ka li for nii. Na kon cie 2 dłu -

go gra je i eP-ka. ich naj now szy al bum
pt. Gro und cul tu re wy da ny w 2014 ro ku po -

ka zał, że w me tal ko rze jest jesz cze tro chę po la do po pi su.
świet ne me lo die, chwy tli we kom po zy cje i bar dzo do bre za rów -
no czy ste jak i krzy cza ne wo ka le. BUrNiNG dowN alaSKa
(de). świet ne, prze my śla ne me lo die, zna ko mi te te le dy ski i pro -
duk cja, któ ra wy ci snę ła z te go ga tun ku wszyst ko co naj lep sze.
aPril iN PieceS (wro cław). zde cy do wa nie jed na z naj cie ka -
wiej za po wia da ją cych się ka pel ro dzi me go po dwór ka post -
-hard co re, z bar dzo świe żym po dej ściem do te ma tu.
NeTherleSS (wro cław). zgra na eki pa mło dych i am bit nych
chło pa ków zna nych kie dyś pod na zwą cri sis of fa ith, któ ra
po drob nych zmia nych per so nal nych po sta no wi ła rów nież
zmie nić na zwę i roz po cząć no wą przy go dę
mu zycz ną. cza sem bar dziej me lo dyj nie jed -
nak za wsze w kli ma cie me tal co re'u.
25 marca, godz. 19:00 | ciemna Strona Miasta,
pl. Gen. w. wróblewskiego 3A, wrocław.
Bilety: 30/20 zł

inTeRAcTiVe ciTy
wy da rze nie roz pocz nie cykl im prez, na któ re ko lek tyw
lo sers from spa ce za pra sza wszyst kich pra gną cych
za pre zen to wać swo je pro duk cje au dio -vi deo art.
zobaczymy m.in. pokaz twórczości arka Bagińskiego,
wspólny występ flux on i Marcela arpa, oczekiwać
możemy też kolektywu iP Group. 
14 marca, godz. 18:00 | klub Pod kolumnami,
pl. Św. Macieja 21. wstęp wolny!

6 marca, godz. 21:00 | ToTu (ex Madness), ul. hubska 6. 25zł

PieRw Szy dzień wio Sny reG Gae
artyści: BoB oNe & BaS TaJPaN, raS lUTa & JUNior
STreSS. dla mi ło śni ków ja maj skich ryt mów – obec -
ność obo wiąz ko wa! ca ło noc ną im pre zę z oka zji
Pierw sze go dnia wio sny uzu peł nią roGal SalUT!
oraz TUN UP SoUNd
21 mar ca, godz. 20:00 | Sala Gotycka w Starym klasztorze,
ul. Purkyniego 1. Bilet: 25 zł

dUeT PioTR i wojTek cUGowScy
KoNcerT aKUSTyczNy
Na co dzień Piotr i wojtek two rzą ze spół Bracia.
Kon cert zo sta nie po prze dzo ny iV Prze glą dem ze spo -
łów Mu zycznych (mło dzie żo wych),
w ju ry któ re go za sią dą bra cia cu gow scy
wraz z Ma cie jem dur cza kiem.
29 mar ca, godz. 18:00 | wro cław ski klub
Ani ma, ul. Pil czyc ka 47. Bi le ty: 60/50 zł
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XV oGól No Pol SKie
wARSz TA Ty ilU zjo ni STycz ne
iM. Je rze Go STrze lec Kie Go JUra

w i czę ści im pre zy od bę dą się
prze glą dy kon kur so we. za pre -
zen to wa ne sztu ki oce ni ju ry.
w ii czę ści se mi na ria po pro wa -
dzą: Krzysz tof Bu czek, ce dric
hor nec ker z fran cji, Sła wo mir
Pie strze nie wicz (ar sen) oraz
axel hec klau z Ber li na.
w pro gra mie tak że gieł da re -

kwi zy tów, wie czór ga lo wy z udzia łem wy bit nych ar ty stów
sztu ki ilu zji z kra ju i za gra ni cy (m.in. axel hec klau) oraz ta jem -
ni cza Ma gic Ni ght. Ko or dy na to rem wy da rze nia jest zbi gniew
Ma tu szek – Ma gic Jo ker.
21 marca, w godz. 10-12.00 prze glą dy kon kur so we – wstęp wol ny!
Mdk Śród mie ście, wro cław, ul. du bo is 5 

Pfeiffe retouche

QR-code w co jeST GRAne
Ko cha ni, jak wie cie pa pier nie jest z gu my, 
cier pi my z te go po wo du gdyż każ de go mie sią -
ca mu si my wy bie rać mię dzy bar dzo do brym, a
naj lep szym ma te ria łem do dru ku.
Po sta no wi li śmy więc użyć Qr-code,
po to by każ dy (przy po mo cy bez płat nej apli ka cji w te le fo nie)
mógł do czy tać (w naszym serwisie cojestgrane.pl) wię cej o wy -
da rze niach, któ re wy dru ko wa ne są w mie sięcz ni ku oraz o tych,
któ re z bó lem mu sie li śmy po mi nąć. za pra sza my za tem do na -
sze go kon cen tra to ra kul tu ry, ży czy my wam mi łej lek tu ry
i wspa nia łej za ba wy na wy bra nych dla sie bie im pre zach!

zespół co Jest Grane

Ad Re Sow nik dlA kAlendARiUM
aka de mia Mu zycz na pl. Ja na Paw ła ii, nr 2, wrocław
a'propos club, ul. wieniawskiego 82, wałbrzych
aTM Scena na Bielanach dwa światy 1, Bielany wrocławskie,
Bwa Jelenia Góra ul. długa 1, Jelenia Góra
cK zamek pl. świętojański 1, wrocław
crz Krzywy Komin ul. dubois 33-35a, wrocław
centrum inicjatyw artystycznych ul. Tęczowa 79-81, wrocław
cK agora ul. Serbska 5a, wrocław
centrum Kultury zachód ul. chociebuska 4-6, wrocław
cen trum Sztu ki wro ul. wi dok 7
ciemna Strona Miasta pl. Gen. w. wróblewskiego 3a, wrocław
collosseum Jazz caffe Piotra Skargi 18a, wrocław
dolnośląska Biblioteka Publiczna rynek 58, wrocław
filharmonia wrocławska ul. J. Piłsudskiego 19, wrocław
Galeria Sztuki Naiwnej i ludowej Kiełbaśnicza 31, wrocław
Galeria za Szafą ul. św. Marcina 4, wrocław
hala Stulecia ul. wystawowa 1, wrocław
impart ul. Mazowiecka 17, wrocław
in sty tut Gro tow skie go: Przej ście Że laź ni cze – Sa la Te atru la -
bo ra to rium, Sa la Ki no wa. Stu dio Na Gro bli, ul. Na Gro bli 30/32 
Kamieniczka Małgosia ul. odrzańska 39/40, wrocław
Klub Muzyki i literatury pl. Kościuszki 10, wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, wrocław
MdK śródmieście ul. dubois 5, wrocław
MBP, filia nr 18 Grabiszyńska 236a, wrocław
Mleczarnia włodkowica 5, wrocław
Muzeum etnograficzne ul. Traugutta 111/113 , wrocław
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, legnica
Mu zeum Na ro do we pl. Po wstań ców war sza wy 5
Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, duszniki zdrój
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej rynek-ratusz, wrocław
Muzeum ziemi Kłodzkiej ul. ignacego łukasiewicza 4, Kłodzko
opera wrocławska ul. świdnicka 35, wrocław
oda firlej ul. Grabiszyńska 56, wrocław
owe odra ul. Młyńska 3, oława
Salonik Trzech Muz ul. zawalna 7, wrocław
Sanatorium Kultury Przejście Garncarskie 2, wrocław
Scena Kameralna ul. świdnicka 28, wrocław
Scena im. J. Grzegorzewskiego ul. G. zapolskiej 3, wrocław
Scena na świebodzkim pl. orląt lwowskich 20c, wrocław
Stary Klasztor ul. Purkyniego 1, wrocław
Synagoga Pod Białym Bocianem włodkowica 7, wrocław
Teatr dramatyczny pl. Teatralny 1, wałbrzych
Teatr Modrzejewskiej rynek 39, legnica
Teatr lalki i aktora ul. Buczka 16, wałbrzych
Teatr Muzyczny capitol ul. Piłsudskiego 67, wrocław
Teatr PwST ul. Braniborska 59, wrocław
Teatr zdrojowy Kościuszki 19, Szczawno zdrój
Teatr na ostrowie Katedralna 4, wrocław
ToTu hubska 6, wrocław
Klub anima ul. Pilczycka 47, wrocław
Klub formaty ul. Samborska 3-5, wrocław
wrocławski Teatr lalek pl. Teatralny 4, wrocław
wrocławskie centrum Seniora pl. dominikański 6, wrocław
wrocławskie centrum Twórczości dziecka Kuźnicza  29a, w-w
wro cław ski Te atr Komedia pl Te atral ny 4
wrocławski Teatr współczesny ul. rzeźnicza 12
za kład Na ro do wy im. osso liń skich Gmach Główny,
Sala pod Kopułą, ul. Szew ska 37

wPiS do Ka leN da riUM JeST Bez PłaT Ny.
in for ma cje kul tu ral ne pro si my przy sy łać do 20-go
na ad res: re dak cja@cojestgrane.pl
or ga ni za to rzy za strze ga ją so bie moż li wość zmia ny po da nych
w co Jest Grane ter mi nów lub od wo ła nia im pre zy.

jAR MARk eko lo Gicz ny
Bę dzie moż na nie tyl ko za ku pić eko lo gicz ne pro duk ty na świę -
ta, ale rów nież wziąć udział w warsz ta tach ogrod ni czych, ar ty -
stycz nych, re cy klin go wych czy przy go to wać wy jąt ko we
świą tecz ne ozdo by oraz pre zen ty.
co dzien nie w go dzi nach od 9 do 19
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STABAT MATeR
Mi STe riUM Krzy Ża świę Te -
Go – Pol SKa Pra Pre Mie ra
G. 19:00 | Bazylika św. elżbiety,
ul. św. Mikołaja/odrzańska
Uwolnione dźwięk
G. 19:00 | Teatr Pieśń kozła
SPeKTaKle » » »
hAlkA
G. 17:00 | opera wrocławska
nA BoGA!
G. 18:00 | Teatr dramatyczny
BoeinG BoeinG
G.18:00|wrocławski Teatr komedia
MAłe zBRodnie MAłŻeńSkie
G. 19:00 | Scena kameralna
iliAdA. wojnA
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej
SPoTKaNia » » »
MAnUFAkTURA
wielkAnocnA i jARMARk
warsz ta ty two rze nia ozdób
świą tecz nych i Jar mak wy ro -
bów i ozdób ar ty stycz nych
G. 11:00-17:00 | ck zamek
dla dzie ci » » »
PoRAnki FilMowo-
wARSzTATowe
w marcu – jak w garncu!
G. 12:30 | centrum Sztuki wRo
cAlineczkA
G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora

30 iii 2015 PoNiedziałeK

KoNcerTy » » »
konceRT SPecjAlny
G.18:00|Filharmonia wrocławska
SPeKTaKle » » »
iMPRowizAcje iii
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol
wySTawy » » »
RenATA zAGAjczyk-
kocieMSkA
świat pełen kwiatów
obrazy florystyczne i pisanki
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
wycieczKi » » »
choj nów i oko li ce 10 kM
Szlak. ii armii wojska Polskiego
G. 7:40 | dw. Gł. PkP 
31 iii 2015 wToreK

SPeKTaKle » » »
AlicjA w kRAinie czARów
G. 11:00 | opera wrocławska
MAydAy
G. 19:00 | Scena kameralna
zAMek
G. 19:00 | Teatr współczesny
PUSTe Pokoje
G. 20:00 | ciA

AnAndA MAndAlA
fizyKa KwaNTowa, diKSza, riKSza
i iNNe Małe zwierząTKa…

Peł na mo cy, pod no szą ca ener -
gię kun da li ni, me dy ta cja od de -
cho wa. anan da to ra dość,
bło go stan, man da la to krąg. 
dhyaNa yoGa jest pro ce sem
sku pia nia się na geo me trycz -
nym sym bo lu Bo ga, któ rym jest
yan tra. Me dy tu jąc nad yan trą,

od no sisz się do kon kret ne go, fi zycz ne go aspek tu Bo ga. yan tra
w dhy anie yoga jest pięk na, moż na się w niej za ko chać. Me dy -
ta cja dhy ana yoga jest skie ro wa na do te go aspek tu Bo ga, któ -
ry usu wa prze szko dy i da je suk ces we wszyst kich dzie dzi nach
ży cia. ce lem tej me dy ta cji jest: oczysz cze nie pod świa do mo ści
z te go co już nie jest nam po trzeb ne, po głę bie nie kon cen tra -
cji, oczysz cze nie umy słu, po czu cie wię zi z bo giem. 
dośĆ KróTKi KUrS wywracaNia UMySłU Na dowolNą
STroNę prowadzi doroTa MaTUSzewSKa, trenerka oneness
(www.onenesspolska.org) warto ubrać coś wygodnego, wziąć
skarpety lub obuwie zmienne.
22 marca, godz. 11-19.00 (przerwa ok. 14.00 – polecam pyszną
kuchnię nalandową) | księgarnio kawiarnia nalanda, Plac kościuszki
12, wrocław. koszt: wkład - 130 zł diksza giwerzy - 110 zł

wARSzTATy TeMaT: dziczyzNa
czym jest slow fo od, dla cze go war to ku po wać pro duk -
ty se zo no we, jak wspie rać lo kal nych rol ni ków, skąd
brać naj lep sze pro duk ty oraz ja kich pro duk tów le piej
nie ku po wać…? Na te py ta nia od po wie pro wa dzą cy
Ku ba Kor czak szef kuch ni, do rad ca ku li nar ny, pa sjo -
nat i po szu ki wacz sma ków. Go tu je aga ta Gaw roń -
ska – naj młod sza uczest nicz ka pro gra mu hells
Kit chen. Bę dzie my jeść, wą chać, do ty kać, oglą dać, go -
to wać, słu chać, roz ma wiać, śmiać się. 
7 marca, godz. 15:00, 8 marca, godz.12:00 | cRz krzywy
komin, dubois 33-35a, wrocław. koszt: 150 zł os.

oBSłUGA MASzyny do SzyciA!
Jed no ra zo we 3 – go dzin ne za ję cia dla Pań i Pa nów po -
cząt ku ją cych. Te ma ty m. in.: ob słu ga ma szy ny do szy -
cia, pod sta wo we ście gi i ich za sto so wa nie, or ga ni za cja
miej sca pra cy i ko lej ność szy cia. Na pod sta wie szy tej
na za ję ciach tor by na za ku py. Spo tka nia w 5-os gru -
pach. Każ dy ma do dys po zy cji wła sną ma szy nę, tka ni -
nę do te stów i fi li żan kę her ba ty, ka wy na po krze pie nie.
Terminy do wyboru 5, 12, 26 marca | Róża Rozpruwacz,
jagiellończyka 2, wrocław. koszt: 60  zł, tel. 504 021 612

wARSzTATy

fot. B. wrotniak

dzień koBieT w SzKole Tańca al-Mara
do wy bo ru: 12-12:45 Sha ki ra/Rock&Roll;
13-13:45 Rum ba so lo/zum ba; 14-14:45 Se xy
dan ce/Sal sa so lo. 1 warsz tat 12zł, 2/15zł
7 mar ca, godz. 12: 00 | Szko ła Tań ca Al -Ma -
ra, ofiar oświę cim skich 19, wro cław




