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Sza now ni Pań stwo,
lu ty to w każ dej uczel ni wyż szej mie siąc szcze gól ny, 
ze wzglę du na trwa ją cą zi mo wą se sję eg za mi na cyj ną.
W trak cie se sji w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Li piń skie go we Wro cła wiu od by wa się wie le
otwar tych dla pu blicz no ści prze słu chań 
i kon cer tów. Po nad to na nad cho dzą ce ty go dnie
za pla no wa li śmy sze reg in nych cie ka wych pro po zy cji
ar ty stycz nych i na uko wych, do udzia łu w któ rych pra gnę Pań stwa bar dzo ser decz nie za pro sić. 
Uczel nia na sza jest współ or ga ni za to rem XXXIV edy cji Zi mo we go Kur su Wo kal ne go 
w Dusz ni kach -Zdro ju. Oprócz za jęć wo kal nych, se mi na riów, warsz ta tów, wy kła dów oraz 
pre lek cji, co dzien nie od 6 do 12 lu te go, w Dwor ku Cho pi na od by wać się bę dą wie czor ne 
kon cer ty otwar te dla pu blicz no ści. 

Wśród wy da rzeń ja kie od bę dą się w sie dzi bie na szej Uczel ni, w spo sób szcze gól ny pra gnę 
za chę cić do udzia łu w kon cer cie Ob li cza mu zy ki Eu ro py. Pod tym ha słem kry je się cykl 
kon cer tów, któ rych wy ko naw ca mi są pe da go dzy i stu den ci Ka te dry Ka me ra li sty ki na szej
Uczel ni. Na naj bliż szy kon cert te go cy klu za pra szam 17 lu te go. Za chę cam tak że do udzia łu
w kon cer cie stu den tów Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie (22 lu te go), a tak że w kon cer tach
klas i re ci ta lach, któ rych nie za brak nie w tym mie sią cu. W ostat nim dniu lu te go za pra szam
na otwar te prze słu cha nia VII Aka de mic kie go Kon kur su In ter pre ta cji Pie śni, a w szczególności
na Koncert Laureatów.

W bie żą cym mie sią cu za pla no wa li śmy po nad to kil ka in te re su ją cych wy da rzeń na uko wych,
w tym Se sję Na uko wą Tech ni ka gry na in stru men tach dę tych (23 lu te go), wy kład 
mo no gra Ecz ny z cy klu Książ ki o wiel kiej mu zy ce (25 lu te go) oraz Sym po zjum Me to dycz ne
Na ucza nie po cząt ko we gry na in stru men tach dę tych i stru no wych (27-28 lu te go). 

Ak tu al ne in for ma cje na te mat wy da rzeń ar ty stycz nych i na uko wych znaj du ją się na stro nie
in ter ne to wej na szej Uczel ni. Wie rzę, że na sze pro po zy cje spo tka ją się z Pań stwa 
za in te re so wa niem i do star czą 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

LLUUTTYY  22001166
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
66--1133 IIII,,  DDuusszz  nnii  kkii  --ZZddrróójj
XXXIV ZI MO WY KURS WO KAL NY 
W DUSZ NI KACH -ZDRO JU

66  --1122 IIII,,  ggooddzz.. 1199..3300,,  DDwwoo  rreekk  CChhoo  ppii  nnaa,,  DDuusszz  nnii  kkii  --ZZddrróójj  
KONCERTY UCZESTNIKÓW XXXIV ZI MO WE GO
KUR SU WO KAL NE GO W DUSZ NI KACH -ZDRO JU **

77--1133 IIII,,  DDuusszz  nnii  kkii  --ZZddrróójj
LX KURS PE DA GO GI KI WO KAL NEJ 
W DUSZ NI KACH -ZDRO JU

1177 IIII,,  ggooddzz.. 1188..0000  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL  
KON CERT Z CY KLU OB LI CZA MU ZY KI EU RO PY **

1199 IIII,,  SSaa  llaa  KKaa  mmee  rraall  nnaa  AAMMKKLL  
MISTRZOWSKI KURS KAMERALNY
PROWADZONY PRZEZ PROF. DR HAB. MARIĘ
SZWAJGER-KUŁAKOWSKĄ

2222 IIII,,  ggooddzz.. 1177..3300,,  SSaa  llaa  TTee  aattrraall  nnaa  AAMMKKLL
KONCERT WYMIENNY STUDENTÓW 
AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE **

2233 IIII,,  SSaa  llaa  KKaa  mmee  rraall  nnaa  AAMMKKLL  
SE SJA NA UKO WA TECH NI KA GRY 
NA IN STRU MEN TACH DĘ TYCH

2255 IIII,,  ggooddzz.. 1122..0000,,  SSaa  llaa  KKaa  mmee  rraall  nnaa  AAMMKKLL  
WYKŁAD W RAMACH CYKLU 
KSIĄŻKI O WIELKIEJ MUZYCE **

2277--2288 IIII,,  AAMMKKLL  
SYM PO ZJUM ME TO DYCZ NE NA UCZA NIE 
PO CZĄT KO WE GRY NA IN STRU MEN TACH 
DĘ TYCH I STRUNOWYCH

2299 IIII,,  ggooddzz.. 1188..0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL
KONCERT LAUREATÓW VII AKADEMICKIEGO
KONKURSU INTERPRETACJI PIEŚNI **

**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu

**  WWssttęępp  wwoollnnyy

       



9 lutego 19:00
NFM, Sala Główna KGHM

Isabelle Faust i Il Giardino Armonico
Isa bel le Faust – skrzyp ce
Gio van ni An to ni ni – dy ry gent
Il Giar di no Ar mo ni co

J. Haydn Symfonia f-moll nr 49, Hob.: I: 49
„La passione”
W. A. Mozart I Koncert skrzypcowy B-dur 
J. Haydn Uwertura do opery L’isola
disabitata Hob. XXVIII: 9
W. A. Mozart V Koncert skrzypcowy A-dur

Gwiaz dą pierw sze go kon cer tu Aka de -
mii Mo zar tow skiej bę dzie wy bit na nie -
miec ka skrzy pacz ka, Isa bel le Faust.
Od dwu dzie stu lat gra na skrzyp cach
Stra di va riu sa „Sle eping Be au ty” z 1704
ro ku. Skrzy pacz ce to wa rzy szyć bę dzie
Gio van ni An to ni ni, wraz ze swym nie -
zwy kłym ze spo łem spe cja li zu ją cym się
m.in. w wy ko naw stwie mu zy ki epo ki
kla sy cy zmu – Il Giar di no Ar mo ni co.
10 lutego 19:00

NFM, Sala Kameralna
Christine Schornsheim i Soliści
Wrocławskiej Orkiestry Barokowej
Christine Schornsheim – pianoforte
Dora Ombodi – flet, Zbigniew Pilch –
skrzypce, Dominik Dębski – altówka,
Jarosław Thiel – wiolonczela

C. Ph. E. Bach Kwartet G-dur na flet,
altówkę, wiolonczelę i pianoforte Wq. 95
W. A. Mozart Kwartet fortepianowy Es-dur 
C. Ph. E. Bach Sonata G-dur na flet i b. c.
Wq. 133, H. 564 „Hamburska”
W. A. Mozart Kwartet fortepianowy g-moll 

11 lutego 12:00
NFM, Sala Kameralna

Matinée
Uczestnicy kursu prowadzonego przez

Christinę Schornsheim
W. A. Mozart – utwory na instrumenty
klawiszowe, muzyka kameralna

13 lutego 19:00
NFM, Sala Czerwona

Stefano Barneschi
i uczestnicy Akademii Mozartowskiej
Stefano Barneschi – skrzypce i prow.
Marco Bianchi – skrzypce
Marcello Scandelli – wiolonczela
Soliści, chór i orkiestra, uczestnicy
Akademii Mozartowskiej

Koncerty instrumentalne i muzyka
liturgiczna

14 lutego 19:00
NFM, Sala Główna KGHM

Mozart – Wesele Figara
Lorenzo da Ponte – li bret to

Giovanni Antonini – dyrygent
Christian Senn – Conte
Olga Pasiecznik – Contessa
Verónica Cangemi – Susanna
João Fernandes – Figaro
Jose Maria Lo Monaco – Cherubino
Aleksandra Lewandowska – Marcelina
Tomáš Král – Bartolo, Antonio
Aleksander Kunach – Basilio, Curzio
Francesca Aspromonte – Barbarina
Chór NFM – Agniesz ka Fran ków -Że la -
zny – kie row nic two ar ty stycz ne
Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa – Ja ro -
sław Thiel – kie row nic two ar ty stycz ne

W.A. Mozart Wesele Figara  KV 492

W nie mal 230 lat po pierw szym wy -
sta wie niu We se la Fi ga ra nie zwy kłe
dzie ło Mo zar ta me lo ma ni usły szą
pod czas kon cer tu fi na ło we go Aka de -
mii Mo zar tow skiej. Świa to wej sła wy
śpie wa kom to wa rzy szyć bę dzie Wro -
cław ska Or kie stra Ba ro ko wa.

Akademia Mozartowska Program koncertów
10, 11, 13, 14 lutego 2016

Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1

Isabelle Faust Giovanni Antonini

Agnieszka Korpyta
Javier Malebran
Duo Temperamento
5 lutego 18:00

Klub Muzyki i Literatury
pl. Gen. T. Kościuszki 10

Koncert polsko-chilijskiego duetu
fortepianowego.
Agniesz ka Kor py ta jest ab sol went ką
Uni wer sy te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka
Cho pi na w War sza wie w kla sie for te -
pia nu prof. Ewy Po błoc kiej i ka me ra li -
sty ki prof. Mai No sow skiej. W la -
tach 2012-2014 sta żyst ka w kla sie
prof. Ewy Po błoc kiej i ad Ma rii Ga bryś.
Lau re at ka kon kur sów pia ni stycz nych
i ka me ral nych, oraz fe sti wa li mu zycz -
nych w Pol sce i za gra ni cą.
Od 2013 r. wraz z chilijskim pianistą
Javierem Malebran tworzy duet
fortepianowy Duo Temperamento.
Javier Malebran urodził się w Copiapo
w Chile. Z wy róż nie niem ukoń czył stu -
dia li cen cjac kie na Uni wer sy te cie Mu -
zycz nym w La Se re na pod kie run kiem
ce nio nej chi lij skiej pia nist ki prof.
Ariad ny Col li Hur ta do. 
W ro ku 2012 ukoń czył Po dy plo mo we
Stu dia pia ni stycz ne na Uni wer sy te cie
Mu zycz nym Fry de ry ka Cho pi na
w War sza wie w kla sie for te pia nu pro -
fe so ra Je rze go Ro ma niu ka i as. Ra mi -
ro San ji ne sa. Sty pen dy sta Rzą du Chi -
lij skie go i Na ro do wej Ra dy Kul tu ry.
Twór ca i or ga ni za tor co rocz ne go Fe -
sti wa lu Pia ni stycz ne go w mie ście Co -
pia po, Chi le.

Wstęp wolny!



S-Art Harmonia
20 lutego 17:00

Klub Muzyki i Literatury
pl. Gen. T. Kościuszki 10

Mło dzie żo wy ze spół S -ART Har mo nia
jest czę ścią dzia łal no ści pry wat nej
szko ły mu zycz nej S -ART we Wro cła -
wiu, któ rą założyła w 1998 r. mu zycz -
na ro dzi na z Ukra iny – Su słov.
Mło dzie żo wa Or kie stra Akor de ono wa
Har mo nia zdo by ła wie le na gród i wy -
róż nień m. in.: I i II na gro da mię dzy na -
ro do we go kon kur su Cit ta di Lan cia -
no 2007 we Wło szech, Ascol ta te 2009
na Li twie. Or kie stra bra ła udział
w mię dzy na ro do wym fe sti wa lu Kul tur
Sło wiań skich w Mo skwie w 2011 ro ku,
oraz na fe sti wa lach w Mła wie, we
Wro cła wiu, Lesz nie, Sa no ku oraz
w pra wy ko na niu Chri st mas Ora to rio
w 2008 r., Ora to rium Świę ty Pa weł
w 2011 r. (ko mpo zy tor Alek siej Su słow).

Wstęp wolny!

Kawaler srebrnej róży Richard Strauss
27 lutego 19:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Libretto: Hugo von Hofmannsthal | Kierownictwo muzyczne, dyrygent: Ewa Michnik
Reżyseria: Georg Rootering | Scenografia:  Lukas Noll

Komedia muzyczna w trzech aktach. Dzieło powstawało w latach 1909-1910.
Tytułowy kawaler (Oktawian) jako posłaniec miłości wręcza młodej Zofii srebrną
różę, ale to tylko jeden ze szczegółów bogatej intrygi miłosnej, przywodzącej na
myśl iście operetkowe perypetie z ukrywaniem się, przebierankami i sekretnymi
schadzkami włącznie. Strauss i Hofmannsthal, wielcy artyści muzyki i słowa,
nie tworzą tu jednak operetki, lecz subtelną komedię, pełną wyraźnych
odniesień do opery komicznej a la Mozart. Odnajdziemy w tym dziele także
aluzje do włoskiego stylu bel canto oraz do popularnych walców wiedeńskich.

Spektakl wykonywany jest w języku niemieckim z polskimi napisami

fot. M. Grotowski

Wesołe kumoszki
z Windsoru
Te atr im. Juliusza Oster wy 
z Go rzówa Wielkopolskiego
21 lu te go 19:00

CK Mu za, ul. Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin
Re ży se ria: Ja cek Głomb

Ko me dia, a przy tym je dy ne dzie ło dra -
ma tycz ne Wil lia ma Szek spi ra osa dzo -
ne do kład nie w cza sie i miej scu, w któ -
rych żył je go au tor. Naj waż niej szy wą -
tek sztu ki do ty czy szla chet nie uro dzo -
ne go Joh na Fal staf fa, świa tow ca i pod -
ry wa cza, któ ry po przy by ciu na pro win -
cję po sta na wia uwieść rów no cze śnie
dwie za męż ne mieszcz ki. Nie wie jed -
nak, że obie są przy ja ciół ka mi, któ re
szyb ko roz szy fro wu ją je go za mia ry
i prze cho dzą do kontr ak cji. Zda niem li -
te ra tu ro znaw ców, oprócz wiel kiej si ły
ko micz nej, to mi strzow ski por tret oby -
cza jo wo ści epo ki.

Bi le ty 50/60 zł

Luna Voices
1 lutego 18:00

Klub Muzyki i Literatury
pl. Gen. T. Kościuszki 10
Natalia Halicka, Monika Kuczera,
Magdalena Wolska. Przy fortepianie:
Agnieszka Sozańska-Ławniczak

Lu na Vo ices to ze spół wszech stron nie
uzdol nio nych wo ka li stek, ab sol wen tek
wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej.
Umie jęt nie łą czą pięk no kla sycz nych
gło sów z wie lo barw nym i wie lo ga tun -
ko wym mu zycz nym świa tem wy ko -
nu jąc utwo ry mu zy ki kla sycz nej, daw -
nej, fil mo wej, kom po zy cje mu si ca lo we,
aran ża cje jaz zo we oraz róż ne ga tun ki
mu zy ki współ cze snej i roz ryw ko wej.
Świe żość brzmie nia i ja kość wy ko nań
jest wa lo rem urze ka ją cym pu blicz -
ność i pod bi ja ją cym ser ca słu cha czy.

Wstęp wol ny!

Walentynkowy koncert
operetki i musicalu
14 lutego 18:00

Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek  24, Ząbkowice Śląskie
Do ro ta Uj da -Jan kie wicz – sop ran
An drzej Jan kie wicz – te nor
Wi esła wa Waw rzy niak – so pran
Mi ro sław Owcza rek – ba ry ton

Gwiaz dy Wro cław skich Scen Mu zycz -
nych w wy jąt ko wo atrak cyj nym kon -
cer cie za śpie wa ją naj więk sze hi ty mu -
si ca lo we m.in.. Gdy bym był bo ga czem,
Prze tań czyć ca łą noc, New York, New
York, Upiór w ope rze oraz naj wspa -
nial sze prze bo je ope ret ko we m.in.:
Wiel ka sła wa to żart, Usta mil czą, du -
sza śpie wa, Bru net ki, blon dyn ki,
W rytm wal czy ka ser ce śpie wa, Ar -
tyst ki z Va rie te. Nie za brak nie tak że
mu zycz nych to a stów wzno szo nych
na cześć mi ło ści.

Bi le ty 25 zł





Mar ta An dru sh chak (z do mu Ku ziy)
urodziła się we Lwo wie 1985 r. w ro dzi -
nie o głę bo kich lwow skich ko rze niach.
Kie dy mia ła czte ry la ta za czę ła uczyć
się gry na for te pia nie. W 2002 ro ku
skoń czy ła Spe cjal ną Mu zycz ną Szko łę
im. S. Kru szel nic kiej dla uta len to wa -
nych dzie ci, w kla sie prof. M. Krych.
W 2007 ro ku ukoń czy ła Lwow ską
Pań stwo wą Aka de mię Mu zycz ną im.
M. Ły sen ki, otrzy mu jąc ty tuł ma gi stra
sztu ki (po stu diach pia ni stycz nych
u dr. O. Py la tiuk).
W la tach 2007-2010 pra co wa ła, ja ko
asy stent -sta ży sta na stu diach po dy -
plo mo wych w ma cie rzy stej uczel ni
pod kie run kiem prof. M. Krych.
W 2009 roku uzy ska ła sty pen dium
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go RP na staż w Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach (pod kie run kiem
prof. An drze ja Ja siń skie go), w ra mach
pro gra mu Gau de Po lo nia.
Do sko na li ła rów nież swo je umie jęt no -
ści pod kie run kiem wie lu in nych wy -
bit nych pia ni stów:
Dmi try Ba sh ki row (Ro sja -Hisz pa nia),

Pe ter Bre dley -Ful go ni (An glia -Wło -
chy), Wo lo dy myr Wyn nyt skyj (USA),
Zbi gniew Rau bo (Pol ska), Iri na Ru -
mian ce wa (Ro sja -Pol ska), Ve ra No si -
na (Ro sja), Eu gen In djic (USA -Fran cja).
Kon cer to wa ła ja ko so list ka i ka me ra -
list ka w Au strii, Hisz pa nii, Ro sji, Pol sce,
Sło wa cji i na Ukra inie.
W 2010 r. zdo by ła pre sti żo wą na gro -
dę Zło ty Par nas na V Mię dzy na ro do -
wym Fo rum Pia ni stycz nym Biesz cza -
dy bez gra nic w Sa no ku. Jest lau re at -
ką i dy plo mant ką wie lu mię dzy na ro -
do wych kon kur sów i fe sti wa li.
W swo im do rob ku fo no gra ficz nym ma
pły tę CD z utwo ra mi J. P. Ra me au, wy -
da ną na Ukra inie w 2014 ro ku przez
wy twór nię Żywij zwuk.
W jej dzia łal no ści ar ty stycz nej bar dzo
waż ne miej sce zaj mu je rów nież mu -
zy ka współ cze sna. Jest zna ko mi tą in -
ter pre tator ką utwo rów m.in. A. Ber ga,
K. H. Stoc khau se na, V. Si lve stro va,
R. Szcze dri na, Ar no Ba ba dża nia na i Ar -
se na Ba ba dża nia na. Z po śród licz nych
na grań do ko na nych dla ra dia i te le wi zji
war to wy róż nić na gra nie Kon cer tu for -
te pia no we go nr 2 Iwa na Pa kho ty z Or -
kie strą IN SO Lwiw pod dy rek cją Sta ni -
sła wa We la ny ka (2012).
Od 2011 ro ku Mar ta An dru sh chak pra -
cu je ja ko na uczy ciel gry na for te pia nie
w Ze spo le Pań stwo wych Szkół Mu -
zycz nych I i II stop nia w Ru dzie Ślą skiej.

www.mar ta an dru sh chak.com

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
1193-1197 Wie czo ry lisz tow skie

MAR TA AN DRU SH CHAK (Ukra ina) – for te pian
Lau re at ka kon kur sów pia ni stycz nych

Kon cer ty w 206 rocz ni cę uro dzin Fry de ry ka Cho pi na.
W pro gra mie utwo ry: F. Cho pi na, Ba cha -Brahm sa, L. v. Beetho ve na.
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski
25 II g. 12:30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
(173 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)
25 II g. 18:00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
26 II g. 18:30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
27 II g. 18:00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
28 II g. 17:00 – Wło sza ko wi ce, Pa łac Suł kow skich, ul. K. Kur pińskie go 29

Kon cer ty sa re ali zo wa ne dzię ki po mo cy fi nan so -
wej Gmi ny Wro cław, Gmi ny Wło sza ko wi ce, Obor -
nic kie go Ośrod ka Kul tu ry i Brze skie go Przed się -
bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Spół ki z o. o.

Kalinowe noce
OLGA BOŃCZYK śpiewa
KALINĘ JĘDRUSIK
26 lutego 20:00

Klub A`propos, ul. Wieniawskiego 82,
Wałbrzych

Na pro gram kon cer tu skła da ją się naj -
pięk niej sze pio sen ki Ka li ny Ję dru sik,
któ re wy szły spod pió ra Wa sow skie go
i Przy bo ry, w tym Ka li no we ser ce, Nie
po ża łu je Pan, S.O.S. Usły szy my je
w swin gu ją cych i sty lo wych aran ża -
cjach w wy ko na niu zna ko mi tej ak tor ki
i wo ka list ki Ol gi Boń czyk.

Bilety: 45/55 zł 

20. OFPA
Eli mi na cje re gio nal ne
6 lu te go 10:00

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście 
ul. Dubois 5

Eli mi na cje do 20-tego Ogól no pol skie -
go Fe sti wa lu Pio sen ki Ar ty stycz nej
w Ryb ni ku OFPA.
Go spo da rzem te go rocz nych eli mi na cji
re gio nal nych jest wro cław ski Mło dzie -
żo wy Dom Kul tu ry Śród mie ście.
W eli mi na cjach mo że wziąć udział każ -
dy wo ka li sta, któ ry ukoń czył 16 lat
i wy ko na z akom pa nia to rem lub akom -
pa nia men tem wła snym dwie pio sen ki
ar ty stycz ne w ję zy ku pol skim. 
Co rocz nie, ju ro ra mi na ryb nic kim fe sti -
wa lu są zna ko mi ci ar ty ści.
Uczest ni cy kon kur su od lat za dzi wia ją
pu blicz ność zna ko mi tym kunsz tem
sce nicz nym. Wie lu lau re atów na sta łe
zwią za ło się ze sce ną, m.in.: Jo an na Li -
szow ska, Iwo na Lo ranc, Ka ta rzy na Zie-
liń ska, Mag da le na Wa lach, Na ta lia
Gro siak, Na ta lia Si ko ra. 

Wstęp wolny!



KLUB MUZYKI I LITERATURY
LUTY 2016
Wybrane
z programu

1 lutego 18:00 – LU NA VO ICES koncert
Na ta lia Ha lic ka, Mo ni ka Ku cze ra,
Mag da le na Wol ska. Przy for te pia nie:
Agniesz ka So zań ska -Ław ni czak
2 lutego 15:00 – KON CERT WIO LON CZE LO WY
Studenci klasy prof. Grzanki-Urbaniak
2 lutego 18:00 – SPO TKA NIE Z PO ETą
Hen ryk Wol niak -Zbo ży da rzyc. Się ga jąc
po sło wo któ re jest Bo giem, pro mo cja naj -
now szej książ ki pt. Ja go dzin ki od ro dzi we
3 lutego 17:00 – HER BER TIA DA
Spo tka nie li te rac kie
4 lutego 18:00 – ŁUCJA DU DZIŃ SKA
Wie czór au tor ski
5 lutego 18:00 – DUO TEM PE RA MEN TO
Pol sko -chi lij ski du et for te pia no wy
Agniesz ka Kor py ta, Ja vier Ma le bran
8 lutego 16:00 – SPO TKA NIE
Wro cław ski Klub Sta ni sła wów
9 lutego 15:00 – SPO TKA NIE
Po wstań cy War szaw scy
9 lutego 18:00 – FAN TA SMA GO RIA
Spo tka nie ar ty stycz no -po etyc kie
po ezja i prow. – Zbi gniew Kre so wa ty,
mu zy ka i śpiew – Ja ro sław Kró li kow ski
10 lutego 18:00 – KO CHAM ŚWIAT
Wojciech Popkiewicz i Przyjaciele
w re ci talu au tor skim
11 lutego 16:00 – SPOTKANIE
To wa rzy stwo Przy ja ciół Grod na i Wil na
11 lutego 18:00 – CZY TA NIE WIER SZY
13 lutego 13:00 – SPOTKANIE
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Ha ftu
15 lutego 18:00 – WEź SŁO WO DO RĘ KI
wie czór li te rac ko -mu zycz ny
17 lutego 18:00 – SPO TKA NIE
z cy klu Wie czo ry z Hi sto rią - Instytut
Pamięci Narodowej we Wrocławiu
18 lutego 17:00 – SPOTKANIE
Ka to lic ki Klub Li te rac ki 'źró dło
20 lutego 11:00 – SPOTKANIE, Polskie To -
wa rzy stwo Hi sto rii Me dy cy ny i Far ma cji
25 lu te go 12:30 – WIE CZO RY LISZ TOW SKIE
Koncert dla młodzie ży, przy for te pia nie
Mar ta An dru sh chak (Ukra ina)
25 lutego 18:00 – KON CERT FOR TE PIA -
NO WY Mar ty An dru sh chak (Ukra ina).
Wie czo ry Lisz tow skie

Na wszystkie wydarzenia WSTęP WOLNY!
Klub czynny: pn-pt w godz. 10:00-18:00,
so 12:00-18:00
Plac Gen. Tadeusza Kościuszki 10
tel. +48 71 344 43 30 | www.klubmil.pl

Edyta Geppert Recital
25 lutego 19:00

BOK – Cen trum Ce ra mi ki, pl. J. Pił sud skie go 1c, Bo lesławiec | Bi le ty: 85/75 zł
Piotr Ma tusz czyk – for te pian; Je rzy Sza rec ki – trąb ka; Pio tr Lo retz – sce nariu sza i re ży se ria

Edy ta Gep pert zna na jest z te go, że z wiel ką sta ran no ścią bu du je swój re per tu -
ar. Jej pre cy zyj nie wy re ży se ro wa ne re ci ta le są rzad ką oka zją usły sze nia praw -
dzi wych pe re łek pol skiej pio sen ki li te rac kiej. Bar dzo wie le pio se nek z Jej re per -
tu aru wy trzy ma ło pró bę cza su i sta ło się ever gre ena mi.
Ar tyst ka po sia da nie zwy kły kunszt in ter pre ta tor ski oraz umie jęt ność bu do wa -
nia ostro skon tra sto wa nych na stro jów: śpie wa pio sen ki li rycz ne zde rzo ne z dra -
ma tycz ny mi, a dra ma tycz ne z za baw ny mi, tzw. ka ba re to wy mi, re pre zen to wa -
ny mi przez tek sty kla sy ka ga tun ku – Ma ria na He ma ra.

Romanse w cieniu skrzypiec Muzyka trzech kultur
28 lutego 17:00 CK Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin | Bi le ty: 35/40 zł 
Spek takl mu zycz no -ta necz ny re ali zo wa ny na ży wo z udzia łem wy bit nych in -
stru men ta li stów pod kie row nic twem Mi cha ła Pół to ra ka – wir tu oza skrzy piec

z Piw ni cy Pod Ba ra na mi (współ pra cu -
ją cym m.in. z M. Gre chu tą, G. Tur nau -
em i Z. Pre isne rem) oraz uta len to wa -
nych i cha ry zma tycz nych Sióstr Mat -
kow skich. Ar ty ści za pre zen tu ją naj -
pięk niej sze ro man se cy gań skie i hisz -
pań skie oraz pie śni bał kań skie, a ca ły
spek takl wzbo ga co ny bę dzie o fa scy -
nu ją cy i ży wio ło wy ta niec.

Same Suki kontra Tęgie Chłopy Folkowy Tłusty Czwartek
4 lutego 20:00 Sala Gotycka, Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 | Bilety: 30/35/40 zł
Sa me Su ki – na zwa ze spo łu zwią za na jest ze sta ro pol skim in stru men tem
smycz ko wym – su ką bił go raj ską, na któ rej gra Mar ta So łek.
Ko bie ca for ma cja fol ko wa gra ją ca mu zy kę ko biet z mia sta in spi ro wa ną mu zy ką
lu do wą; mu zy kę ko biet, któ re nie bo ją się się gać do źró deł, że by śpie wać swo im
gło sem o tym co tu i te raz. Ze spół wy ko rzy stu je w nie kon wen cjo nal ny spo sób
tra dy cyj ne in stru men ty aku stycz ne ta kie jak su ka bił go raj ska, fi del płoc ka, ca jon,
ben dir, li ra grec ka, re bab tu rec ki czy wio lon cze la. W po łą cze niu z nie tra dy cyj nym
wo ka lem się ga ją cym m.in. po środ ki wy ra zu cha rak te ry stycz ne dla te atru, Sa me
Su ki opo wia da ją co dzien ne hi sto rie w zu peł nie nie tra dy cyj ny spo sób…
Ka pe la Tę gie Chło py re per tu arem i in stru men ta rium na wią zu je do naj lep szych
wzo rów tra dy cyj nych ka pel, ogry wa ją cych daw niej we se la i wiej skie za ba wy
w oko li cach Ła go wa i Opa to wa, ka pe li bra ci Wit kow skich z Or ło win, Kra ko wia ków
ze Zbe lut ki, An to nie go Wit kow skie go z Ci so wa i wie lu in nych. Gra ją trój mia ro we,
śpiew ne me lo die ty po we dla wschod niej Kie lec czy zny, zwa ne tak że świa tów ka -
mi lub śpi wa mi. To mu zy ka od na le zio na w tra dy cji, lecz na wskroś ak tu al na – ży -
wio ło wa i na sy co na emo cja mi ta necz na nu ta gra na przez współ cze sną mło dzież.



Piotr Polk swin go wo
14 lu te go 17:00

CK Ago ra, ul. Serb ska 5a
Po nad 50 ról fil mo wych i dwie pły ty,
z któ rych każ da zy ska ła sta tus zło tej.
Artysta zaprezentuje kom po zy cje
z dru gie go krąż ka, Mój film. To swo je -
go ro dza ju con cept al bum – wo ka li sta,
w war stwie tek sto wej, opo wia da o ty -
go dniu ży cia doj rza łe go męż czy zny.
Au to ra mi tek stów i mu zy ki są wy bit ni
pol scy twór cy od lat pa ra ją cy się for mą,
ja ką jest pio sen ka: Jan Wo łek, Woj ciech
Kej ne, Ma rek Dut kie wicz oraz Se we ryn
Kra jew ski, Krze si mir Dęb ski, Wło dzi -
mierz Korcz, czy Ja ro sław Ku kul ski.
W war stwie mu zycz nej pły ta prze sy -
co na jest swin giem i jaz zem.

Bi le ty: 45 zł

Pio trow ski i Tro ski
5 lu te go 20:00

Ga le ria Sztu ki Śli mak, Wrocław ul. Ło kiet ka 3
Mar cin Pio trow ski – wo kal, gi ta ra, har mo -
nij ka, To masz Bo jar ski – in stru men ty kla -
wi szo we, Mi chał Skwi row ski – per ku sja. 

Pio trow ski i Tro ski to oko ło aku stycz -
ne trio wy ko nu ją ce pio sen ki o roz ma -
itych tro skach i pro ble mach ta kich jak
jak: nad miar iro nii, emo cjo nal ne trol le
i, za szyb ko scho dzą ca let nia opa le ni -
zna. Tro chę śmiesz ne, tro chę smęt ne,
tro chę blu esa, tro chę smut nej har mo -
nij ki, tro chę tań ca i tro chę ró żań ca.

Wojciech Rohatyn
Popkiewicz i Przyjaciele
Kocham świat - recital autorski
10 lutego 18:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10

Kie dyś na pi sa łem pio sen kę, ze sło wa -
mi KO CHAM ŚWIAT.. opar tą na akor -
dach po lo ne za As -dur Fry de ry ka Cho -
pi na. Jak ma ło wie dzia łem wte dy
o świe cie. Od kąd otwo rzo no gra ni ce
prze mie rzy łem kil ka dzie siąt eg zo tycz -
nych kra jów, pró bu jąc świat po znać
i zro zu mieć. To za owo co wa ło po -
nad set ką pro gra mów i fil mów, któ re
re ali zo wa łem dla Te le wi zji Pol skiej.
Mo je oczy wi dzia ły wię cej niż ka me ra.
Mo je my śli prze le wa ły się na stro ni ce
np. po wie ści „Ćma z czer wo nej wy -
spy”, set kę fe lie to nów i zwłasz cza
w pio sen ki i bal la dy, któ re two rzę
od lat i śpie wam. Ostat nio w tej mu -
zycz nej przy go dzie mam przy ja -
ciół – Gru pę 44, choć nie tyl ko. Je śli
każ dy z nich za śpie wa choć by jed ną
pio sen kę to już bę dzie pół re ci ta lu.
Po zna cie ich. Za pra szam.

Wojciech Rohatyn Popkiewicz
Wstęp wolny!

Glen Hansard
City Sounds
29 lutego 20:00

Sala Gotycka, Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1

Ir landz ki tek ściarz, ak tor oraz wo ka li -
sta, li der ze spo łu The Fra mes i lau re -
at Osca ra za naj lep szą pio sen kę
skom po no wa ną do fil mu On ce.
Glen Hansard rozpocznie trasę kon -
cer to wą po Pol sce 29 lu te go we wro -
cław skim klu bie Sta ry Klasz tor w ra -
mach cy klu Ci ty So unds. Mu zyk przy -
je dzie do na sze go kra ju pro mo wać
swo ją naj now szą pły tę Didn't He
Ram ble, któ ra uka za ła się we wrze -
śniu 2015 ro ku. 

Bilety: 99/130 zł

Ana sta zja So snow ska
i Pau li na At mań ska
Duet wo kal no -for te pia no wy
14 lutego 19:00
Macondo, ul. Pomorska 19
Kon cert ten to hołd mi ło ści nie co -
dzien nej jak i tej uka zu ją cej się każ de -
go dnia. Ar ty ści pięk nem mu zy ki za -
chę cą do za nu rze nia się w świat jaz zu
z nut ką zmy sło wej bos sa no vy i roz -
mi ło wa nia w nie zwy kło ści na sze go ję -
zy ka. Prze zna czo ny do słu cha nia
w pa rach i nie tyl ko.

Bilet 20 zł 

37 PPA 13-22 maja 2016
do 29 lu te go
Bez Kon kur su nie by ło by Prze glą du
Pio sen ki Ak tor skiej. Do 29 lu te go moż -
na wy sy łać zgło sze nia na Kon kurs Ak -
tor skiej In ter pre ta cji Pio sen ki.
Wstęp ne prze słu cha nia, czy li I Etap
te go rocz ne go Kon kur su, od bę dzie się
20 i 21 mar ca w Ca pi to lu, ul. Mar szał -
ka J. Pił sud skie go 67.

For mu la rze zgło szeń i re gu la min:
http://ppa.wroc law.pl/kon kurs -ak tor -
skiej -in ter pre ta cji -pio sen ki -2016



Kormorany Le gen da pol skiej awan gar dy
25 lutego 20:00 Galeria Neon Side, ul. Ruska 46 | Bilet 20 zł

Jacek Tuńczyk Fedorowicz, Piotr Blusmen Jankowski
Krzysztof Konik Konieczny, Artur Gaja Krawczyk

Au to rzy nie sa mo wi tych pla stycz no -mu zycz nych hap pe nin gów, mi strzo wie mu -
zy ki te atral nej i fil mo wej, od po nad 25 lat in try gu ją słu cha czy nie tyl ko sty lem i for -
mą swo ich wy stę pów, ale tak że bez kom pro mi so wym po dej ściem do wła snej sztu -
ki ja ko szcze re go i głę bo kie go stru mie nia wra żeń, zdol nych wy ry wać czło wie ka
z co dzien nej ru ty ny i sche ma tów men tal nych.
Ze spół Kor mo ra ny skom po no wał mu zy kę do kil ku dzie się ciu spek ta kli te atral -
nych. Pod ko niec sierp nia ub. r. z udzia łem wy stę pu ją cych na ży wo Kor mo ra nów
od by ła się pre mie ra spek ta klu Car sa mo zwa niec w te atrze im. H. Mo drze jew -
skiej w Le gni cy (II na gro da w kon kur sie Kla sy ka Ży wa bę dą ca jed no cze śnie Na -
gro dą Spe cjal ną im. St. He ba now skie go za naj cie kaw sze od kry cie re per tu aro we. 
2015 r. przy niósł też ko lej ne kon cer ty, w tym bar dzo pre sti żo wy na sce nie mu -
zycz nej Fe sti wa lu T -Mo bi le No we Ho ry zon ty, gdzie Kor mo ra ny za gra ły na za -
pro sze nie sze fa fe sti wa lu Ro ma na Gut ka. Ze spół swo imi wy stę pa mi otwie ra
tak że ko lej ne od sło ny wy sta wy Dzi kie Po la. Hi sto ria Awan gar do we go Wro cła -
wia. Do tych cza so we edy cje od by ły się w war szaw skiej ga le rii Za chę ta i w klu -
bie Ta bacz ka w Ko szy cach. Obec nie na kon cer tach Kor mo ra ny pre zen tu ją głów -
nie utwo ry z płyt Mia sto i Ma ja ki oraz kom po zy cje z Ca ra Sa mo zwań ca. 
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Carmen Souza Eth no Jazz Fe sti va l
11 lutego 20:00 Sala Gotycka, Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 | Bilety: 80/65/45 zł
Debiutancka płyta Ess ê nha Cabo Verde (2005) umieściła ją na szczycie młodych
talentów Zielonego Przylądka. Jej na gra nia no mi no wa ne są do naj waż niej szych
na gród muzycznych (od Ger man Re cord Cri tic’s Award i World Mu sic Charts Eu -
ro pe po no mi na cje do Gram my Award for Best Con tem po ra ry World Mu sic Al -
bum), a trzeci album Pro ti ged uzna no za Best World Mu sic Al bum.
We Wrocławiu wystąpi wraz z to wa rzy szą cym jej ge nial nym ba si stą Theo Pas -
ca lem oraz ze spo łem  pre zen tu jąc  swój naj now szy al bum pt. Epi sto la.

Mar ku s Wen nin ge r & She pherds of Cats & Vj Pie tru sh -
ka & Fi li p Za wa da Spek ta kl au dio -wi zu al ny
21 lu te go 20:00

Ośro dek Po staw Twór czych, ul. Dział ko wa 15 | Bi le ty: 10/15/20 zł
Kil kuczę ścio wy kon cert mu zy ki im pro wi zo wa nej z udzia łem łucz ni ków oraz pro -
jek cja mi vi deo -art, mi nia tu ry mu zycz ne na klar net so lo: Khoi Dang, Sky Noc tur -
ne, for so pra no cla ri net so lo, 2014, de di ca ted to Mar kus Wen nin ger – pre mie ra
oraz Fre de rick Ko je vni kov, To Storm, for so pra ni no cla ri net so lo, 2015, de di ca ted
to Mar kus Wen nin ger – pre mie ro we wy ko na nie), pre mie ra utwo ru Na tu ra li nee 2
au tor stwa Joe Pi gna to (vi deo -par ty tu ra).



Nasty Crue The Boys are Back in Town
5 lutego 20:00 Liverpool, ul. Świdnicka 37

6 lutego 20:00 Rock-Pub, ul. Solicka 6, Szczawno Zdrój

27 lutego 20:00 Ciemna Strona Miasta, pl. Gen. W. Wróblewskiego 3a
Dyżurny glam-metalowy zespół w Polsce wyrusza na lokalne sceny rockowych
klubów. Głównym celem mini-trasy jest premierowe zaprezentowanie nowych
utworów, które w tym roku zostaną wydane w postaci drugiej studyjnej płyty. 
Wraz z Nasty Crue na jednej scenie wystąpi Sleazy Roxxx z Czech, który czuwa
nad rozwojem glam metalu u naszych południowych sąsiadów. 

Maleo Reggae Rockers
Promują nową płytę Wake Up
12 lutego 20:00

Sala Gotycka, Stary Klasztor
ul. Purkyniego 1

Pią ta pły ta ze spo łu w cią gu ostat -
nich 2 lat, a siód ma sa me go Dar ka
Ma le jon ka. Eksperymenty muzyczne
z projektami Panny Wyklęte pozwoliły
ekipie Maleo na wielki skok w każdej
dziedzinie produkcji, od kompozycji,
aranżacji i wykonania, na doskonałym
brzmieniu kończąc. 
Ma leo Reg gae Roc kers wra ca ją do ko -
rze ni reg gae kon ty nu ując mi sje Bo ba
Mar leya w nie sie niu świa tu prze sła nia
mi ło ści, po ko ju i wol no ści po przez
dźwię ki i sło wa. Wszyst ko wska zu je
na to, że krą żek Wa ke Up nie sie du żo
po zy tyw nych wi bra cji, reg gae’owe go
pul su i har mo nii w wo ka lach. 

Bilety: 30/35/40 zł

Si le sia, Si len tia Li dia Amej ko
26, 27 lutego 19:00 | 28 lutego 18:00

Scena na Strychu, Wrocławski Teatr Współczesny, ul. Rzeźnicza 12
reżyseria i scenografia: Marek Fiedor

Wrocławski Teatr Współczesny wspólnie z Miastem Wrocław będzie co dwa lata
organizował konkurs dramaturgiczny. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz
pod jął tę de cy zję do ce nia jąc wy ni ki i po ten cjał Ogól no pol skie go Kon kur su Dra ma -
tur gicz ne go wtw://stre fy_kon tak tu 2016 za koń czo ne go w paź dzier ni ku 2015 r.
Sztuka Silesia, Silentia w Konkursie otrzymała trzecią nagrodę, a jej pra pre mie -
ra od by ła się 23 stycz nia br.
Li dia Amej ko ab sol went ka kul tu ro znaw stwa na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
Od po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych zaj mu ję się pi sa niem dra ma tów i pro zy.
Eks pe ry men tu ją ca z ję zy kiem pi sar ka o wiel kiej wy obraź ni i wraż li wo ści ma
na swo im kon cie m.in. no mi no wa ne do Na gro dy Li te rac kiej Ni ke Gło śne hi sto -
rie, Ży wo ty świę tych osie dlo wych, i dra ma ty: Mę ka Pań ska w bu tel ce, Pan Dwa -
drzew ko, Far ra go, Prze mia na 1999, Non dum. Jej twór czość prze tłu ma czo na zo -
sta ła na ję zyk an giel ski, nie miec ki, chor wac ki, hisz pań ski, wło ski i cze ski.

W niedzielę 28 lu te go, po spektaklu za pla no wa no spo tka nie z autorką dramatu,
re ali za to ra mi i ak to ra mi. Wstęp na spotkanie jest wolny!

Łowcy.B
5 lutego 18:00

ZOK, Rynek  24, Ząbkowice Śląskie
Bartosz Gajda, Bartosz Góra,
Maciej Szczęch, Sławomir Szczęch

Ka ba ret dzia ła ją cy na pro fe sjo nal nej
sce nie od 12 lat. Swo ją dzia łal ność
roz po czął z przy tu pem, wy gry wa jąc
w cią gu pierw szych dwóch lat nie mal
wszyst kie li czą ce się fe sti wa le: 1 na -
gro da na Pa ce, Grand Prix Mu lat ki,
Grand Prix na Wyj ściu z Cie nia oraz
Grand Prix Prze wał ki. Oprócz te go
Łow cy wy gra li fe sti wal ka ba re tu
w Zie lo nej Gó rze i zdo by li kil ka ko ryt
na ryb nic kim Ryj ku.
Spek takle Łow ców to wy bu cho wa
mie szan ka spon ta nicz no ści i du żej
ilo ści im pro wi za cji. Wszyst ko to
w opa rach ab sur du, któ re go nie po -
wsty dził by się Mon ty Py thon. 
W swo ich spek ta klach gra ją mu zy kę
na ży wo, w au tor skich kom po zy cjach.

Bilet 30 zł 



Dobrze, że jesteś
Prapremiera
20 lu te go 17:00; 21 lutego 12:30

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
ul. Buczka 16 
sce na riusz i re ży se ria: Jo an na Ge rigk
sce no gra fia: Mi chał Dracz
mu zy ka: Se ba stian Ła dy żyń ski

To opo wieść o przy jaź ni wy sta wia nej
na pró by, ale przede wszyst kim o mą -
dro ści ukry tej w wie ku doj rza łym.
Dwaj sprze daw cy kłó cą się, nie zga -
dza ją ze so bą nie zda jąc so bie spra wy
jak bar dzo są so bie po trzeb ni. Je den
z nich wy my śla hi sto rię o sta rym, po -
rzu co nym w le sie psie Bur ku i osa -
mot nio nym, po zba wio nym ce lu, wy -
cze ku ją cym śmier ci niedź wie dziu Zyg -
mun cie. Spo tka nie i to wa rzy stwo Bur -
ka, je go po czu cie hu mo ru i mą drość,
przy wra ca ją niedź wie dzio wi spraw -
ność oraz utra co ny sens ży cia, a in -
nym zwie rzę tom – po ma ga ją w roz -
wią za niu naj trud niej szych pro ble -
mów. Wła ści ciel psa też zro zu mie, że
sta ry, wier ny przy ja ciel jest lep szy
od każ de go no we go.

Wiek od bior cy: 5+ Bilety: 25/18/16 zł

Władca skarpetek, 14.02 godz. 12:30

Przyjaciółki z Wenus
12 lu te go 20:00

Cen trum Ini cja tyw Ar ty stycz nych
ul. Tę czo wa 79-81

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 zna ne i lu bia ne
szla gie ry przy pra wio ne nut ką pi kan -
te rii to głów ne atu ty przed sta wie nia. 

Cza ro dziej ski Świat
Według: Charlesa Perrault'a
4 lutego 11:00

Teatr Arka, ul. Mennicza 3
(wejście od ul.Świdnickiej 28)
reż. i scenariusz: Renata Jasińska
scenografia: Magdalena Grobelna

W trak cie przy go to wań oka za ło się, że
baj ko wy świat pa na Per raul ta przed -
sta wia się śpie wa ją co, więc ar ty ści Ar ki
po sta no wi li stwo rzyć mu si cal. Wart ka
ak cja, ko lo ro we ko stiu my i „ba śnio wa”
mu zy ka Jac ka Za mec kie go to tyl ko nie -
któ re atu ty te go przed sta wie nia.
Nie ma tu wy raź ne go dy dak ty zmu,
osza ła mia ją cych efek tów spe cjal nych,
cią głe go ła ma nia sche ma tów, jest
za to cie ka we, no wo cze sne po dej ście
do tek stu i tkwią cych w nim moż li wo -
ści in sce ni za cyj nych oraz ak tor skich.
Utwier dzi my Was w prze ko na niu, że
tra dy cyj ne baj ki nie są nud ne! Że
moż na się przy nich zre lak so wać, roz -
wi nąć wy obraź nię, zła pać kon takt
z ak to ra mi na sce nie. Daj cie się tyl ko
po nieść fan ta zji, a cza ro dziej ski świat
uka że się rów nież Wa szym oczom.

Bilety: 40/30 zł

Nie koń czą ca się opo wieść
wg Mi cha ela En de
18, 19 lu te go 11:00

Sce na Ga dzic kie go,
Teatr H. Modrzejewskiej w Legnicy
ada pta cja: Pa weł Pal cat i Ro bert Urbań ski
opie ka re ży ser ska: Ani ta Pod dęb niak
sce no gra fia: Mał go rza ta Bu lan da
mu zy ka: An drzej Ja ni ga
ruch sce nicz ny: Ane ta Zwie rzyń ska

Te atr, któ ry try um fu je nad te le wi zją
i kom pu te rem: barw na i wcią ga ją ca
baśń o wę drów ce ma łe go chłop ca,
pró bu ją ce go oca lić przed za gła dą kra -
inę wy obraź ni.
Po kaz cza ro dziej skiej si ły te atru dla
dzie ci i dla do ro słych.

Bi le ty 22/16 zł
Re zer wa cja i in for ma cja 76 72 33 505



GRIMM: czarny śnieg
Anka Herbut
23, 24, 28 lutego 19:00

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego,
ul. Gabrieli Zapolskiej 3
reż. i reż. światła Łukasz Twarkowski [IP]
dramaturgia Anka Herbut [IP]
scenografia Fabien Lédé i Łukasz
Twarkowski [IP]
muzyka Bogumił Misala [IP]

Spek takl in spi ro wa ny cy klem ba śni
bra ci Wil hel ma i Ja co ba Grim mów
„Kin der – und Hausmärchen”
Po dróż przez ba śnie jest jak dro ga
do do ro sło ści: trze ba ko goś stra cić
i trze ba coś po rzu cić. Do ko nać wy bo ru,
po my lić się, odejść, mo że wró cić, na -
uczyć się bać. A kie dy świa tem rzą dzi
lęk, ży cie ob cią żo ne jest nad mia rem
traum, nie speł nio nych pra gnień i na -
dziei. To, co wir tu al ne i wy obra żo ne,
oka zu je się bar dziej re al ne niż to, co
wi dać wo kół.
W spek ta klu ze bra ne przez bra ci Grimm
hi sto rie zo sta ją zde rzo ne z tym, cze go
dzi siaj bo imy się naj bar dziej, a groź ny,
ciem ny las, jak re fren po wra ca ją cy
w wie lu z nich, sta je się wnę trzem na -
szej wła snej gło wy.
Iden ti ty Pro blem Gro up [IP] to in ter dy -
scy pli nar na for ma cja ar ty stycz na, łą -
czą ca sztu ki wi zu al ne i per for ma tyw ne
z li te ra tu rą, ar chi tek tu rą i so un dar tem.
Au to rzy spek ta kli te atral nych, per for -
man sów, in sta la cji oraz fil mów. W Te -
atrze Pol skim we Wro cła wiu przy go to -
wa li do tąd: per for mans Li la Negr (2010),
spek takl Fa ri nel li (2011), dyp tyk KLI NI -
KEN/mi łość jest zim niej sza... (2012)
i se ans ki na au dial ne go Czar ne Słoń ce
(2015). W swo ich dzia ła niach sku pia ją
się na pro ce sie twór czym wy ra ża nym
w pra cy me to do lo gicz nej, im pro wi za cji
i dzia ła niach la bo ra to ryj nych. W 2014
uru cho mi li we Wro cła wiu IP Stu dio peł -
nią ce funk cje ga le rii, stu dia per for ma -
tyw ne go i pra cow ni mul ti me dial nej. IP
Gro up two rzą: Piotr Cho ro mań ski, An ka
Her but, Ja kub Lech, Bo gu mił Mi sa la
oraz Łu kasz Twar kow ski.
UWA GA! W spek ta klu wy ko rzy sty wa ne są
dźwię ki o bar dzo du żym na tę że niu oraz bar dzo
wy so kiej i ni skiej czę sto tli wo ści, świa tła stro bo -
sko po we i dy my! Tyl ko dla wi dzów do ro słych.

Pra pre mie ra pol ska w Te atrze Pol skim,
Sce na im. J. Grze go rzew skie go 22.01.2016
Bilety: 40/30 zł |35/27 zł

Deletionship PRE MIE RA
12 lu te go 19:00

ODA Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
re ży se ria: Mi chał Da wi do wicz
mu zy ka: In ner Vi sion La bo ra to ry/Ka rol
Skrzy piec
vi de oart: Piotr Wie czo rek
wy stę pu ją: Bar ba ra Cho do ro wicz,
Mi chał Da wi do wicz

Spek takl te atru ru chu za in spi ro wa ny
ży ciem. Pro za icz ne? Jak ży cie. Dra ma -
tur gia roz pię ta po mię dzy dwo ma sło -
wa mi: re la tion ship i de le te.
Opo wieść o ży ciu o ja kim ma rzy my,
do ja kie go dą ży my. Ta jem ni czy ele -
ment de struk cyj ny, tkwią cy gdzieś
głę bo ko w czło wie ku ła mie tą idyl lę i ją
nisz czy. Gu bi my się, po to, aby móc się
od na leźć, cza sem jed nak los drą ży tu -
ne le, któ re ma ją od dziel ne ko ry ta rze. 
Prze zwy cię żyć SAMOTNOŚĆ – cho ro -
bę XXI wie ku. Za wsze tli się gdzieś na -
dzie ja, któ ra po dob no umie ra ostat nia.
… Wam ile ra zy umar ła?

XVIII Fe sti wal Ob li cza Te atru
Po lko wic kie Dni Te atru
Od 26 lu te go do 21 mar ca

Aula PCA, Polkowice ul. Skalników 6

Di, Viv i Ro se
26 lutego 19:00
Te atr Ca pi tol z War sza wy

re ży se ria: Ma ciej Ko wa lew ski

W tym roku do Po lko wic za wi ta wie le
zna ko mi tych pol skich scen: m.in. Te -
atr Współ cze sny z War sza wy, Te atr
Ba ga te la z Kra ko wa, Te atr im. Ste fa -
na Ja ra cza z Ło dzi. Pu blicz ność obej -
rzy spek ta kle z udzia łem wy bit nych
ak to rów: m.in. Krzysz to fa Ko wa lew -
skie go, Jo an ny Bro dzik, Ur szu li Gra -
bow skiej czy Mag da le ny Wa lach.
Pa tron ką te go rocz nej edy cji jest Mar -
ta Li piń ska – ak tor ka te atral na, ra dio -
wa, fil mo wa i te le wi zyj na. Zwią za -
na z Te atrem Współ cze snym w War -
sza wie, stwo rzy ła po wszech nie zna ne
i ce nio ne kre acje.

www.pca.pl | www.ob li cza te atru.pl

SERCE Cisza wieloboku
Wrocławska premiera spektaklu
PRACOWNI || ROSA
8, 9 lutego 19:00, 18 lutego 18:00

Sala Teatru Laboratorium
Przejście Żelaźnicze, Rynek 

Na spek takl na mo ty wach dra ma tu
Waj di Mo uwa da Po go rze li sko skła da ją
się dwie czę ści: Zglisz cza – Su ita. My śląc
o zwie rzę tach ze zbom bar do wa ne go
zoo i Al -Atlal – Ru iny. Pa mię ta jąc o hi -
sto rii Me riam Ibra him….
Pierw sza z nich, pre lu dium, de dy ko wa -
na jest wszyst kim zwie rzę tom, któ re
pa dły ofia rą ludz kiej głu po ty i próż no ści
i sta no wi po most mię dzy spek ta klem
TAZM Mil cze nie świa tła a dru gą ko mo rą
SER CA – Al -Atlal – Ru iny. TAZM i SER CE
skła da ją się na Dwu głos O CI SZY.

Bilet 15 zł

ME WA PRE MIE RA
An to ni Cze chow
31 stycz nia godz. 19:00
2, 3, 4, 5 lutego 18:00

Du ża Sce na Te atru PWST,
Wrocław ul. Braniborska 59
reżyseria: Grzegorz Wojdon
scenografia: Agnieszka Aleksiejczuk
muzyka: Aleksandra Kot

Spek takl dy plo mo wy stu den tów IV ro -
ku Wy dzia łu Ak tor skie go PWST w ro -
ku aka de mic kim 2015/2016
To ko me dia, trzy ro le ko bie ce, sześć
mę skich, czte ry ak ty, pej zaż (wi dok
na je zio ro); mnó stwo roz mów o li te ra -
tu rze, ma ło ak cji, mi łość na pu dy – tak
o Me wie mó wił An to ni Cze chow.
To naj tra gicz niej sza z ko me dii w hi -
sto rii te atru i je den z naj pięk niej szych
dra ma tów, ja ki kie dy kol wiek po -
wstał – mó wią o Me wie re ży se rzy się -
ga ją cy po jej re ali za cję.
Do dwor ku zie miań skie go na pro win -
cji przy jeż dża ją go ście z mia sta. Przy -
jazd „wiel kie go świa ta” uświa da mia
miesz kań com ich tę sk no ty i am bi cje,
nie speł nio ne na dzie je i po trze by, a na -
de wszyst ko to, jak bez rad ni je ste śmy
wo bec prze mi ja nia…

Rezerwacja miejsc: wstęp wolny!
www.pwst.wroclaw.pl/rezerwacje/





Eduardo Chillida
Brzmienia  / Sonoridades
Do 13 marca

Galeria Awangarda BWA Wrocław,
ul. Wita Stwosza 32

Po dwu na stu la tach we Wro cła wiu ale
po raz pierw szy w ga le rii Awan gar da
pre zen to wa ne są pra ce Edu ar do Chil li -
dy, jed ne go z naj więk szych rzeź bia rzy
na świe cie dru giej poł. XX w.
Edu ar do Chil li da uwa żał mu zy kę za jed -
ną z naj bar dziej in spi ru ją cych go sztuk,
dla te go wie lu ba da czy i ku ra to rów czę -
sto od wo łu je się do utwo rów, któ rych
ar ty sta słu chał i któ ry mi in spi ro wał się
przy pra cy. Hisz pań ska ku ra tor ka Inés
R. Ar to la po sta no wi ła za pre zen to wać
no we po dej ście do twór czo ści rzeź bia -
rza. Przy go to wu jąc wy sta wę sku pi ła się
na moż li wo ści od two rze nia brzmie nia
ema nu ją ce go z sa mej rzeź by, jak pod -
kre śla – Waż ne jest dla mnie, by po ka -
zać mu zycz ność sa mych dzieł i umoż li -
wić spo koj ną i in dy wi du al ną kon tem -
pla cję każ de go z eks po na tów. Dla te go
też prze strzeń eks po zy cji za pro jek to wał
du et Pau li na Nie zgo da i Piotr Ma to sek.
Sa le po grą żo ne w pół mro ku po zwa la ją
sku pić się na każ dej rzeź bie – do po wia -
da ku ra tor ka.
Co cie ka we, na ścia nach mo że my oglą -
dać my śli Chil li dy, za pi sa ne przez nie go
ka li gra ficz nym pi smem, sa mym w so -
bie bę dą cym dzie łem ar ty stycz nym.
Wy sta wa w rów nej mie rze sku pia się
na aspek cie wi zu al nym, jak i dźwię ko -
wym, a to za spra wą dwóch kom po zy -
to rów, bar dzo bli skich my śli Chil li dy, ja -
ki mi są Gor ka Al da i José M. Sánchez -
-Verdú. Ich dzie ła bę dą to wa rzy szyć
od wie dza ją cym przez ca ły czas trwa -
nia eks po zy cji.
W ra mach wy sta wy or ga ni zo wa ny jest
sze reg wy da rzeń, w tym m.in. bez płat -
ne opro wa dza nia dla grup zor ga ni zo -
wa nych, warsz ta ty dla dzie ci czy spo -
tka nie wo kół ka ta lo gu wy sta wy.

Info. tel. 71 790.25.82

Zaginął kot
24 lutego 18:00

Macondo, ul. Pomorska 19 
Nie ma go od daw na, ni gdy ni gdzie nie
wy cho dził sam i bar dzo nas to mar twi,
praw do po dob nie zgu bił się na obrze -
żach Wro cła wia.
Ko cur nie po sia da ob ro ży, jest ogrom -
ny, ry czy, by wa agre syw ny i nie obli -
czal ny w kon tak tach z ludź mi. 
To szla chet ne z two jej stro ny, że zwra -
casz uwa gę na tak drob ne ogło sze nia.
W rze czy wi sto ści nie jest ono praw dzi -
we, za miast te go w ten oto spryt ny
spo sób chcie li by śmy za pro sić Cię
na wy sta wę, gdzie za pre zen tu je my
nie co wię cej te go ty pu nie spo dzia nek. 
Wię cej in for ma cji na wer ni sa żu.
Pro jekt re ali zo wa ny przez Stu den tów
z ASP we Wro cła wiu w ra mach za jęć
z Ry sun ku Kre atyw ne go, pro wa dzo -
nych przez prof. Jac ka Szew czy ka i as.
Mag da le nę Czer niaw ską.
Ku ra to ra mi wy sta wy są stu den ci IV ro -
ku z pra cow ni Ry sun ku Kre atyw ne go
Pa weł Kacz mar czyk i Ali cja Choj nac ka.

Mit su to shi Burn DRAWING MONSTER 
do 7 lu te go Bo sa – Ga le ria Sztu ki Współ cze snej, ul. Tę czo wa 7
Wy sta wa w ra mach Think Tank lab Trien na le, ma ra ton ma lo wa nia na ży -
wo+trans mi sja on -li ne!Mit su to shi Ban aka Mit su to shi Burn jest ry sow ni kiem,
de si gne rem, au to rem mu ra li i graf fi ti. Głów ną osią swo jej twór czo ści Burn uczy -
nił ry su nek, na zy wa jąc sie bie Dra wing Man al bo też Dra wing Mon ster. Ry su je
na wszyst kim – na pa pie rach, de skach, śmie ciach, ga ze tach, książ kach itd. Ni -
gdy nie przy go to wu je szki ców. W wie lu re ali za cjach nad pi su je ko lej ne war stwy,
two rząc sa mo re pe tu ją cy się pa limp sest.
W no wo po wsta łej Ga le rii Bosa po wsta nie du żych roz mia rów ry su nek, któ ry bę -
dzie się zmie niał przez ko lej ne dni trwa nia wy sta wy. 21 dni, a więc trzy ty go dnie,
w go dzi nach 19:00-04:00 ar ty sta wy ko ny wał bę dzie wiel ko for ma to wy ry su nek
w prze strze ni ga le rii. Noc ne zma ga nia ar ty sty z ma te rią bę dzie  można ob ser -
wo wać za po mo cą trans mi sji na ży wo, a w cią gu dnia oglą dać po stę py nad re -
ali za cją pro jek tu.  ga le ria bo sa.pl

Fi lip Ryb kow ski
_Błąd sys te mu
do 22 lu te go

Ga le ria Socato, pl. Sol ny 11
Lau re atem Grand Prix V Prze glą du
Mło dej Sztu ki Świe ża Krew.
De cy zja Ju ry o przy zna niu Grand Prix
je go ob ra zo wi wzbu dzi ła wie le emo cji.
Twór czość te go mło de go ar ty sty jest
wie lo wąt ko wa za rów no pod wzglę -
dem for mal nym, jak i me ry to rycz nym.
Pod czas Świe żej Krwi za chwy ci ły mi -
ni ma li stycz ne ob ra zy, ale na wy sta wie
za pre zen tu je my tak że fo to gra fie,
obiek ty oraz vi deo. Ryb kow ski na wią -
zu je od waż ny dia log z ka no na mi sztu -
ki, od wo łu je się do ory gi nal no ści ja ko
mi tu awan gar dy, do cho dzi do sed -
na ob ra zu – je go cie le sno ści.
_BŁąD SYS TE MU to zde rze nie mło de -
go ar ty sty z sys te mem sztu ki.
Z je go więk szy mi i mniej szy mi uster -
ka mi, na dzie ja mi, speł nie nia mi i roz -
cza ro wa nia mi. Je ste śmy po stro nie
Ryb kow skie go. Pań stwa tak że za pra -
sza my do za ję cia sta no wi ska!



Za bi ja nie Go muł ki
wg Ty siąc spo koj nych miast
Je rze go Pil cha
13, 14 lu te go 19:00
16, 17 lu te go 11:00

Sce na Ga dzic kie go, 
Teatr H. Modrzejewskiej w Legnicy
ada pta cja: Ro bert Urbań ski
re ży se ria: Ja cek Głomb
sce no gra fia: Mał go rza ta Bu lan da

We dług zgod nej opi nii kry ty ków naj -
lep sza sce nicz na ada pta cja pro zy Je -
rze go Pil cha w pol skim te atrze. Peł na
hu mo ru opo wieść o za ma chu na I se -
kre ta rza PZPR z uży ciem chiń skiej ku -
szy. Kon cert gry ak tor skiej, uka zu ją cy
cza sy PRL w krzy wym zwier cia dle.

Bi le ty: 27, 16 zł. Re zer wa cja i in for ma -
cja 76 72 33 505, bi le ty@te atr.le gni ca.pl

fot. K. Budrewicz

Szkoła błaznów
19 i 21 lutego 19:00

scenariusz, reżyseria i scenografia: Zbigniew Szymczyk
muzyka: Jacek Wierzchowski; kostiumy: Wanda Kowalska; wizualizacje:  Maria Porzyc

Szko ła bła znów po wsta ła z in spi ra cji dra ma tem Mi che la de Ghel de ro de’a.
Klu czem do in ter pre ta cji tek stu bel gij skie go dra ma tur ga, w swo jej twór czo ści
zbli ża ją ce go się do fran cu skiej awan gar dy XX wie ku, by ło ostat nie sło wo pa da -
ją ce w Szko le bła znów – okru cień stwo.
Czym jest okru cień stwo? Jak się ob ja wia? Jak re agu je my na nie re agu je my?
Współ cze sny świat – ob wa ro wa ny róż no rod ny mi ak ta mi praw ny mi, w tym kon -
wen cja mi praw czło wie ka – na dal nie po tra fi so bie po ra dzić z okru cień stwem.
W przed sta wie niu Zbi gnie wa Szym czy ka te mat okru cień stwa ba da ny jest na kil -
ku płasz czy znach: czło wie ka wo bec czło wie ka, sys te mu wo bec jed nost ki i na tu -
ry wo bec czło wie ka. Czy wy gry wa sil niej szy, czy spryt niej szy? Ra tun kiem jest
spo kój du cha, czy hi ste rycz ny śmiech? A mo że ma ska bła zna jest tym naj wła -
ściw szym ka mu fla żem, szan są na prze trwa nie? 

Bilety: 30.20/15 zł

Tesla vs Edison PRE MIE RA
27 luty 17:00 | 28 luty 13:00

Wrocławski Teatr Lalek, pl. Teatralny 4
Trzy ma ją ca w na pię ciu opo wieść osa -
dzo na w in du strial nych re aliach po -
cz. XX w. – opar ta na fak tach hi sto ria
za cię tej ry wa li za cji dwóch wiel kich
wy na laz ców o pry mat w dzie dzi nie
elek trycz no ści. Prąd sta ły czy prąd
zmien ny? Spór, któ ry sto lat te mu
elek try zo wał ca ły świat, roz strzy gnął
osta tecz nie wi zjo ner Ni ko la Te sla, wy -
na laz ca m.in. dy na ma ro we ro we go,
sil ni ka elek trycz ne go i ba te rii sło necz -
nej. Ale przez la ta to wła śnie Tho mas
Edi son był na ustach wszyst kich... czy
aby na pew no grał fa ir. Wiek 6+



Hu bert Cze re pok 
ALL THE UNIVERSE IS FULL OF
BEAUTIFUL CREATURES
5 lutego 18:00
Zdarzenie towarzyszące: XXV spo -
tka nie au tor skie z cy klu Szczyt for my
19 lutego 18.00
Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4
Ty tuł „All the Uni ver se is Full of Be au -
ti ful Cre atu res” obej mu je dwa pro jek -
ty – pierw szy to cykl ry sun ków przed -
sta wia ją cy por tre ty zwie rząt, któ re
ame ry kań scy i ra dziec cy na ukow cy
wy sy ła li w ko smos pod czas trwa nia
Zim nej Woj ny w XX wie ku. (...). Pierw -
szym zdo byw cą prze strze ni ko smicz -
nej nie jest za tem czło wiek, lecz zwie -
rzę ta, któ re są bez i mien ny mi pio nie -
ra mi Ko smo su.
Dru gi pro jekt pre zen to wa ny na wy -
sta wie /pre mie ra/ to film pt. „Ostat ni
czło wiek”. Przed sta wia on sa mot ne go
osob ni ka ro dza ju ludz kie go, któ ry
uwię zio ny w za gu bio nej we mgle sta -
cji ba daw czej do ko nu je po mia rów, ob -
li czeń. Je go świat to za le d wie kil ka
roz pa da ją cych się in stru men tów, któ -
re ma ją do star czyć mu da nych o świe -
cie. Czy na uka jest w sta nie od po wie -
dzieć na od wiecz ne py ta nia ludz ko ści?
Hu bert Cze re pok ab sol went za ko piań -
skiej Szko ły Ke na ra, oraz po znań skiej
ASP, gdzie stu dio wał w pra cow niach
Iza be li Gu stow skiej i Ja na Ber dy sza ka.
W du ecie ar ty stycz nym Ma gi sters (ze
Zbysz kiem Ro gal skim) pro du ko wał
ab sur dal ne fo to gra fie i fil my. Współ -
pra cu jąc z Se ba stia nem Men de zem,
opra co wał stra te gicz ną grę Su rvi vors
of The Whi te Cu be – sy mu la cję świa ta
sztu ki. Two rzył ze Ste vem Ru sh to nem
de ath -me ta lo wą gru pę Chil dren of
So dom. Ry su je, ma lu je, two rzy obiek -
ty, in sta la cje, re ali zu je wi deo, ani ma -
cje, wy ko nu je fil my fo und fo ota ge.
Kurator: Mariusz Jodko

Eu ge niusz Get –Stan kie wicz
Get the cat
17 lu te go 19:00

CK Agora, ul. Serb ska 5a
Przy znaj my to – ko ty są wszę dzie!
Za le wa ją nie tyl ko In ter net ale od wie -
ków wy le gu ją się na płót nach i ry sun -
kach ar ty stów. Od lu te go oku po wać
bę dą ga le rię CK Ago ra, prę żąc grzbie ty,
ostrząc pa zu ry, z zim ną krwią mor du -
jąc my szy na gra fi kach wy bit ne go
wro cław skie go ar ty sty. To nie co dzien -
na oka zja by obej rzeć rzad ko wy sta -
wia ne pra ce po cho dzą ce z pry wat nych
ko lek cji. Wy sta wa dla wszyst kich ma -
ją cych ko ta na punk cie mie dzio ry tów
Ge ta… i ko tów. Wernisaż wystawy
odbędzie się w Świa to wy Dzień Ko ta.
Wstęp wol ny!

Tyl ko ołó wek
Pra cow nia Pla stycz na Re ja 17
26 lu te go 18:00

MDK Śródmieście, ul. Dubois 5
Pra cow nia Pla stycz na Re ja 17 od 35
lat zaj mu je się Edu ka cją Ar ty stycz ną.
Mło dzi lu dzie uczą się warsz ta tu pla -
stycz ne go. Po zna je my wa lo ry ry sun -
ku i ma lar stwa. Je ste śmy na ścież ce
zdo byw ców umie jęt no ści uzbro je ni
w pędz le i ołów ki.
Tym ra zem chce my uka zać spek trum
ćwi czeń ry sun ko wych ołów kiem od
szki ców po za awan so wa ne pra ce stu -
dyj ne. Zwy kły ołó wek w nie zwy kłych
dło niach, uta len to wa nych Re jow ców
pod da ny jest czę sto trud nej in te lek tu -
al no – ma nu al nej pró bie.
Za pra sza my do pod glą da nia na sze go
warsz ta tu pla stycz ne go.

dr Grze gorz Bed narz
Opie kun ar ty stycz ny Pra cow ni Re ja 17

Trze cia stro na nie win no ści Instalacje
do 20 lutego

Art Main Station by mia, Dworzec Główny PKP, ul. J.Piłsudskiego 105
Krzysz tof Bed nar ski, Ka rol Marks na tacz ce, 2008; Mar cin Ber dy szak, Mar twa na tu ra z nie -
win nością, 2004; Iza be la Gu stow ska, W dzień zaćmie nia – czas se an su, 2000; Ry szard
Jędroś, Wi de odeszcz -1994, Bez ty tu łu -1994; Mał go rza ta Ka zi mier czak, In ku ba tor uto -
pii, 1998; Ro mu ald Ku te ra, Pod wójne cięcie, 2006

Eks po zy cja wy bra nych prac ze zbio rów Dol no ślą skie go To wa rzy stwa Za chę ty
Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu. Ku ra tor wy sta wy – prof. Wal de mar Okoń, prze kor -
nie sta wia przed wi dzem bar dzo kon kret ne py ta nie – o nie win ność. Ze sta wio ne
ze so bą pra ce różnych twórców po ru sza ją kwe stie rze czy wi stości i trans cen den -
cji dwóch ście ra jących się w isto cie ludz kiej świa tów, ale tyl ko przez pry zmat jed -
ne go z nich od bie ra ny może być ich
prze kaz. Czy po tra fi my jesz cze pa trzeć
na nie rze czy wi ste wy two ry, ma jąc te go
świa do mość? Czy fik cja, którą kar mie ni
je steśmy ze wsząd, ma w so bie coś
z pier wot nej ma gii? Dzięki ar ty stom, od -
wie dza jący wy sta wę ma ją szan sę od -
na leźć pod po wie dzi o tym, co praw dzi -
we, a co może się tyl ko wy da wać.

Wstęp wol ny!



W LUTYM NUMERZE OD RY: Ma riusz Urba nek: Dzie sięć ty go dni, któ re wstrzą snę ły Pol ską
· Ko zioł: Czyj gru dzień? Roz mo wy z: No wo tar skim, Wie se ma nem, Sła bosz pyc kim i Mar col lem
· Sie radz ki Sur dy kow ski o ob łu dzie, To eplitz o pra gnie niu by cia oszu ki wa nym, Du pu is o szczę ściu
Gro to wicz o eu ge ni ce i eu ta na zji w Niem czech · Bez -źró dło wość po ezji Kon ra da Gó ry
Pro za: Ja cek Bo cheń ski, An drzej Tur czyń ski, Jan M. Pi skor ski · Abo ut Tre es i nie tyl ko

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

Ga le ria sztu ki Ośrodka Kultury i Sztuki
we Wro cła wiu – In sty tu cji Sa mo rzą du

Wo je wódz twa Dol no ślą skie go

DU ALIZM FO TO GRA FII
Na wy sta wie swo je pra ce za pre zen tu ją
ar ty ści Okrę gu Dol no ślą skie go Związ ku
Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków.
Jak pi sze Jo an na Mie lech w ka ta lo gu:
(…) po ka zu je róż no rod ność po staw
i za gad nień for mal nych, któ re bez wy -
jąt ku słu żą do pró by opi sa nia świa ta
za po mo cą fo to gra fii. Wiel ka roz ma itość sta no wisk i świa to po glą dów wy ni ka
oczy wi ście ze spo tka nia ukształ to wa nych oso bo wo ści ar ty stycz nych, któ re
wy zna ją pew ne fo to gra ficz ne za sa dy i po zo sta ją im wier ne (…) Twór cy bio rą -
cy udział w wy sta wie „Du alizm fo to gra fii” po da ją wła sne in ter pre ta cje tej idei.
Każ dy ar ty sta po ru sza in ną kwe stię du ali zmu, a wszyst kie te roz wią za nia są
od kryw cze i nie po wta rzal ne, istot ne tak, jak waż na jest sztu ka.

Wer ni saż 12 lu te go, godz. 18.00. Wy sta wa czyn na do 12 mar ca 2016
Dol no ślą skie Cen trum Fo to gra fii „Do mek Ro mań ski” – Ga le ria Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki

we Wro cła wiu, pl. bpa Nan kie ra 8, Wro cław

CMEN TA RZ NIE ŚMIER TEL NYCH Hen ry k Waniek
W pro mo cji pierw szej książ ki wydawnictwa OKiS Arch2pelag Hen ry ka Wań ka
zatytułowanej „Cmen ta rz nie śmier tel nych” obok autora udział we zmą – prof. dr
An drzej Za wa da, dr. Ja cek Grę bo wiec oraz An drzej Więc kow ski, któ rzy mó wić
bę dą o twór czo ści Hen ry ka Wań ka i o pre zen to wa nej książ ce. 
Książ ka jest zbio rem ese jów o ko lo niach ar ty stycz nych, któ re two rzy ły się
w Szklar skiej Po rę bie na prze ło mie wie ków XIX i XX wo kół bra ci Haupt man nów
i sku pia ły naj wy bit niej szych ar ty stów, pi sa rzy i fi lo zo fów tam te go cza su.

19 lu te go, godz. 17:00 – Dom Ger har ta i Car la Haupt man nów, Szklar ska Po rę ba
29 lu te go, godz. 16:30 – Do mek Ro mań ski, pl. bpa Nan kie ra 8, Wro cław

Tomasz Fronckiewicz,
Materia i forma poza chaosem

MAŁ GO RZA TA AMA RO WICZ
Po rad nik do bre go wy glą du
Uro dzo na w 1989 ro ku, stu dent ka stu -
diów sta cjo nar nych II stop nia Aka de -
mii Sztuk Pięk nych im. E. Gep per ta we
Wro cła wiu na Wy dzia le Gra fi ki i Sztu ki
Me diów (spe cja li za cja: fo to gra fia).
Jest ab sol went ką Wy dzia łu Ce ra mi ki
i Szkła, kie run ku Wzor nic two i Pro jek -
to wa nie Szkła, na któ rym uzy ska ła dy -
plom li cen cjac ki pod kie r. prof. nadzw.
Bar ba ry Zwor skiej -Ra ziuk i prof. Ka zi -
mie rza Paw la ka. Swo ją dzia łal ność ar -
ty stycz ną z za kre su sztuk wi zu al nych
sku pia głów nie wo kół wi deo -in sta la cji
i fo to obiek tów.
Za da niem ga le rii jest pre zen ta cja do ko -
nań po wsta łych w fo to me dial nym nur -
cie sztu ki. Pu blicz no ści zo sta nie za pre -
zen to wa ny do ro bek ar ty stycz ny, któ ry
ma swo je źró dło w ogól no pol skim śro -
do wi sku aka de mic kim, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem re ali za cji po wsta łych
w dol no ślą skim krę gu ar ty stycz nym.
W ro ku 2016 Ga le ria PHO TO ZO NA zor -
ga ni zu je wy sta wy o zróż ni co wa nym
cha rak te rze for mal nym (fo to gra fia, fo -
to obiekt, fo to in sta la cja itp), któ re po za
miej scem eks po zy cji (Dol no ślą skie
Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej OKiS)
bę dą upu blicz nio ne rów nież w me diach
elek tro nicz nych i pu bli ka cjach.
Ku ra to r: Aga ta Szu ba

Wer ni saż 26 lu tego, godz. 17:00
Ga le ria Pho to Zo na – DCIK OKiS

Rynek-Ratusz 24, Wrocław

I KARNAWAŁOWY BAL JAZZOWY
OKiS oraz Pol skie Sto wa rzy sze nie Jaz zo we
Wro cław za pra sza ją na jaz zo wy bal kar ba wa ło -
wy. Do brej za ba wie to wa rzy szyć bę dzie mu zy -
ka ta necz na (jazz tra dy cyj ny), któ rą za pew nią
DI XIE TI GERS BAND oraz WROC LAW CAR NI VAL
BRASS BAND. Z ze spo ła mi go ścin nie wy stą pi
wo ka li sta JA NUSZ CE DRO.
De dy ku je my ten Bal wszyst kim któ rzy pa mię ta ją Klub Jaz zo wy Ru ra, czy Klub
Dzien ni ka rza i by li tam czę sty mi go ść mi, aby spo tka li się po la tach raz jesz cze
wła śnie na I KAR NA WA ŁO WYM BA LU JAZ ZO WYM. Mo ty wem prze wod nim ba lu
jest kli mat No we go Or le anu z lat 20-tych i 30-tych, a pa tro nem: Lo uis Satch mo
Arm strong. W pro gra mie licz ne atrak cje, m.in. wy bór Kró la i Kró lo wej Ba lu i kon -
kur sy z na gro da mi. Mi le wi dzia ne bę dą stro je z lat 20-tych i 30-tych.

6 lutego. Klub Muzyczny Liverpool we Wrocławiu.
Kontakt: W. Krakus, tel. 502 040 406 | Koszt 125 zł osoba (w tym ciepłe i zimne posiłki)

Dixie Tigers Band



Gru pa Mo ty la No ga
4 X KO BIE TA
Od 1 do 29 lutego

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na fi lia nr. 18
ul. Gra bi szyń ska 236a

Wy sta wa pre zen tu je ob ra zy tej sa mej
ko bie ty -mo de la, na ma lo wa ne tech ni -
ką olej ną przez ma la rzy ar ty stów sku -
pio nych wo kół gru py ar ty stycz nej Mo -
ty la no ga. An na Gutt, Mar ta Kon stan -
ty no wicz, John Win nic ki i Ma rek Żar -
czyń ski, ma lu jąc opo wia da ją o tym, że
każ dy z nich ina czej wi dzi tę sa mą
twarz. Wy sta wa pre zen tu je tak że in -
ne, no we pra ce ar ty stów.

Wstęp wolny!

JOANNA GRYZIŃSKA
PLAYLISTA
13 lu te go 18:00

Ga le ria Ver sus, Jat ki 11
Gry ziń ska nie ma lu je mod nie. Jej sztu -
ka jest ro man tycz na i de li kat na, sza -
nu je na de wszyst ko warsz tat, ko lor
i in tym ność. Na wy sta wie po za licz ny -
mi ry sun ka mi i uryw kiem z wiel ko for -
ma to wej twór czo ści, za pre zen to wa ny
zo sta nie no wy cykl ob ra zów, gdzie
Gry ziń ska łą czy fo to gra ficz nie uchwy -
co ne uryw ki co dzien no ści z tek sta mi
bli skich jej pio se nek. 
Jo an na Gry ziń ska, ma lar ka, ry sow -
nicz ka, ku ra tor ka i au tor ka in sta la cji.
Ab sol went ka Wy dzia łu Ma lar stwa
pod kier. prof. An drze ja Zda no wi cza
(2014) oraz Edu ka cji Ar ty stycz nej
na spe cjal no ści Stra te gie ku ra tor skie
i pro mo wa nie kul tu ry (2014). Dok to -
rant ka ma lar stwa na ro dzi mej uczel ni.
No mi no wa na do na gro dy głów nej
w 34. edy cji Kon kur sie im. Ma rii Do ko -
wicz dla naj lep szych dy plo mów.Lit ko Crew MR_S1

4 lu te go 19:00
Ga le ria Sztu ki Śli mak, ul. Ło kiet ka 3

Lit ko_crew, to nie for mal na gru pa
trzech mło dych gra fi ków. Re na ta, Sy -
lvia i Ma ciek są pa sjo na ta mi li to gra fii,
któ rej to pro mo cję ob ra li so bie
za głów ny cel – przed mio tem wy sta -
wy bę dą pra ce wy ko na ne wła śnie
w tej tech ni ce. Gra fi ki każ de go z twór -
ców są cał ko wi cie od mien nym ese jem
na te mat rze czy wi sto ści, czło wie ka
oraz ich sa mych.
Bę dzie to ich pierw sza, wspól na pre -
zen ta cja gra fik po wsta łych na prze ło -
mie ostat nich dwóch lat.

Mar ta Ga lan to wicz
Kra jo bra zy we wnętrz ne
5 lu te go 18:00

Ga le ria ODT Świa to wid
ul. Sem po łow skiej 54a

Swo je ma lar stwo na zy wa za ba wą
z far ba mi, a jej ob ra zy to w więk szo ści
pej za że – jak i oso bi ste ka dry, zdję cia
za pi sa ne w pa mię ci obiek ty wem oczu.
Pej za że te nie są jed nak re ali stycz ne,
bo pod czas prze no sze nia ich na płót -
no  re alizm ob ra zu stop nio wo sta je się
dru go pla no wy lub nie istot ny…
Mar ta Ga lan to wicz ab sol went ka Uni -
wer sy te tu Śl. w Ka to wi cach, dy plom
z ma lar stwa uzy ska ła w prac. prof. Je -
rze go Wroń skie go. Pra cu je ja ko te ra -
peu ta pla styk w szko le dla uczniów
z au ty zmem. Zaj mu je się ma lar -
stwem szta lu go wym i akwa re lo wym.
Jest przede wszyst kim ko lo ryst ką.

Nor berta Sa ko wicz
3 lu te go 17:00

Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej im. E. Gep per -
ta we Wro cła wiu, ul. Ru ska 46c/7

Wy sta wa ma lar stwa i ry sun ku Nor -
ber ty Sa ko wicz. Au tor ka od kil ku lat
jest słu chacz ką Ogni ska i tam
po skoń cze niu pra cy za wo do wej re ali -
zu je swo ją pa sję ma lar ską. Pre zen to -
wa ne pra ce do wo dzą jak istot nym te -
ma tem ma lar skich po szu ki wań mo że
być mar twa na tu ra. Na wy sta wie zo -
ba czyć moż na rów nież pej za że oraz
stu dyj ne ry sun ki au tor ki.

Mi chał Błach
6 lu te go 18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Za le ży mi na chwi lo wym za hip no ty zo -
wa niu wi dza, tak, by za czął szu kać w ob -
ra zie bli skich wła snym emo cjom ka drów. 
Mi chał Błach, ukoń czył stu dia ar chi tek -
tu ry kra jo bra zu Wro cław skie go Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go. Pro jek tant,
ar ty sta. Roz wi ja swo je pa sje w za kre -
sie sztuk wi zu al nych, eks pe ry men tu je
z ko la żem, ma lar stwem pa ste lo wym,
a ostat nio po ru sza się w nur cie eks pre -
sjo ni zmu abs trak cyj ne go.



Lu dwik Ki czu ra
Ple ja da ar ty stów współ cze snych
20 lu te go 15:00

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu
pl. Powstańców Warszawy 5

W pro gra mie: po kaz i omó wie nie prac
ar ty sty ze zbio rów Mu zeum Na ro do -
we go we Wro cła wiu, pro jek cja fil mu
Sta ni sła wa Pa te ra Pro fe sor Lu dwik Ki -
czu ra, dys ku sja.
Lu dwik Ki czu ra, (1934-2015). Ar ty sta
szkła. W la tach 1954-1960 stu dio wał
w PWSSP  we Wro cła wiu (obec nie ASP
im. E. Gep per ta) pod kie r. prof. Sta ni -
sła wa K. Daw skie go. Od 1960 r. zwią -
za ny z ma cie rzy stą uczel nią ja ko pe da -
gog, wie lo let ni kie row nik Ka te dry Szkła.
Spe cja li zo wał się w szkle uni ka to wym
ręcz nie for mo wa nym, opra co wał au -
tor skie me to dy kształ to wa nia szkła,
eks pe ry men to wał z uszla chet nia niem
mas szkla nych w ce lu uzy ska nia ory gi -
nal nych efek tów struk tu ral no -ko lo ry -
stycz nych. W la tach 80. pra co wał
w szkle optycz nym, w ko lej nej de ka dzie
wy ko rzy sty wał do swo ich dzia łań tak -
że me to dy pie co we – zgrze wa nia szkła
w for mach gip so wych i że liw nych.

(cy tat za: Bar ba ra Ba naś, Lu dwik Ki czu ra,
2013, wyd. ASP im. E. Gep per ta)

Je go pra ce znaj du ją się w ko lek cjach
pry wat nych i mu ze al nych pol skich i za -
gra nicz nych, m.in.: ja poń skich, nie miec -
kich, duń skich, szwedz kich, ukra iń skich.

Fot. S. Sielicki

Paweł Skorupa
ASIAN HOMO FABER | Fotografie
Od 22 lutego do 30 marca

CRZ Krzywy Komin
ul. Dubois 33-35

Wy sta wa opo wia da ją ca hi sto rię co -
dzien ne go ży cia czło wie ka Wscho du.
Na 35 wiel ko for ma to wych plan szach
po ka za ne są pro ste, co dzien ne czyn -
no ści, któ re są klu czem do speł nie nia
w Sta rym Świe cie, przez któ ry le d wo
prze cie ka po stęp i fi lo zo fia Za cho du.
W świe cie, któ ry szu ka od po wie dzi
na py ta nie: je śli nie mieć, to jak być? 
Przy pa dek spra wił, że w lip cu 2015 po -
pa trzy łem ca ło ścio wo na mój do tych -
cza so wy do ro bek fo to gra ficz ny – opo -
wia da Pa weł Sko ru pa, au tor fo to gra fii
i or ga ni za tor wy sta wy – Oka za ło się, że
zdję cia wy ko na ne w cią gu ostat nich 5
lat ma ją wspól ny mia now nik: sku pia ją
się na Czło wie ku Pra cu ją cym. (...)
Zdję cia przed sta wia ją miesz kań ców
In dii, Kam bo dży, Taj lan dii i Wiet na mu.
Są to głów nie por tre ty, choć z ra cji te -
ma tu po ja wi ło się kil ka zdjęć re por ta -
żo wych. Uchwy co ne chwi le czę sto
wska zu ją na prak tycz ny aspekt po dej -
ścia do pra cy.

Mi chał Ja ku bo wicz 
subPark: Upad ki
26 lu te go 18:00

Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4
Nie gdyś nie miec ki cmen tarz, dziś park
Gra bi szyń ski wy peł nio ny mo nu men -
tal ny mi przy kła da mi po mni ków na tu -
ry i jed no cze śnie go to wy mi dzie ła mi
sztu ki pu blicz nej, trans kul tu ro wy mi
re ady -ma des, któ re za dzi wia ją swo ją
ostro ścią wy ra zu i bez pre ten sjo nal no -
ścią jest za sad ni czym te ma tem wy -
sta wy. Fo to gra fie przed sta wia ją ukła -
dy drzew w prze strze ni, któ ra utra ci ła
swój daw ny sens. Od dzia ły wa nia
dwóch kul tur: pol skiej i nie miec kiej
w oto cze niu ryt micz nych struk tur
ema nu ją szcze gól ną ener gią. W pro -
jek cie sub Park ma te ria eko sys te mu
od kry wa na jest ja ko sym bo licz -
na prze strzeń mia sta. 
Mi chał Ja ku bo wicz (ur. 1977) ab sol -
went po lo ni sty ki na Uni wer sy te cie
Wro cław skim oraz fo to gra fii na Aka -
de mii Sztuk Pięk nych w Po zna niu,
gdzie uzy skał sto pień dok to ra sztuk
pla stycz nych. Wy sta wie to wa rzy szy
no wa książ ka au to ra pt. „sub Park”

Wstęp wolny!

Zofia Werblicka
Krystyna Sądej
Tkanina artystyczna i malarstwo
1 lutego 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zwalna 7
Zo fia Wer blic ka, zaj mu je się tka ni ną
ar ty stycz ną i ma lar stwem. Na le ży
do Dol no ślą skie go Sto wa rzy sze nia Ar -
ty stów Pla sty ków i gru py tkac kiej Ba -
bie La to we Wro cła wiu. Ma na kon cie wie le wy staw in dy wi du al nych i zbio ro -
wych w kra ju i za gra ni cą. Zdo by ła pierw szą na gro dę w Dzier żo niow skim Prze -
glą dzie Twór czo ści Rę ko dzie ło 2013 za pra cę Pej zaż Pol ski.
Kry sty na Są dej z Ot ta wy. Przed sta wia tka ni ny ar ty stycz ne i eks pe ry men ty tkac -
kie. Zaj mu je się rów nież ma lar stwem i po ezją. Ma na swo im ką cie wie le wy staw
mię dzy na ro do wych w Pol sce, Ka na dzie, USA i w wie lu kra jach Eu ro py. Jest in -
struk tor ką tka ni ny ar ty stycz nej w Scho ol of Art w Ottawie.

Do 26 lutego, w pn, śr, pt w godz. 16-20.00

Zofia Werblicka, Pejzaż polski



Bar de jov. Świa to we dzie dzic two UNE SCO
od 6 lu te go do 13 mar ca

Mu zeum Et no gra ficz ne 
– Od dział Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu, ul. Traugutta 111/113, 

Wy sta wa pre zen tu je dzie je le żą ce go bli sko gra ni cy z Pol ską sło wac kie go mia -
sta – per ły śre dnio wiecz nej ar chi tek tu ry. Zna ko mi cie za cho wa ny układ urba ni -
stycz ny z XV –XVI wie ku, oto czo ny ka mien ny mi mu ra mi i basz ta mi, kry je mo nu -
men tal ny ko ściół z uni ka to wy mi, go tyc ki mi oł ta rza mi skrzy dło wy mi oraz go tyc -
ko -re ne san so wy ra tusz. W 2000 r. hi sto rycz ne cen trum Bar de jo wa wraz z ży -
dow skim sub ur bium wpi sa ne zo sta ły na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO.

Marlena Kudlicka
Kontrola jakości i weryfikacja
standardu | Rzeźba
od 19 lutego do 3 maja

Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a

Wy sta wa in sta la cji prze strzen nych
Mar le ny Ku dlic kiej na wią zy wać bę dzie
do pre zen to wa nych w prze strze ni
Mu zeum Współ cze sne go Wro cław
prac Sta ni sła wa Dróż dża. Ar tyst ka
w swo ich rzeź bach po słu gu je się zna -
ka mi, li te ra mi i cy fra mi, któ re sta ją się
ma te ria łem rzeź biar skim, słu żą cym jej
do two rze nia abs trak cyj nych brył geo -
me trycz nych. In te re su je ją szcze gól -
nie po ję cie błę du, wy ła nia ją ce go
w pro ce sie two rze nia, któ ry wpły wa
na osta tecz ny kształt rzeź by, sta jąc
się na rzę dziem kształ to wa nia for my.
kuratorka: Dorota Monkiewicz

unprotected 0 fig. 2

Mies van der Ro he Award
15 lutego 18:00

Mu zeum Ar chi tek tu ry
ul. Bernardyńska 5

Dwie wy sta wy po świę co ne naj waż niej -
szej eu ro pej skiej na gro dzie ar chi tek to -
nicz nej – Na gro dzie Unii Eu ro pej skiej
w dzie dzi nie ar chi tek tu ry współ cze snej,
Mies van der Ro he Award.
Wy sta wa Ma de in Eu ro pe – 25 lat Na -
gro dy Mies van der Ro he Award, obej -
mu ją cą lau re atów na gro dy do 2013
ro ku. To szcze gól na edy cja, po nie waż
na jej „krót kiej li ście” wy róż nio no aż
trzy pro jek ty zre ali zo wa ne w Pol sce
Wy sta wa Mies van der Ro he Award
2015 to dwie zwy cię skie re ali za cje
(na gro da głów na oraz na gro da dla
mło dych ta len tów), czte ry bu dyn ki za -
kwa li fi ko wa ne do fi na łu i dwa obiek ty
z „krót kiej li sty”.

Filharmonia w Szczecinie,
nagroda główna konkursu

fot. Hufton+Crow

Chiń ski No wy Rok
6 lu te go 11:00-17:00

Hol główny, Muzeum Narodowe we
Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5

W pro gra mie po kaz Tai Chi, lek cja ję -
zy ka chiń skie go, pio sen ki chiń skie,
pre zen ta cja mu zy ki wy ko ny wa nej
na cy trze Gu zheng oraz wy kła dy i licz -
ne warsz ta ty. Im pre za przy go to wa -
na we współ pra cy z: In sty tu tem Kon -
fu cju sza przy Uni wer sy te cie Wro cław -
skim i Sto wa rzy sze niem Pol sko -Chiń -
skim na Rzecz Kul tu ry i Sztu ki.
Warsz ta ty i po ka zy

bez ogra ni czeń wie ko wych:

11:00 – Wy ci nan ki chiń skie
11:40 – Ma ski ope ry pe kiń skiej
12:20 – Ma lar stwo i ka li gra fia chiń ska 
13:20 – La taw ce chiń skie
14:00 – Otwar cie Dnia Chiń skie go:
Chiń skie pio sen ki – Ol ga Le roch, Pol -
skie pio sen ki w chiń skiej od sło nie
– Ze spół Mu zy ki Pol skiej Mo ko sza
14:30 – Po kaz Tai Chi – Wro cław ska
Aka de mia Tai Chi 
15:00 – For ma z mie czem – Aka de -
mia Feng Shui
15:15 – Lek cja ję zy ka chiń skie go
16:00 – Ce re mo nia pa rze nia her ba ty
16:20 – Po kaz tań ca chiń skie go i kon -
cert na chiń skiej cy trze Gu zheng

Zapisy pod nr. tel. 71 / 372 51 48.

Wy kła dy:
14:30 – Ol ga Le roch
Tra dy cyj na mu zy ka chiń ska
15:00 – prof. Ga briel Pa low ski
Por ce la na bia łe zło to

Wstęp wol ny!



z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

/25 stycznia - 3 lipca 2016/

wtorek–niedziela: 9.00 –16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE wtorek–niedziela: 10.00–16.00

ul. Traugutta 111/113, WrocławWYSTAWA STAŁA 
WYSTAWA CZASOWA /6 lutego - 13 marca 2016/

/12 grudnia 2015 - 14 lutego 2016/

PANORAMA RACŁAWICKA

PAWILON CZTERECH KOPUŁ 
otwarcie nowego oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu - 26 czerwca 2016

WYSTAWY CZASOWE:

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

12 listopada 2015 - 28 lutego 2016
Jak zmieniały się meble do siedze-
nia na przestrzeni wieków, jak je 
konstruowano i  zdobiono – tego 
m.in. można się dowiedzieć zwie-
dzając tę wystawę.

Barwy światła
23 lutego - 17 kwietnia 2016
Prezentacja twórczości wybitnego wrocławskiego ma-
larza, wieloletniego redaktora gra� cznego miesięcznika 
“Odra”. Pokazanych zostanie kilkadziesiąt prac, w tym 
obrazy i akwarele przekazane do zbiorów Muzeum przez 
rodzinę zmarłego w 2013 r. artysty.

5 lutego - 15 maja 2016
Na wystawie można będzie zobaczyć 
najcenniejsze eksponaty ze znajdują-
cej się w zbiorach Muzeum kolekcji 
monet książąt śląskich. Różnorod-
ność stempli prezentowanych monet 
i wysoki kunszt ich wykonania świad-
czą o dużej randze, jaką im przypisy-
wano i wysokich umiejętnościach ich 
wykonawców.



Ro bert Robb Ma ciąg
Chi ny | Slaj do wi sko
25 lu te go 18:30

CK Zamek, pl. Świę to jań ski 1
Po prze je cha niu ro we rem 5000 km
po Chi nach na uczy li śmy się jed ne -
go – co 100-200 ki lo me trów to nie mal
zu peł nie in ny kraj. Zmie nia ją się dia -
lek ty, po tra wy, ry sy twa rzy i kra jo bra -
zy. Tu taj nie moż na się nu dzić. Tu taj
co chwi lę coś się zmie nia a za każ dym
za krę tem czai się nie spo dzian ka. To
nie jest ta ki oczy wi sty kraj jak by nam
się wy da wa ło. Za pra szam na po dróż
w głąb Chin. Z da la od miast, Wiel kie -
go Mu ru i oczy wi stych za byt ków.
Robert Robb Maciąg, au tor kil ku ksią -
żek po dróż ni czych. Dwu krot ny lau re at
na gro dy Traveler mie sięcz ni ka Na tio -
nal Geo gra phic. Od wie dził po nad 20
kra jów i zna lazł tam set ki przy ja ciół
i do brych zna jo mych. Pro pa gu je ideę,
że świat jest pe łen do brych lu dzi.

Wstęp wol ny!

Kino Schron 2
Ciasnota
10 lutego 19:00

Beautiful Tube, Muzeum Współczesne
Wrocław, pl. Strzegomski 2a

„Mo tyl i ska fan der”, reż. Ju lian Schna -
bel, Fran cja/USA, 112”, 2007
W Mu zeum Współ cze snym Wro cław
już po raz dru gi pod czas zi mo wych
i wio sen nych wie czo rów dzia ła Ki no
„Schron”. Tym ra zem mo ty wem prze -
wod nim cy klu czte rech spo tkań i dys -
ku sji są róż ne wy mia ry klau stro fo -
bicz no ści i ogra ni czeń. Te ma tem spo -
tka nia bę dą ogra ni cze nia fi zycz ne,
a go ściem i eks per tem bę dzie dr Ja ro -
sław Kle ba niuk – psy cho log z Uni wer -
sy te tu Wro cław skie go.
Wej ściów ki do od bio ru w dniu pro jek -
cji od go dzi ny 18.00 w ka sie MWW.

Wstęp wolny!

Herbertiada Cogito ergo sum
3 lutego 17:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. T. Kościuszki 10

Spo tka nie po etyc ko -mu zycz ne Ko ła
Li te ra tów Pol skich. W pro gra mie: re -
fe rat ks. dr Paw ła Woj cie cha Ma cią ga
Wo kół po szu ki wań im pon de ra bi lia;
opra wa mu zycz na: Re gi na Ma ria Lisz -
ka (skrzyp ce, śpiew) oraz Ilo na Ka liń -
ska (flet); pro wa dze nie An na Pa cio rek 
i Wie sła wa Ku cię ba.

Wstęp wolny!

Wieczór Walentynkowy
15 lu te go 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zwalna 7
W pierw szej czę ści wie czo ru odbędzie
się pre zen ta cja przy go to wa na przez
uczest ni ków Sa lo ni ko wych Warsz ta -
tów Li te rac kich. W dru giej czę ści wie -
czo ru od bę dzie się bły ska wicz ny kon -
kurs na naj pięk niej szy wiersz mi ło sny.
W kon kur sie mo że wziąć udział każ dy
gość wie czo ru, któ ry przy nie sie je den
wiersz o te ma ty ce mi ło snej – wła sne -
go au tor stwa pod pi sa ny go dłem
(pseu do ni mem) – oraz od dziel ną ko -
per tę z roz szy fro wa niem go dła, czy li
z da ny mi au to ra. 
Wszyst kie wier sze zgło szo ne na kon -
kurs zo sta ną od czy ta ne na głos,
a oce niać je bę dzie pu blicz ność. Zwy -
cięz ca uho no ro wa ny zo sta nie ty tu łem
Wa len tyn ko we go Mi strza Pió ra
i na naj bliż szy rok sta nie się po sia da -
czem Mi ło sne go Pió ra Trzech Muz.

Wstęp wolny!

Mi chał Mi chal ski
Pia no Re ci tal 

Lu dwig van Beetho ven – Pia no So na ta
No. 30 in E ma jor, op. 109

De biut pły to wy uro dzo ne go w 1994 r.
we Wro cła wiu pia ni sty, któ ry od kil ku
lat re gu lar nie zdo by wa kon kur so we
lau ry w kra ju i za gra ni cą.
Mi chał Mi chal ski, stu dent Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu w kla sie for te pia nu Paw ła
Za wadz kie go. Pro wa dzi oży wio ną
dzia łal ność kon cer to wą w Pol sce
i za gra ni cą. Jest lau re atem pre sti żo -
wych, mię dzy na ro do wych kon kur sów
pia ni stycz nych m. in.: VII Mię dzy na ro -
do we go Pol sko -Nie miec kie go Kon kur -
su Pia ni stycz ne go w Görlitz/Zgo rzel -
cu (2008 – I na gro da), Si mo ne Del bert -
-Fe vrier w Ni cei (2010 – I na gro da), Vil -
le de Ga gny w Pa ry żu (2013 – II na gro -
da). Do waż niej szych osią gnięć mło -
de go mu zy ka na le ży za li czyć wy stęp
z Or kie strą Sym fo nicz ną Fil har mo nii
Wro cław skiej pod dy rek cją Da nie la
Ra iski na na za koń cze nie se zo nu ar ty -
stycz ne go 2008/2009 oraz re ci ta le:
w Fil har mo nii Wro cław skiej – w ra mach
ob cho dów Ro ku Cho pi now skie go
(2010), w Bi blio te ce Pol skiej w Pa ry żu
(2012), w Dusz ni kach Zdro ju w ra -
mach VI Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Mu zy ka Epok (2014) oraz w Mu zeum
Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie – z cy -
klu Mło de Ta len ty (2015).

JBRecords 019-2

Dol no ślą ska Gieł da Fo no gra ficz na
6 lu tego 13:00-15:00

ODA Fir lej ul. Gra bi szyń ska 56
Dol no ślą ska Gieł da Fo no gra ficz na prze bo jem wdar ła się do serc mi ło śni ków
czar nej pły ty. W lutym kolejne jej edycje, 20 lu te go w nowy miejscu, prze strze ni
kre atyw nej TO NY na Dwor cu Świe bodz kim (wej ście od ul. Tę czo wej). Na Giełdzie
mo żna ku pić lub wy mie nić się wi ny la mi.

20 lu te go 13:00-17:00
TO NY – Dwo rzec Świe bodz ki, Plac Or ląt Lwow skich 20c



KON KURS Survivalu
do 31 mar ca 2016
Fun da cja Art Transparent za pra sza ar -
ty stów wszyst kich dys cy plin sztuk wi -
zu al nych do wzię cia udzia łu w kon kur -
sie na re ali za cje ar ty stycz ne do 14.
edy cji Prze glą du SU RVI VAL, któ ry od -
bę dzie się w czerw ca br. na te re nie ha li
Fa bry ki Au to ma tów To kar skich, przy 
ul. Gra bi szyń skiej 281 we Wro cła wiu.
Te ma ty ka te go rocz ne go Prze glą du krą -
żyć bę dzie wo kół ha seł ta kich jak: me -
to dy ka pra cy, rze mio sło, dys cy pli na, ja -
kość, pre cy zja, pro ces, czy też warsz tat
i je go taj ni ki. Szcze gól nie za chę ca ne
do udzia łu w kon kur sie są gru py ar ty -
stycz ne, któ re za pro po nu ją re ali za cje
ar ty stycz ne wy ko ny wa ne ze spo ło wo,
w na wią za niu do te ma tu pro duk cji ta -
śmo wej. Czas skła da nia pro po zy cji
upły wa 31 mar ca.
Po tym ter mi nie ku ra to rzy SU RVI VA LU
wy bio rą pro jek ty do re ali za cji w za pro -
po no wa nej prze strze ni.

www.su rvi val.art.pl

Henryk Wolniak-Zbożydarzyc
Sięgając po słowo które jest Bogiem
2 lutego 18:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. Gen. T. Kościuszki 10 | Wstęp wolny!
Pro mo cja naj now szej książ ki autora pt. Ja go dzin ki od ro dzi we.
Spo tka nie pro wa dzi prof. Do ro ta Heck.
Hen ryk Wol niak -Zbo ży da rzyc, po eta i dra ma turg. W 1963 ro ku ukoń czył fi lo zo -
fię na Wy dzia le Fi lo zo ficz no -Hi sto rycz nym Uni wer sy te tu Wro cław skie go. De -
biu to wał cy klem wier szy w Od rze (1962). De biut książ ko wy miał miej sce w Wy -
daw nic twie Osso li neum zbio rem po etyc kim pt. Ho ry zont (1965). Au tor kil ku na -
stu to mów wier szy. Zbiór po etyc ki Proch wy róż nio ny zo stał na gro dą im. T. Pe -
ipe ra (1972). w 1980 r. prze wod ni czą cy Tym cza so we go Ko mi te tu Za ło ży ciel skie -
go Li te ra tów Dol ne go Ślą ska So li dar ność.

Łucja Dudzińska
Wieczór autorski
4 lutego 18:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. Gen. T. Kościuszki 10
Wie czór pro wa dzi – Ewa Son nen berg

Po et ka, ani ma tor ka kul tu ry, ju ror ka,
po my sło daw czy ni i or ga ni za tor ka wy -
staw, kon kur sów, ak cji li te rac kich. (np.
spo tka nia wART lo ży, In te gra cje Li te -
rac kie - Hy de Park, Wier szY staw ki ar -
ty stycz ne, Pre zen ta cje Gru py). 
Lau re at ka kil ku dzie się ciu ogól no pol -
skich kon kur sów po etyc kich. Pu bli ko -
wa ła w wie lu an to lo giach, al ma na -
chach i pi smach li te rac kich. Tłu ma czo -
na na ję zyk an giel ski, grec ki, nie miec -
ki, ro syj ski, ukra iń ski. W 2011 ro ku z jej
ini cja ty wy po wsta ła ogól no pol ska
Gru pa Li te rycz na Na Kre chę. Na kła -
dem Sto wa rzy sze nia Li te rac kie go im.
K. K. Ba czyń skie go w Ło dzi uka zał się
tom wier szy „z man dra go ry”, za któ ry
otrzy ma ła Na gro dę R. Mil czew skie go -
-Bru no oraz dwie no mi na cje: do Na -
gro dy Zło ty Śro dek Po ezji i Na gro dy
im. K. Ił ła ko wi czów ny za Naj lep szy
De biut Po etyc ki Ro ku 2013.

Wstęp wolny!

Ja cek Ce giel ski
Sen sa cje XXI wie ku 
– Hi sto rie praw dzi we
11 lu te go 19:00

Ga le ria Sztu ki Śli mak, ul. Ło kiet ka 3
Czy or to dok syj ny ra bin w Izra elu mo że
ocze ki wać na przyj ście za po wia da ne go
Me sja sza, któ re go imię brzmi Je zus?

Dwu głos O CI SZY
16 lu te go 18:00

IG Sa la Ki no wa, Przejście Żelaźnicze
Spo tka nie z Grze go rzem Ziół kow skim
po świę co ne je go książ kom Dwu głos
O CI SZY i Tek sty OD SER CA, pro wa dze -
nie prof. Do broch na Ra taj cza ko wa
Książ ka Dwu głos O CI SZY za wie ra za -
pis sce na riu szy dwóch spek ta kli Pra -
cow ni || RO SA: TAZM Mil cze nie świa -
tła (2012) i SER CE Ci sza wie lo bo ku
(2015), skła da ją cych się na te atral ny
Dwu głos O CI SZY.

Wstęp wol ny!

Izabela Monika Bill
Ero ty ki mo to ry za cyj ne
22 lu te go 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7
Wro cław ska po et ka, pu bli cyst ka, ak -
tor ka, wy daw ca, kry tyk li te rac ki. 
Pre kur sor ka i po my sło daw czy ni no -
wa tor skie go we współ cze snej po ezji
pol skiej nur tu ero ty ków mo to ry za cyj -
nych. Wy da ła 5 to mów po ezji. Lau re -
at ka li te rac kich kon kur sów oraz kon -
kur su fo to gra ficz ne go Szkla ne Szla ki
Wro cła wia. 

Wstęp wolny!

Bogusław Bednarek
Martin Złotnicki
Z podszeptu muz
27 lutego 19:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Zamczysko, dworek, chatynka.
Rozmaite ucieleśnienia domostwa.
Spo tka nie bę dzie po świę co ne kul tu ro -
wym od mia nom sie dli ska.
Ga wę da o róż no rod no ści funk cji,
kształ tu i zna cze nia do mu na prze -
strze ni wie ków oraz od mia nach po -
czu cia pry wat no ści. Jak zwy kle nie za -
brak nie uciesz nych fa ce cji – tym ra -
zem za wią za nych z ludz ki mi sie dzi ba -
mi, i zna ko mi tej mu zy ki gi ta ro wej do -
brze za do mo wio nej w ora cji.
Nie zmien nie bo ha te ra mi cyklu po zo -
sta je du et Bed na rek -Złot nic ki, czy li po -
łą cze nie ma estrii sło wa i wie dzy kul tu -
ro wej z gi ta ro wą wir tu oze rią.

Wstęp wolny!



Fio dor Do sto jew ski
Idio ta
Oto po wieść, z utwo rów Do sto jew skie -
go kto wie czy nie naj więk sza, na pew -
no zaś naj głę biej ba da ją ca mrocz ne
taj ni ki du szy, a za ra zem wzy wa ją ca
do wy trwa nia w po szu ki wa niu pięk na
jej wnę trza, chrze ści jań skiej ca ri tas,
mi ło ści współ czu ją cej i wy ba cza ją cej.
Ta ki jest głów ny bo ha ter, ksią żę Lew
Mysz kin, któ ry bez gro sza przy du szy
przy jeż dża do Ro sji, by ob jąć spo ry ma -
ją tek. Swej do bro tli wo ści, po ko rze oraz
iry tu ją cej wręcz na iw nej uf no ści do lu -
dzi, za wdzię cza ty tu ło wy przy do mek.
To po stać z in ne go cza su i in nych kra -
in, chce być czło wie kiem prze pięk nym,
ale wi kła się w sie ci, któ re na nie go na -
sta wia złość i po żą dli wość ludz ka. 
Idio ta to za ra zem ar cy dzie ło dwóch por -
tre tów ko bie cych, Na sta zji Fi li pow nej
i Agłai Iwa now nej, po mię dzy któ rych
uczu cia roz dar te jest ser ce księ cia. To
przy po wieść o bez gra nicz nym opę ta niu
mi ło ścią, któ ra mo że do pro wa dzić wręcz
do uni ce stwie nia oso by ko cha nej.

Wydawnictwo MG

Agniesz ka Tom czy szyn
Ezo te ro Mo je prze zna cze nie
Kon ty nu acja de biu tanc kiej po wie ści
Ezo te ro. Cór ka wia tru.
Ra do śnie fe mi ni stycz na fan ta sy, któ -
ra w nie co ba jo wej for mie po ka zu je jak
ko bie ty mo gą zmie nić świat.
Po la miesz ka na Gó rze Broc ken. Ma gia
to dla niej chleb po wsze dni. Ży cie zwy -
kłych lu dzi jest za to nie zna nym lą dem
peł nym ta jem nic. Gdy w koń cu ma
oka zję, by bli żej po znać Zie mię, od kry -
wa w niej cie pły dom, któ re go ni gdy nie
mia ła. Po zna je smak praw dzi wej mi ło -
ści, oglą da naj pięk niej sze za kąt ki świa -
ta, ale też do ty ka pro ble mów, z któ ry mi
zma ga ją się lu dzie. Do wia du je się, jak
wiel ką war tość ma ro dzi na i bez in te re -
sow na po moc. Ona sa ma ma jed nak
do za ofe ro wa nia świa tu du żo wię cej…
coś, cze go nikt się nie spo dzie wa.
Za nim jed nak zmie ni lo sy ludz ko ści,
mu si od kryć ta jem ni cę nie zna jo mej
dziew czy ny, któ ra na cho dzi ją
w snach… i od po wie dzieć na jej pro ste
z po zo ru py ta nie: kim jest?

Wydawnictwo MG

Fe ria da w For ma tach Twórczy odkrywcy z krainy lodu
1-12 lu te go 9:30

Wro cław ski Klub For ma ty, ul. Sam bor ska 3-5
W pro gra mie: – warsz ta ty pla stycz ne – lo do we eks pe ry men ty i śnież ne kon -
struk cje – gry i za ba wy ru cho we w gru pie od kryw ców – atrak cyj ne wyj ścia (ki -
no, te atr, mu zeum), Godziny za jęć: 09:30-15:30.
Dzie ci w wie ku 7-10 lat. Pierszy ty dzień: 1-5 lutego, drugi ty dzień: 8 -12 lutego.
Każ de go dnia pod wie czo rek. Koszt: 90 zł, ce na za 5 dni.
Wpi sa nie na li stę uczest ni ków na stę pu je wy łącz nie po do ko na niu wpła ty.

www.wkfor ma ty.pl

Fe rie w Osso li neum
Dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat
1, 2, 11, 12 lu te go 11:00

Gmach główny Osso li neum, 
ul. Szew ska 37 we Wrocławiu

Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich
i Mu zeum Pa na Ta de usza za pra sza ją
dzie ci na bar dzo cie ka we warsz ta ty.
Cykl ten jest za po wie dzią dzia łal no ści
edu ka cyj nej w Mu zeum Pa na Ta de -
usza Osso li neum, któ re otwar te zo -
sta nie w kwiet niu 2016 ro ku.
Po nie dzia łek, 1 lu te go: Przez łą ki
do gwiazd. O kra ju lat dzie cin nych nie
tyl ko w Pa nu Ta de uszu Uczest ni cy, in -
spi ru jąc się mo ty wa mi z po ema tu, bę -
dą mo gli stwo rzyć wła sny kraj lat
dzie cin nych, w któ rym bę dzie za rów no
roz gwież dżo ne nie bo jak i kwit ną ca
łą ka, dzię ki ich kre atyw no ści po wsta -
ną nie zwy kłe ko la że i gwiaz do zbio ry…
Wto rek, 2 lu te go: Tu Ra dio Wol na Eu -
ro pa czy li hi sto ria bu czą ce go ra dia.
Czym by ła „że la zna kur ty na”, dla cze -
go ra dio bu cza ło i cze mu słu cha no go
w ta jem ni cy? Dzie ci po zna ją nie zwy kłą
hi sto rię Ra dia i je go wie lo let nie go dy -
rek to ra Ja na No wa ka Je zio rań skie go,
we zmą też udział w za ba wach in te rak -
tyw nych i warsz ta tach pla stycz nych.
Czwar tek, 11 lu te go: On ni gdy się nie
nu dził. Opo wieść o Wła dy sła wie Bar to -
szew skim. Dla cze go lu dzie się nu dzą?
Czy na praw dę moż na się nie nu dzić?
A czy do brze jest mieć cie ka we ży cie? 
Pią tek, 12 lu te go: Kie dy za pad nie
zmierzch czy li o tym jak kie dyś ba wi ły
się dzie ci w szla chec kim dwor ku. Pod -
czas za jęć dzie ci prze nio są się w cza -
sie do dwor ku szla chec kie go, spraw -
dzą jak ba wio no się cy no wy mi żoł nie -
rzy ka mi, co to by ły fry gi i z cze go zro -
bio ne by ły lal ki? Dzie ci za ba wią się
rów nież w te atr, a na stęp nie stwo rzą
swo ją wła sną ku kieł kę.

Za ję cia bez płat ne! | Rez. tel. 71 335 64 83
(pn -pt., 8-15.00) | edu ka cja@znio.pl



DRUKI PIĘKNE, 
TAJNE, UNIKATOWE
- O OSSOLIŃSKICH CYMELIACH
wykład z cyklu Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI  
JOANNA GRZEŚKOWIAK-STEPOWICZ
Dział Informacji Naukowej ZNiO

18 LUTEGO, CZWARTEK
GODZ. 16:00

OSSOLINEUM, REFEKTARZ
UL. SZEWSKA 37
WSTĘP WOLNY

POD ZŁOTYM SŁOŃCEM
WROCŁAWIA
- CZYLI HISTORIA REZYDENCJI ELIT,
WŁADCÓW I ARCYDZIEŁA LITERATURY
wykład z cyklu Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI  
DR HAB. PIOTR OSZCZANOWSKI

25 LUTEGO, CZWARTEK
GODZ. 16:00

OSSOLINEUM, AULA
UL. SZEWSKA 37
WSTĘP WOLNY

ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH
www.ossolineum.pl

71 335 64 83 / edukacja@znio.pl
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Fe rie zi mo we w mły nie pa pier ni czym
do 28 lu te go
Mu zeum Pa pier nic twa
w Dusz ni kach Zdro ju, ul. Kłodz ka 42
Prze pięk nie od re stau ro wa ny dusz nic ki
młyn pa pier ni czy jest dziś jed ną z naj -
cen niej szych pe reł ar chi tek tu ry Dol ne -
go Ślą ska, przy cią ga ją cą każ de go ro ku
dzie siąt ki ty się cy zwie dza ją cych. Urzą -
dzo ne w nim Mu zeum Pa pier nic twa to

in sty tu cja pre zen tu ją ca chlub ne tra dy cje prze my sło we re gio nu, ale rów nież
miej sce po zwa la ją ce prze żyć nie po wta rzal ną przy go dę. Czer pa nie ar ku szy, bę -
dą ce nie gdyś źró dłem bo gac twa dusz nic kich pa pier ni ków, dziś jest do sko na łą
za ba wą, któ rej nie moż na po mi nąć pod czas po dró ży po Dol nym Ślą sku. Każ dy
mo że wła sno ręcz nie wy ko nać pa pier ze zna kiem wod nym, z do dat kiem ziół,
a tak że z od ci skiem wła snej dło ni. W na gro dę mo że za brać je na pa miąt kę!
Na czas fe rii Mu zeum wy dłu ży ło go dzi ny otwar cia: od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 9-18.00, w so bo ty 9-17.00 oraz w nie dzie le 9-15.00, za pra sza my!

Kontakt i zapisy: 74 862 74 00; 74 862 74 01 | www.muzeumpapiernictwa.pl 

1 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

LUNA VOICES
18:00 Klub Muzyki i Literatury
TRICKY PRES. SKILLED MECHANICS
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
TAZM – MILCZENIE ŚWIATŁA
19:00 IG Sala Teatru Laboratorium

WYSTAWY » » »
KRAJOBRAZY ZIMOWE
15:30 Klub - Galeria Sztuki  DSAP
ZOFIA WERBLICKA I KRYSTYNA Są DEJ
Po dró że Ma rzeń – tka ni na i ma lar stwo
18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA » » »
CZYTANIE 41 UTONIęć
19:00 Scena Kameralna

DLA DZIECI » » »
FERIE ZIMOWE W OSSOLINEUM
11:00 Ossolineum

2 LUTEGO WTOREK
SPEKTAKLE » » »

MEWA 18:00 Teatr PWST
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
DŻOB
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
WŁODZIMIERZ TRZEBIATOWSKI 
I JEGO SZKOŁA
wykład wygłosi prof. Wojciech Suski
17:00 Biblioteka, Rynek 58 IIIp

SIęGAJąC PO SŁOWO 
KTóRE JEST BOGIEM
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIęŻYCA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SID – WąŻ, KTóRY CHCIAŁ ŚPIEWAć
11:00 i 17:00 Opera Wrocławska

3 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » »

ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
CZARODZIEJSKI ŚWIAT
11:00 Teatr Arka
MEWA
18:00 Teatr PWST
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
STRASZNY DWóR
19:00 Opera Wrocławska
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
DŻOB
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

WYSTAWY » » »
NORBERTA SAKOWICZ
17:00 Ognisko Kultury Plastycznej im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
WąTKOWE OBRAZY
Jubileusz 20 - lecia Grupy Wątek
17:00 Galeria Tkacka, Jatki 19-23

SPOTKANIA » » »
HERBERTIADA Cogito ergo sum
17:00 Klub Muzyki i Literatury

Zima w mieście
Półkolonie w MDK Śródmieście
1-5 lutego | 8-12 lutego

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście
ul. Dubois 5

Dwa pię cio dnio we tur nu sy pół ko lo nij -
ne dla dzie ci w wie ku szko ły pod sta wo -
wej. W ra mach pół ko lo nii dzie ci ma ją
za pew nio ny atrak cyj ny pro gram kul tu -
ral ny. Pla no wa ne są m.in. wyj ścia
do ki na, wy ciecz ki au to ka ro we za mia -
sto, wy ciecz ka do Te le wi zji Wro cław,
warsz ta ty w ma nu fak tu rze sło dy czy,
spo tka nia w mu zeum, zwie dza nie mia -
sta z prze wod ni kiem, za ję cia pla stycz -
ne, te atral ne, mu zycz ne, sza cho we,
gim na sty ka i za ba wy in te gra cyj ne.

Zapisy: tel. 71 798 67 44|mdkwrsr@wp.pl
www.mdksrodmiescie.wroc.pl

Ma li na ukow cy – gę stość
20 lu te go 11:00 i 12:30
Gę sto ść – py ta nie:
dla cze go oli wa na wierzch wy pły wa?
Ko lej na se ria za jęć z cy klu Brzdąc
na Zam ku prze zna czo na jest dla dzie ci
od 4 do 7 lat i po świę co na bę dzie na -
uce i eks pe ry men tom. 
Spo tka nie po pro wa dzą Alek san dra
So wiń ska i Mał go rza ta Ka wa lec
z Fun da cji Omni ve da.
Jed nym z pro gra mów Fun da cji są Ko ła
na uko we WIE DZA NAS BA WI re ali zo -
wa ne w po nad 30 wro cław skich szko -
łach pod sta wo wych, a od te go se me -
stru tak że w przed szko lach.
Obec nie w ko łach na uko wych uczest -
ni czy bli sko 700 dzie ci z ca łe go Wro -
cła wia. Pro gram warsz ta tów przy go -
to wa ny jest z my ślą o naj młod szych
dzie ciach i jest do sto so wa ny do ich
wie ku i po trzeb. W trak cie za jęć
wszyst kie dzie ci na krót ki czas sta ją
się ma ły mi na ukow ca mi.

Wstęp 7 zł, tylko po wcześniejszej
rezerwacji. Zapisy tel. 349 32 81 wew 29.



HISZPAŃSKIEJ WIECZORY
18:00 Kawiarnia - Galeria Macondo

DLA DZIECI » » »
MOŻE MORZE
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZERWONY KAPTUREK
10:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
KRóLOWA ŚNIEGU
12:00 CK Muza, Lubin

4 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » »

PIOTR SAŁAJCZYK 
& LUTOSAIR QUINTET
19:00 NFM Sala Kameralna
SAME SUKI KONTRA TęGIE CHŁOPY
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
MEWA
18:00 Teatr PWST
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » »
LITKO CREW MR_S1
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPOTKANIA » » »
ŁUCJA DUDZIŃSKA wieczór autorski
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
MOŻE MORZE
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
FRANIA I PIORUN
10:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

5 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » »

WINTER ROCK IN LUBIN
Hap py sad, Pi dża ma Por no, Lo re in,
Ca ła Gó ra Bar win ków
16:30 Hala RCS, ul. Odrodzenia 28b, Lubin
DZIADEK DO ORZECHóW
19:00 NFM Sala Główna KGHM
DUO TEMPERAMENTO
Agnieszka Korpyta, Javier Malebran
18:00 Klub Muzyki i Literatury
CITY SOUNDS SHOWCASE 
19:00 Klub Stary Klasztor
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Caffe Modjeska, Legnica
PIOTROWSKI I TROSKI
20:00 Galeria Sztuki Ślimak
NASTY CRUE 
The Boys are Back in Town
20:00 Klub Liverpool

SPEKTAKLE » » »
HOPLA, ŻYJEMY!
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
MEWA
18:00 Teatr PWST
ŁOWCY.B 
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
RIGOLETTO
19:00 Opera Wrocławska
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
STATEK SZALEŃCóW
19:00 Teatr Arka
SORRY, WINNETOU
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
NIEDOSKONAŁE
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
CZUŁEM SKURCZE 
TWOJEGO PRZEŁYKU. 
The Krasnals.Wielhki Krasnal 
od 10:00 Galeria Miejska
MARTA GALANTOWICZ
Kra jo bra zy we wnętrz ne – ma lar stwo
18:00 ODT Światowid

SPOTKANIA » » »
HUBERT CZEREPOK 
ALL THE UNIVERSE IS FULL OF
BEAUTIFUL CREATURES
18:00 Galeria Entropia

DLA DZIECI » » »
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

6 LUTEGO SOBOTA
KONCERTY » » »

Z OBOJEM PRZEZ ŚWIAT
18:00 NFM Sala Czerwona
NASTY CRUE 
The Boys are Back in Town
20:00 Klub Rock-Pub, Szczawno-Zdrój
SEMANTYKA 
20:00 Klub Sanatorium Kultury
TRIBUTE TO BOB MARLEY
20:00 Klub Stary Klasztor
DAMIAN SYJONFAM
21:00 Klub Alibi
JOHANNES BRECHT 
22:00 Klub Das Lokal

SPEKTAKLE » » »
RAT PACK, CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
17:00 i 20:00 Teatr Muzyczny Capitol
HOPLA, ŻYJEMY!
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
OPOWIEŚCI HOFFMANNA
19:00 Opera Wrocławska
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
III FURIE
19:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
SORRY, WINNETOU
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
ZAMEK
20:00 Wrocławski Teatr Współczesny



EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
MICHAŁ BŁACH – MALARSTWO
18:00 Klub Pod Kolumnami

SPOTKANIA » » »
CHIŃSKI NOWY ROK
od 10:00 Muzeum Narodowe
ELIMINACJE 
do Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Artystycznej w Rybniku
10:00 MDK Śródmieście
DOLNOŚLąSKA GIEŁDA
FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 ODA Firlej
DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE SAMBY
17:00-20:00 BatCave - Sala Prób

DLA DZIECI » » »
DANCE KIDS+ MAMA
10:00-10:55 Studio Ruchu-Klub Tańca
Malwiny Pietrzyk-Nowak
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

7 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » »

POTAŃCóWKA
śpiewa Marta Dzwonkowska
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
MOBB DEEP 19:00 Klub Alibi
SVAVAR KNUTUR 
19:00 Kawiarnia ZOK, Ząbkowice
KAMP!
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
EUGENIUSZ ONIEGIN
17:00 Opera Wrocławska
HOPLA, ŻYJEMY!
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
TRZY RAZY ŁóŻKO
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
SORRY, WINNETOU
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
III FURIE
19:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
ZAMEK
20:00 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI » » »
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 Caffee Cocofli

NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
WŁADYSŁAW I ANNABELLA
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

8 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

WOJTEK PILICHOWSKI JAMSESSION
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
SERCE – CISZA WIELOBOKU
19:00 IG Sala Teatru Laboratorium

SPOTKANIA » » »
XIX ARTYSTYCZNE WARSZTATY
WOKALNE Z MARIUSZEM KILJANEM
17:00 ODT Swiatowid
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » »

9 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » » 

ISABELLE FAUST 
& IL GIARDINO ARMONICO
19:00 NFM Sala Główna KGHM
SONNY BLUES 
20:00 Klub A`Propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
SUKHISHVILI
gruziński balet narodowy
19:00 Hala Stulecia
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
UMWUKA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SERCE – CISZA WIELOBOKU
19:00 IG Sala Teatru Laboratorium

SPOTKANIA » » »
FANTASMAGORIA
18:00 Klub Muzyki i Literatury
VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

10 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » »

WOJCIECH POPKIEWICZ
18:00 Klub Muzyki i Literatury
CHRISTINE SCHORNSHEIM 
& SOLIŚCI WROCŁAWSKIEJ
ORKIESTRY BAROKOWEJ
19:00 NFM Sala Kameralna

ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
DZIWNY PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
UMWUKA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

FILM » » »
MOTYL I SKAFANDER
Cykl Kino Schron 2. Ciasnota 
- po projekcji spo tka nie i dyskusja 
z dr. Ja ro sła wem Kle ba niu kiem 
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

11 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » »

MATINéE
12:00 NFM Sala Kameralna
JAZZ AT LIN COLN CEN TER OR CHE -
STRA WITH WYN TON MAR SA LIS
19:00 NFM Sala Główna KGHM
CARMEN SOUZA & THEO PASCAL
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
TRZY RAZY ŁóŻKO
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
KONIEC ŚWIATA W BRESLAU
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
CZYSTA KOMERCJA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
SENSACJE XXI WIEKU 
- HISTORIE PRAWDZIWE
spotkanie z Jackiem Cegielskim
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

DLA DZIECI » » »
MOŻE MORZE
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
WŁADYSŁAW I ANNABELLA
11:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

12 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » »

SARAKINA BALKAN BAND
19:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
KOLACJA NA CZTERY RęCE
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
DELETIONSHIP - premiera
19:00 ODA Firlej



OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
SZKOŁA ŻON
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
KONIEC ŚWIATA W BRESLAU
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
JA, PIOTR RIVIèRE, SKOROM JUŻ...
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
CZYSTA KOMERCJA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
PRZYJACIóŁKI Z WENUS
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych

WYSTAWY » » »
DUALIZM FOTOGRAFII
18:00 Galeria Domek Romański

SPOTKANIA » » »
WROCŁAWSKIE 
SPOTKANIA NIEZWYKŁOŚCI
od 10:00 Hala Stulecia
GIOVANNI ANTONINI spotkanie
17:30 NFM Green Room

DLA DZIECI » » »
OCH EMIL
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
FERIADA W FORMATACH
15:30 Wrocławski Klub Formaty

13 LUTEGO SOBOTA
KONCERTY » » »

STEFANO BARNESCHI & UCZESTNICY
AKADEMII MOZARTOWSKIEJ
19:00 NFM Sala Czerwona
KAMIL BORKOWSKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
ASOCJACJA 
PIOSENEK SZCZEGóLNYCH 
20:00 Klub A`Propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
MIęDZY ŁóŻKAMI
16:30 i 20:00 ATM Scena na Bielanach
PSYCHOTERAPIA 
CZYLI SEX W ŻYCIU CZŁOWIEKA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
SZKOŁA ŻON
18:00 Teatr Dramatycznyw Wałbrzychu
ANNA KARENINA premiera baletowa
19:00 Opera Wrocławska
PREZYDENTKI
19:00 Scena na Świebodzkim
ZABIJANIE GOMóŁKI
19:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
KONIEC ŚWIATA W BRESLAU
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
TAZM – MILCZENIE ŚWIATŁA
19:00 IG Sala Teatru Laboratorium
JA, PIOTR RIVIèRE, SKOROM JUŻ...
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
TAZM – MILCZENIE ŚWIATŁA
20:00 IG Sala Teatru Laboratorium
PRZYSZEDŁ MęŻCZYZNA 
DO KOBIETY
20:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

WYSTAWY » » »
JOANNA GRYZIŃSKA. PLAYLISTA
18:00 Galeria Versus

SPOTKANIA » » »
WROCŁAWSKIE 
SPOTKANIA NIEZWYKŁOŚCI
od 10:00 Hala Stulecia
RZEźBA W PRZESTRZENI. 
O TWóRCZOŚCI KATARZYNY KOBRO
12:00 Muzeum Narodowe
JAN POD GóR NY – WIE CZóR AU TOR SKI
oraz koncert zespołu Drzazgi
19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
PORWANIE KACZąTEK
12:00 CK Muza, Lubin
MOŻE MORZE
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
OCH EMIL
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MELTING POT 
MADE IN WROCŁAW LAB.8
17:00 NFM Sala Czarna
PIOTR POLK SWINGOWO
17:00 CK Agora
ROMANS NA 224 STRUNY
17:00 Pałac na Wodzie, Staniszów 23
WALENTYNKOWY KONCERT
OPERETKI I MUSICALU
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
MOZART - WESELE FIGARA
19:00 NFM Sala Główna KGHM
ANASTAZJA SOSNOWSKA
PAULINA ATMAŃSKA
19:00 Kawiarnia - Galeria Macondo
IMIELA & SKRZYPEK
19:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
KRóL DA VID – LI VE!
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
KOLACJA DLA GŁUPCA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
DZIWNY PASAŻER
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
PRZYSZEDŁ MęŻCZYZNA 
DO KOBIETY
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu



SPOTKANIA » » »
DWUGŁOS O CISZY
spotkanie autorskie 
z Grzegorzem Ziółkowskim
18:00 IG Sala Kinowa
VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
OCH EMIL
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 LUTEGO ŚRODA
KONCERTY » » »

OBLICZA MUZYKI EUROPY
18:00 Sala Koncertowa AMKL
35-LECIE NZS-U
19:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
ZABIJANIE GOMóŁKI
11:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Teatr PWST
CZARODZIEJSKI FLET
19:00 Opera Wrocławska
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SERCE – CISZA WIELOBOKU
19:00 IG Sala Teatru Laboratorium

SPOTKANIA » » »
MEDIACJA SZTUKI 
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
prezentacja Tomasza Opani
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
PARKUROWYM AUTOSTOPEM
PRZEZ BAŁKANY
18:00 MBP Filia 57
HISZPAŃSKIE WIECZORY
18:00 Kawiarnia - Galeria Macondo

DLA DZIECI » » »
OCH EMIL
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

18 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » »

LANG LANG 
I SYMFONICY WASZYNGTOŃSCY
19:00 NFM Sala Główna KGHM
JOSEPH FREIHERR VON
EICHENDORFF – ŚLąSKI ROMANTYK
19:00 Oratorium Marianum
NIE PYTAJ O POLSKę
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
BIESY
18:00 Teatr PWST

OPERETKA I MUSICAL
18:00 Sala Widowiskowa ZOK, Ząbkowice
TAZM – MILCZENIE ŚWIATŁA
18:30 IG Sala Teatru Laboratorium
ANNA KARENINA premiera baletowa
19:00 Opera Wrocławska
SZAFRAN O MIŁOŚCI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
PREZYDENTKI
19:00 Scena na Świebodzkim
ZABIJANIE GOMóŁKI
19:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica

SPOTKANIA » » »
WROCŁAWSKIE 
SPOTKANIA NIEZWYKŁOŚCI
od 10:00 Hala Stulecia
KWIATOWA WALENTYNKA
16:00 Kawiarnia - Galeria Macondo
WPROWADZENIE 
DO WESELA FIGARA wykład
17:30 NFM Sala Kameralna

DLA DZIECI » » »
GORDONKI
Zakochani w muzyce od poczęcia
11:00 NFM Sala Kameralna
OCH EMIL
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 Caffee Cocofli
MOŻE MORZE
12:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
WŁADCA SKARPETEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

15 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

KO CHAJ MY SIę! Wa len tyn ko wy wie -
czór mu zycz no -ka ba re to wy
19:00 Sa la Głów na KGHM
EXCENTRYCY
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Teatr PWST

WYSTAWY » » »
MIES VAN DER ROHE AWARD 2015 
18:00 Muzeum Architektury

SPOTKANIA » » »
WIECZóR WALENTYNKOWY
18:00 Salonik Trzech Muz
CZYTANIE ZDJęCIE INACZEJ ZABIć
19:00 Scena Kameralna

16 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » »

PIWNICA POD BARANAMI
20:00 NFM Sala Główna KGHM
MACIEK BALCAR AKUSTYCZNIE
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
ZABIJANIE GOMóŁKI
11:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Teatr PWST
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
DZIWNY PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
TAZM – MILCZENIE ŚWIATŁA
20:00 IG Sala Teatru Laboratorium



SERCE – CISZA WIELOBOKU
18:00 IG Sala Teatru Laboratorium
KOBIETA BEZ CIENIA
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
19:00 Scena Kameralna
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
MISTRZ I MAŁGORZATA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
DRUKI PIęKNE, TAJNE, UNIKATOWE
wykład wygło si 
Jo an na Grześ ko wiak -Ste po wicz
16:00 Ossolineum, Refektarz
AKTOR: ARTYSTA – RZEMIEŚLNIK
Spo tka nie z prof. Pau lem Al la inem
i prof. Grze go rzem Ziół kow skim
na te mat rze mio sła i sztu ki ak tro skiej
20:30 IG Sala Teatru Laboratorium

DLA DZIECI » » »
PRZYTUL STRACHA
9:30 i 11:30 Teatr Muzyczny Capitol
PIęKNA I BESTIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEKOŃCZąCA SIę OPOWIEŚć
11:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
BRZUCHO
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

19 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » »

TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Caffe Modjeska, Legnica
LECH JANERKA
20:00 Klub Stary Klasztor
SEBASTIAN RIEDEL & CREE
20:00 Klub A`Propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
CYRULIK SEWILSKI
19:00 Opera Wrocławska
BIESY
18:00 Teatr PWST
CYNKOWI CHŁOPCY
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
MISTRZ I MAŁGORZATA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
19:00 Scena Kameralna
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SZKOŁA BŁAZNóW
Wrocławski Teatr Pantomimy
19:00 Scena na Świebodzkim

MIMO_ZA CZYLI PROFIL DAMY
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
HENRYK WAŃKA
spotkanie autorskie i promocja
książki Cmentarz nieśmiertelnych
17:00 Dom Hauptmannów, Szklarska Poręba
MUZEUM JA KO SCE NA 
ZJA WIA NIA SIę „IN NE GO”
Wy kład prof. UJ dr. hab. To ma sza
Ma jew skie go
18:00 IG Sala Kinowa

WYSTAWY » » »
MARLENA KUDLICKA
Kon tro la ja ko ści i we ry fi ka cja stan -
dar du – rzeź ba
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PRZYTUL STRACHA
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
NIEKOŃCZąCA SIę OPOWIEŚć
11:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
BRZUCHO
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

20 LUTEGO SOBOTA
KONCERTY » » »

BRACIA FIGO FAGOT
21:00 Klub Alibi

SPEKTAKLE » » »
TRZECIA STRONA NIEWINNOŚCI.
INSTALACJE
12:00-16:00 ART MAIN STATION by mia

DZIADY
12:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
BORYS GODUNOW
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
19:00 Scena Kameralna
SZKOŁA BŁAZNóW
19:00 Scena na Świebodzkim
DZIWNY PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
ILIADA. WOJNA
19:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
CYNKOWI CHŁOPCY
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
LUDWIK KICZURA
Plejada artystów współczesnych
15:00 Muzeum Narodowe
GRUPA HAFCIARKA - JEDENASTOLECIE
18:00 Klub Pod Kolumnami

SPOTKANIA » » »
DOLNOŚLąSKA GIEŁDA
FONOGRAFICZNA
13:00-17:00 Tony
GRUPA DUŻEGO RYZYKA
19:00 Klub A`Propos, Wałbrzych
SESJA RED BULL MUSIC ACADEMY
20:00 Klub Das Lokal



DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
DOBRZE, ŻE JESTEŚ prapremiera
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

21 LUTEGO NIEDZIELA
KONCERTY » » »

źRóDŁO przyjaciele śpiewają 
Jackowi Kaczmarskiemu
17:30 Klub Stary Klasztor
JAZZ I MUZYKA ŚWIATA - Third Coast
Percussion & Glenn Kotche
19:00 NFM Sala Czerwona
MARKUS WENNINGER 
& SHEPHERDS OF CATS 
& VJ PIETRUSHKA & FILIP ZAWADA
20:00 Ośrodek Postaw Twórczych
OLIVIA ANNA LIVKI
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
CHOPIN
17:00 Opera Wrocławska
MISTRZ I MAŁGORZATA
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
BOEING BOEING
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
NIE TRZEBA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CYNKOWI CHŁOPCY
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU
19:00 CK Muza, Lubin
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE
19:00 Scena Kameralna
SZKOŁA BŁAZNóW
Wrocławski Teatr Pantomimy
19:00 Scena na Świebodzkim
ILIADA. WOJNA
19:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica

SPOTKANIA » » »
NIEDZIELA Z TADEUSZEM KONWICKIM
16:00 Kawiarnia - Galeria Macondo

DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 Caffee Cocofli
THINK OUTSIDE THE DRUM
– warsztaty perkusyjne dla dzieci

11:30 i 12:30 NFM Sala Czarna
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

22 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

STUDENCI AKADEMII MUZYCZNEJ 
W KRAKOWIE
17:30 Sala Teatralna AMKL

SPEKTAKLE » » »
UCIECHY STAROPOLSKIE
9:00 ODA Firlej - Teatr Mały
DZIADY
18:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
PAWEŁ SKORUPA - FOTOGRAFIA
ASIAN HOMO FABER
od 12:00 CRZ Krzywy Komin

SPOTKANIA » » »
W GŁąB PROCESU AKTORSKIEGO
Warsztaty prowadzo ne przez Clau dia
San ta nę Bó rqu eza
17:00-21:00 IG Sala Teatru Laboratorium
IZABELA MONIKA BILL
Erotyki motoryzacyjne
18:00 Salonik Trzech Muz
MAGIEL SZTUK 
Z KRZYSZTOFEM MROZIEWICZEM
19:00 Scena Kameralna

23 LUTEGO WTOREK
KONCERTY » » »

MAJA WOJCIECHOWSKA
& TOMASZ KACZMAREK
18:30 ODT Światowid

SPEKTAKLE » » »
DZIADY
18:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
ATIS NICHE SHARING
18:00 IG Sala Teatru Laboratorium
ANNA KARENINA
19:00 Opera Wrocławska
LAS
19:00 Sala Prób 205
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CYMES MUSICAL INSPIROWANY
KULTURą ŻYDOWSKą
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych

SPOTKANIA » » »
VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda
PERSONA: 
PRZEJRZYSTOŚć ŚCIEŻKI AKTORA
Wykład Claudia Santany Bórqueza
20:00 IG Sala Teatru Laboratorium

DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

24 LUTEGO ŚRODA
SPEKTAKLE » » »

RAJ WARIATóW
11:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
KWARTET
19:00 Opera Wrocławska
DZIADY
18:00 Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
ATIS NICHE SHARING
18:00 IG Sala Teatru Laboratorium
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » »
ZAGINąŁ KOT
18:00 Kawiarnia - Galeria, Macondo

SPOTKANIA » » »
HUG – CZY LI O SZTU CE, LU DZIACH
I WY KLU CZE NIU
Spotkanie i warsztat z artystką
Kariną Marusińską 
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

25 LUTEGO CZWARTEK
KONCERTY » » »

MARTA ANDRUSHCHAK – FOR TE PIAN
12:30 i 18:00 Klub Muzyki i Literatury
RECITAL EDYTY GEPPERT
19:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury-
Międzynarodowe Centrum Ceramiki,
Bolesławiec
KORMORANY
20:00 Galeria Neon Side
VAVAMUFFIN
20:00 Klub Alibi

SPEKTAKLE » » »
RAJ WARIATóW
11:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
RYCERSKOŚć WIEŚNIACZA / PAJACE
19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
ŻYCIE TO TANIEC... TANIEC ŚMIERCI
11:00 Scena Kameralna
KSIĄŻKI O WIELKIEJ MUZYCE
12:30 Sala Kameralna AMKL



Wiel ko pol ska cz. VI
Szre nia wa, Ro ga lin
Kór nik, Pusz czy ko wo
13 lu te go
Ko lej ny wy jazd dla mi ło śni ków tu ry -
sty ki kra jo wej, pa sjo na tów ar chi tek tu -
ry, hi sto rii sztu ki, cie ka wych prze szło -
ści pol skich ro dów szla chec kich, dla
osób po szu ku ją cych no wych nie zna -
nych miejsc, dla tych, któ rzy lu bią po -
zna wać Pol skę.

Wa run ki wy jaz du pod nr tel. 604 94 89 81

ORA TO RIUM MA RIA NUM
RE WI TA LI ZA CJA PRZE STRZE NI MIEJ -
SKIEJ NA PRZY KŁA DZIE WY BRA NYCH
ZE SPO ŁÓW AR CHI TEK TO NICZ NYCH

28 lu te go 11:00
Zbiór ka – wej ście głów ne – Gmach Głów ny
Uni wer sy te tu, pl. Uniwersytecki 1

To już 8-me spo tka nie cy klu, tym ra -
zem do ty czy sa li mu zycz nej Uni wer -
sy te tu Wro cław skie go. Pro wa dze nie
An na Zwiech.

Koszt 16 zł (w tym bi let)

POD ZŁOTYM SŁOŃCEM WROCŁAWIA
Czyli historia rezydencji elit, władców
i arcydzieła literatury – wy kład wy -
gło si dr hab. Piotr Oszcza now ski
16:00 Ossolineum, Aula
CHI NY – KRAJ LU DZI I KRA JO BRA ZóW
Robert „Robb” Ma ciąg – slaj do wi sko
18:30 CK Zamek

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
KRęCIPUPA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

26 LUTEGO PIąTEK
KONCERTY » » »

MARTA ANDRUSHCHAK – FOR TE PIAN
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
ROSSINI SAUTE
19:00 NFM Sala Główna KGHM
KONCERT MUZYKI IMPROWIZOWANEJ
19:00 Kawiarnia - Galeria, Macondo 
U.S.G. TRIO
19:00 ODT Światowid
RóŻE EUROPY, KOBRANOCKA,
SZTYWNY PAL AZJI
20:00 Klub Alibi
KALINOWE NOCE
Olga Bończyk śpiewa Kalinę Jędrusik
20:00 Klub A`Propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
COPPéELIA 
19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
KOCHAM CIę, JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
HANS, DORA I WILK
19:00 Scena na Świebodzkim
SILESIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
OSKAR I PANI RóŻA
19:00 Teatr Arka
ROXXY2HOT
19:00 Caffe Modjeska, Legnica
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
TYLKO OŁóWEK
18:00 Pracownia Plastyczna Reja 17
MICHAŁ JAKUBOWICZ 
SUBPARK: UPADKI
18:00 Galeria Entropia

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
10:30 Teatr Muzyczny Capitol
KRęCIPUPA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

27 LUTEGO SOBOTA
KONCERTY » » »

MARTA ANDRUSHCHAK – FOR TE PIAN
12:30 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
ROMANTYCZNE SERENADY
18:00 NFM Sala Czerwona
SOULFLY
19:00 Klub Alibi
ASIA KULIŃSKA I PRZYJACIELE
19:00 CK Muza, Lubin
NASTY CRUE
The Boys are Back in Town
20:00 Klub Ciemna Strona Miasta
YOUNG POWER BLUES JAM SESSION 
20:00 Klub A`Propos, Wałbrzych
WIELKA IMPROWIZACJA: Kołakowski
Wykpisz Korelus + Adam Pierończyk
20:30 NFM Sala Czarna
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Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da -
rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my
so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek -
stów oraz zmia ny ich ty tu łów.
Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez
Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.

adresownik Co Jest Grane
Art Main Station by mia ul. J. Piłsudskiego 105, Wrocław
Aula - Polkowice ul. Skalników 6, Polkowice
BatCave - Sala Prób ul. Żegiestowska 3, Wrocław
Bolesławiecki Ośrodek Kultury pl Marszałka J. Piłsudskiego 1c, Bolesławiec
Caffe Cocofli ul. Włodkowica 9, Wrocław
Caffe Modjeska Rynek, Legnica
Centrum Inicjatyw Artystycznych ul. Tęczowa 79-81, Wrocław
Centrum Sztuki WRO ul. Widok 7, Wrocław
CK Agora ul. Serbska 5a, Wrocław
CK Muza, Lubin ul. Armii Krajowej 1, Lubin
CK Zachód ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
CK Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
CRZ Krzywy Komin ul. Dubois 33-35a, Wrocław
Dom Hauptmannów ul. 11-go listopada 23, Szklarska Poręba
Galeria Domek Romański pl. bpa Nankiera 8, Wrocław
Galeria Entropia ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Miejska ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław
Galeria Neon Side ul. Ruska 46, Wrocław
Galeria Sztuki TĘTNO Jatki 12-13, Wrocław
Galeria Sztuki Ślimak Władysława Łokietka 3, Wrocław
Galeria TYC ART ul. Ruska 46 c, Wrocław
Galeria Versus ul. Jatki 11, Wrocław
Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław
IG Sala Kinowa / Sala Teatru Laboratorium Rynek, Przejście Żelaźnicze, Wrocław
Kawiarnia - Galeria Macondo ul. Pomorska 19, Wrocław
Klub - Galeria Sztuki DSAP we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5A, Wrocław
Klub Alibi ul. Grunwaldzka 67, Wrocław
Klub Ciemna Strona Miasta pl. Gen. W. Wróblewskiego 3A, Wrocław
Klub Das Lokal pl. Solidarności 1/3/5, Wrocław
Klub/ODA Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Klub Liverpool ul. Świdnicka 37, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. T. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Sanatorium Kultury Rynek, Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Klub Stary Klasztor ul. Purkyniego 1, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
Manana Cafe ul. Św.Mikołaja 8-10, Wrocław
Muzeum Architektury ul. Benedyktyńska 5, Wrocław
MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław
Miejska Biblioteka Publiczna Filia 57 ul. Szewska 78, Wrocław
Mityczna Przestrzeń Aleja Matejki 3a/3, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku ul. Ignacego Łukasiewicza 4, Kłodzko
NFM - Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wrocław
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
ODT Swiatowid ul.Sempołowskiej 54a, Wrocław
Ognisko Kultury Plastycznej im. E. Gepperta we Wrocławiu ul. Ruska 46c/7, Wrocław
Ossolineum ul. Szewska 37, Wrocław
Ośrodek Postaw Twórczych ul. Działkowa 15, Wrocław
Pałac Sułkowskich ul. Kurpińskiego 29, Włoszakowice
Pracownia Plastyczna Reja 17 ul. Reja 17, Wrocław
Pro Humane ul. Św.Wincentego 41, Wrocław
Przestrzeń Artystyczno - Kreatywna pl. Kościuszki 12, Wrocław
Rock-Pub ul. Solicka 6, Szczawno Zdrój
Sala Kameralna, Teatralna, Koncertowa AMKL pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
Salonik Czterech Muz ul. Piłsudskiego 13, Oborniki Śląskie
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena im. Gadzickiego Rynek 39, Legnica
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stara Kopalnia ul. Piotra Wysockiego 29, Wałbrzych
Studio Ruchu-Klub Tańca Malwiny Pietrzyk-Nowak ul.Strzegomska 3b3c/7u, Wrocław
Teatr Dramatyczny, Wałbrzych pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu ul. Buczka 16, Wałbrzych
Teatr PWST ul. Braniborska 59, Wrocław
Tony Dworzec Świebodzki, pl. Orląt Lwowski 20c, Wrocław
Wrocławski Teatr Komdia pl. Teatralny 4, Wrocław
Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4, Wrocław
Wrocławski Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12, Wrocław
Wrocławski Klub Formaty ul. Samborska 3-5, Wrocław
Zamek Piastów Śląskich pl. Zamkowy 1, Brzeg
Ząbkowicki Ośrodek Kultury Rynek  24, Ząbkowice Śląskie

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.500 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 100.000
unikalnych użytkowników
– rejestrujemy ponad 290.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.500.000 
zapytań repertuarowych
sta ty sty ki po twier dzo ne przez nie za leż ną
od Wy daw cy usłu gę Go ogle Ana ly tics

reklama@cojestgrane.pl

ZREKLAMUJ SIę W CJG
otrzymasz notkę na stronach
redakcyjnych gratis + bezpłatne
egzemplarze miesięcznika.

REKLAMA MODUŁOWA:
1 mo duł – 190 zł netto
1 moduł: 70x45 mm
2 moduły: 70x90 mm
3 moduły: 70x135 mm
cała strona: 1.500 zł netto



SPEKTAKLE » » »
KAWALER SREBRNEJ RóŻY
19:00 Opera Wrocławska
KOCHAM CIę, JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
HANS, DORA I WILK
19:00 Scena na Świebodzkim
SILESIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SHIRLEY VALENTINE
19:00 Teatr Arka
RAJ WARIATóW
19:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica
SCHUBERT. ROMANTYCZNA KOMPOZY-
CJA NA DWUNASTU WYKONAWCóW
I KWARTET SMYCZKOWY premiera
19:00 Stara Kopalnia, Wałbrzych
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
EWOKOWANIE OBRAZU
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

SPOTKANIA » » »
Z PODSZEPTU MUZ
Za mczy sko, dwo rek, cha tyn ka. Roz -
ma ite ucie le śnie nia do mo stwa – spo -
tka nie z B. Bed nar kiem i M. Złot nic kim
19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
KRęCIPUPA
12:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
16:00 Teatr Muzyczny Capitol
TESLA VS EDISON premiera
czyli z prądem lub pod prąd
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

28 LUTEGO NIEDZIELA
SPEKTAKLE » » »

MARTA ANDRUSHCHAK – FOR TE PIAN
17:00 Pałac Sułkowskich, Włoszakowice
ROMANSE W CIENIU SKRZYPIEC
17:00 CK Muza, Lubin
PRZYJAZNE DUSZE
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
SILESIA, SILENTIA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SCHUBERT. ROMANTYCZNA KOMPOZY-
CJA NA DWUNASTU WYKONAWCóW
I KWARTET SMYCZKOWY premiera
18:00 Stara Kopalnia, Wałbrzych
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna

KOCHAM CIę, JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. Jerzego
Grzegorzewskiego
RAJ WARIATóW
19:00 Scena im. Gadzickiego, Legnica

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 Caffee Cocofli
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
WŁADYSŁAW I ANNABELLA
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
TESLA VS EDISON premiera
czyli z prądem lub pod prąd
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

• • www.halastulecia.pl

WIę CEJ NIŻ TAR GI!
WRO CŁAW SKIE SPO TKA NIA NIE ZWY KŁO ŚCI
12-14 lutego 

Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
W słowie niezwykłości mieści się wiele znaczeń o czym można się przekonać
odwiedzając Targi. Jest to cykliczna impreza prezentująca alternatywne sposoby
dbania o zdrowie ciała i ducha oraz harmonijne współistnienie człowieka ze
światem zewnętrznym.
W PRO GRA MIE: · ASTRO LO GIA, TA ROT · HIP NO ZA I JEJ ZA STO SO WA NIE W TE -
RA PII · ZIE LAR STWO I ZIO ŁO LECZ NIC TWO · NA TU RAL NE KO SME TY KI · EKO LO -
GICZ NA ŻYW NOŚĆ Z EKO - FAR MY · JO GA – WARSZ TA TY, LI TE RA TU RA, WY KŁA -
DY · NIE KON WEN CJO NAL NE TE RA PIE · BI ŻU TE RIA Z NA TU RAL NY MI KA MIE NIA -
MI · AMU LE TY · NO WE EKO TREN DY · NO WE BEZ PIECZ NE DIE TY · HO LI STYCZ -
NE PO DEJ ŚCIE DO ZDRO WIA

Zapraszamy wszystkich ciekawych świata!
Kontakt: niezwyklosci@halastulecia.pl | www.halastulecia.pl | Bilety: 10/12 zł

CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ
16:00 Teatr Muzyczny Capitol

29 LUTEGO PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

LAUREACI VII AKADEMICKIEGO
KONKURSU INTERPRETACJI PIEŚNI
18:00 Sala Koncertowa AMKL
GLEN HANSARD
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
UCIECHY STAROPOLSKIE
9:00 ODA Firlej - Teatr Mały
ZEMSTA
11:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
HENRYK WAŃKA
spotkanie autorskie i promocja
książki Cmentarz nieśmiertelnych
16:30 Galeria Domek Romański




