
cojestgrane.pl - pismo bezpłatne - nr 266 - rok wydania XXIII

ISSN 1233-0086
R

KONCENTRATOR KULTURY KWIECIEŃ 2016

1/2/3 IV Pustka.Pustynia.Nic 
2/3 IV Hymn Narodowy 
3 IV Rudolphina 2 
6 IV Pasja Flamenco 
6 IV Tadeusz Teller 
8-16 IV 30. Musica Polonica Nova
9 IV Dziady [Całość]
14 IV Nie Na Marne
15 IV Augustyn Czyżowicz 
17 IV Szymon Nehring 
23 IV De Profundis 
23 IV Dzień Wolnej Sztuki
23-24 IV Konkurs Małych Form 
26-30 IV 52. Jazz nad Odrą 
30 IV Poławiacze Pereł 
30 IV Światowy Dzień Jazzu 

       





71 Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Cho pi now ski 
5-13 sierp nia 2016 roku

Dy rek tor Ar ty stycz ny PIOTR PA LECZ NY
Za pro sze ni do udzia łu w Fe sti wa lu lau -
re aci ostat niej edy cji XVII Mię dzy na ro -
do we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im.
F. Cho pi na, War sza wa 2015:
Se ong-Jin Cho – I Na gro da

Char les Ri chard-Ha me lin – II Na gro da

Ka te Liu – III Na gro da

www.festival.pl

MO TE TY 2-CHÓ RO WE RU DOL PHI NA 2
CAN TO RES MI NO RES WRA TI SLA VIEN SES
3 kwietnia 18:00 Wrocław Rynek-Ratusz. Wstęp wol ny!

Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses, Mar ta Niedź wiec ka – po zy tyw or ga no wy
Piotr Kar pe ta – dy ry gent

Ru dol phi na 2 jest dru gim z cy klu kon cer tów pre zen tu ją cych dzie ła zgro ma dzo -
ne w bi blio te ce księ cia le gnic kie go Je rze go Ru dol fa, bę dą cej jed nym z naj ob szer -
niej szych zbio rów mu zycz nych XVII -wiecz nej Eu ro py. Pre zen to wa ne bę dą po -
cho dzą ce wy łącz nie z rę ko pi sów dzie ła re li gij ne prze zna czo ne na dwa chó ry
(sześć-osiem gło sów) do tek stów z Pi sma Świę te go.
To nie zwy kła oka zja usły szeć tak wy bit nych kom po zy to rów ów cze snej Eu ro py,
jak O. di Las so, H. L. Has sler czy G. Cro ce oraz mniej zna nych: D. Bru net ti, R. Gio -
va nel li, A. Agaz za ri. Te uni ka to we mo te ty mi strzów po li fo nii za pre zen tu je wro -
cław ski ze spół Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses pod kie r. Pio tra Kar pe ty.
Kon cert od by wa się w ra mach pro jek tu Bi blio the ca Ru dol phi na, wpi sa ne go
w pro gram Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016.

30. Mu si ca Polonica No va
8-16 kwietnia 2016
Mot tem fe sti wa lu bę dzie frag ment 
Ro man tycz no ści Ada ma Mic kie wi cza:
Czu cie i wia ra sil niej mó wi do mnie niż
mę dr ca szkieł ko i oko. 
Pol ska mu zy ka nie jed no ma imię
– w ra mach fe sti wa lu od daw na od kry -
wa my no we i mniej zna ne dzie ła pol -
skich kom po zy to rów. Mu zy ka współ -
cze sna, eks pe ry ment, wspa nia ła tra dy -
cja i no we, od waż ne po szu ki wa nia.
Pro gram fe sti wa lu bę dzie pró bo wał od -
po wie dzieć na od wiecz ny dy le mat, co
w mu zy ce jest bar dziej war to ścio we, ko -

mu ni ka tyw ne, dla niej wła ści we – prze ka zy wa nie emo cji, prze ży cie, zmy sło wy od -
biór dźwię ków i ich upo rząd ko wań czy też lo gicz na kon struk cja, for ma, ko rzy sta -
nie z naj now szych zdo by czy na uki i tech ni ki.
Prze wod ni kiem ju bi le uszo wej 30. edy cji fe sti wa lu bę dzie Sta ni sław Lem, któ re go
10. rocz ni ca śmier ci przy pa da w tym ro ku. Szcze gól nym wy da rze niem fe sti wa lu bę -
da in sce ni za cje opar te na opo wia da niach słyn ne go pi sa rza. Po nad to: pra wy ko na -
nia, wio lon cze le, kla wi kor dy, kom pu te ry i ru ry. Wszyst ko w for mie cie ka wej dla każ -
dych uszu. W tak po sta wio ne ra my wpi su je się za rów no cykl oper cy ber ne tycz nych
opar tych na opo wia da niach Sta ni sła wa Le ma (Baj ki ro bo tów), jak i bar dziej kla sycz -
ne pod wzglę dem po dej ścia do ma te ria łu mu zycz ne go kom po zy cje.
W tej edy cji MPN wy stą pią m. in.: Or kie stra Mu zy ki No wej, de fu nen sem ble, LUX:
NM, Cel lo net, Ku ba Ba dach, Adam Bał dych, Mu si qu es No uvel les, NFM Fil har -
mo nia Wro cław ska, Ben ja min Shwartz. W ra mach fe sti wa lu od bę dą się tak że
spo tka nia z dzien ni ka rza mi, kom po zy to ra mi i kry ty ka mi mu zycz ny mi.
Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się w ramach ESK Wrocław 2016.



E PRO FUN DIS
Eku me nicz ny Kon cert Ora to ryj ny
23 kwiet nia 19:30

Ba zy li ka Św. Elż bie ty
Ko ściół Gar ni zo no wy we Wro cła wiu
Chór Ka me ral ny OKTO ICH Cer kwii Pra wo -
sław nej Św. Św. Cy ry la i Me to de go,
Chór GAU DIUM Un. Wro cław skie go,
Chór Un. Przy rod ni cze go we Wro cła wiu,
Wro cław ska Or kie stra Sym fo nicz na
Pau li na Bo recz ko – so pran,
Alan Urba nek – dy ry gent

Po raz trze ci, wro cław scy me lo ma nii
form ora to ryj nych bę dą mo gli usły -
szeć ko lej ne dzie ło Me tro po li ty Hi la -
rio na (Al fie je wa) ar cy bi sku pa Wo ło ko -
łam ska. Bę dzie to pol ska pra pre mie ra
De Pro fun dis. Pię cio czę ścio we ora to -
rium do słów ty luż sa mo psal mów,
na chór i or kie strę, które me tro po li ta
Hi la rion za de dy ko wał w ro ku 2008 Pa -
pie żo wi Be ne dyk to wi XVI.
Po raz pierw szy we Wro cła wiu za brzmią
trzy utwo ry Bar to sza Chaj dec kie go, mło -
de go, uta len to wa ne go kom po zy to ra: Sa -
lve Re gi na, La men ta cja oraz Exo dus.
Wła dy ka Hi la rion, prze wod ni czą cy Wy -
dzia łu Ze wnętrz nych Sto sun ków Cer -
kiew nych Pa triar cha tu Mo skiew skie go.
Au to r 40 ksią żek i 800 pu bli ka cji o te ma -
ty ce teo lo gicz no -fi lo zo ficz no -do gma -
tycz nej. Dok to r Ho no ris Cau sa 16 Wyż -
szych Uczel ni w Eu ro pie i Ame ry ce. Kil -
ka krot nie go ścił w Pol sce na za pro sze -
nie Pol skiej Cer kwi Pra wo sław nej i Kon -
fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski.
Bar tosz Chaj dec ki, ab sol went AM w Kra -
ko wie, Au tor mu zy ki do fil mów: Czas
Ho no ru, Po wsta nie War szaw skie, Mi sja
Afga ni stan, Ba czyń ski, Bo go wie, Chce
się żyć. Lau re at wie lu pre sti żo wych na -
gród m. in.: Frin ge First na Mię dzy na ro -
do wym Fe sti wa lu Te atral nym w Edyn -
bur gu, Na gro dy Spe cjal nej RMF Clas sic
dla mło de go kom po zy to ra i inne.

Wstęp wolny!

Grze gorz To ma szew ski 
Koncert na cytrę
16 kwietnia 17:00

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

Kon cert pol skie go cy trzy sty, któ re go
ulu bio ną for mą pre zen ta cji sce nicz nej
są re ci ta le so lo we utrzy ma ne w kon -
wen cji One man show. W prze rwach
mię dzy utwo ra mi mu zyk chęt nie opo -
wia da o in stru men tach na któ rych gra.
Grze gorz To ma szew ski za pre zen tu je
swo je no we, pre mie ro we utwo ry
utrzy ma ne z jed nej stro ny w sty lu No -
wa mu zy ka pol ska tj. ku ja wia ki i po lo -
ne zy XXI wie ku, a z dru giej kom po zy cje
uka zu ją ce bo gac two i spe cy fi kę
brzmie nio wą cytr: kon cer to wej, akor -
do wej i wę gier skiej.

Wstęp wolny!

Mak bet
Giuseppe Verdi
8 i 21 kwietnia 19:00
Jest to pierw sza wśród dzieł kom po -
zy to ra ada pta cja Szek spi ra, au to rem
li bret ta jest wie lo let ni współ pra cow -
nik Ver die go Fran ce sco Ma ria Pia ve.
Sztu ka uwiel bia ne go przez kom po zy -
to ra Szek spi ra wy zwo li ła dra ma tycz -
ny ge niusz Ver die go.
Pra pre mie ra Mak be ta Ver die go mia ła
miej sce 14 mar ca 1847 r. we Flo ren cji,
ale to sto sun ko wo wcze sne dzie ło
kom po zy tor pod dał grun tow nej prze -
rób ce osiem na ście lat póź niej dla po -
trzeb pre mie ry w Pa ry żu 19 kwiet -
nia 1865 r. Wła śnie ta dru ga wer sja
od nie mal stu lat nie scho dzi ze scen
te atrów ope ro wych ca łe go świa ta.
Mak bet Ver die go od po cząt ku spo ty -
kał się z en tu zja stycz nym przy ję ciem
pu blicz no ści.
Kie row nic twa mu zycz ne go no wej in -
sce ni za cji pod ję ła się Ewa Mich nik,
sce no gra fię przy go to wu je Pa weł Do -
brzyc ki, cho re ogra fię Bo że na Klim czak
a ko stiu my są au tor stwa Mał go rza ty
Sło niow skiej. Re ży se rii pod jął się wy -
bit ny twór ca te atral ny z Nie miec Bru -
no Ber ger -Gor ski.
Peł na dra ma tycz ne go roz ma chu, no -
wa tor ska mu zy ka Ver die go, su ge styw -
na wi zja żą dzy wła dzy i efek tow ne sce -
ny zbio ro we z ele men ta mi fan ta sty ki
za pew nia ją nie za po mnia ne wra że nia.

Premiera Makbeta w Operze Wrocławskiej
5 marca 2016r.

Lady Makbet: Eliza Kruszczyńska
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Koncert Nadziei
Krystyna Prońko, Mietek Szcześniak
4 kwietnia 19:00

Sala Główna Narodowego Forum Muzyki
we Wrocławiu, pl. Wolności 1

Po raz siód my Fun da cja Na Ra tu nek
Dzie ciom z Cho ro bą No wo two ro wą
or ga ni zu je cha ry ta tyw ny Kon cert Na -
dziei na rzecz swo ich pod opiecz nych. 
Kon cert bę dzie miał wy jąt ko wą opra -
wę z oka zji 25-le cia ist nie nia Fun da -
cji. Go ście uro czy stej Ga li wy słu cha ją
re ci ta li w wy ko na niu Kry sty ny Proń ko
i Miet ka Szcze śnia ka. Ar ty stom to wa -
rzy szyć bę dzie or kie stra sym fo nicz -
na The Film Har mo ny Or che stra
pod dy rek cją Mar ci na Mi row skie go.
Ga lę po prze dzą wy stę py uta len to wa -
nych mu zycz nie przy ja ciół Fun da cji.





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

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

1201-1205 Wie czo ry lisz tow skie

SZY MON NEH RING – for te pian
Lau re at mię dzy na ro do wych i kra jo wych kon kur sów pia ni stycz nych,
naj lep szy Po lak na Kon kur sie Cho pi now skim w War sza wie w 2015 r.
W pro gra mie utwo ry L. v. Beetho ve na, F. Cho pi na, S. Rach ma no no wa.
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski.
12 IV g. 17:00 – Gło gów, Szko ła Mu zycz na, ul. Jed no ści Ro bot ni czej 14
14 IV g. 12:30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
(174 kon cert umu zy kal nia ja cy dla mło dzie ży Jak słuchać Muzyki?)
15 IV g. 18:30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
16 IV g. 18:00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
17 IV g. 18:00 – Wro cław, Na ro do we Fo rum Mu zy ki, plac Wol no ści 1

Szy mon Neh ring jest jed nym z naj bar -
dziej uta len to wa nych i obie cu ją cych
pia ni stów mło de go po ko le nia w Pol sce.
Dzię ki zna ko mi tym wy stę pom w XVII
Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni -
stycz nym im. Fry de ry ka Cho pi na w War -
sza wie ja ko je dy ny Po lak za grał w fi na le
kon kur su i otrzy mał wie le za pro szeń
kon cer to wych z Pol ski i z za gra ni cy.
Obec nie jest stu den tem Aka de mii Mu -
zycz nej w Byd gosz czy w kla sie prof.
Ste fa na Woj ta sa. Wcze śniej przez 11

lat uczył się pod kie run kiem Ol gi Ła zar skiej w Pań stwo wej Ogól no kształ cą cej
Szko le Mu zycz nej I stop nia im. M. Kar ło wi cza w Kra ko wie i Ogól no kształ cą cej
Szko le Mu zycz nej II stop nia im. F. Cho pi na w Kra ko wie.
Re gu lar nie uczest ni czy w kon kur sach i fe sti wa lach. Do je go ostat nich osią gnięć
ar ty stycz nych na le żą I miej sce i 6 na gród spe cjal nych w Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Pia ni stycz nym „Ha li na Czer ny -Ste fań ska in me mo riam” w Po zna niu
(2014) i I na gro da w kon kur sie „Ar thur Ru bin ste in in me mo riam” w Byd gosz czy
(2014). W 2015 roku wy stą pił w fi na le XVII Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni -
stycz ne go im. Fry de ry ka Cho pi na i otrzy mał wy róż nie nie, na gro dę pu blicz no ści
oraz sze reg na gród do dat ko wych w tym za stwo rze nie wy bit nej kre acji ar ty -
stycz nej oraz za za słu gi dla mu zy ki pol skiej.
Kon cer to wał w wie lu kra jach Europy i Kanadzie. W li sto pa dzie 2015 r. uka za ła
się je go de biu tanc ka pły ta CD z mu zy ką pol skich kom po zy to rów. W grud niu te -
go sa me go ro ku od był tra sę kon cer to wą wraz z San tan der Or che stra wy stę pu -
jąc z Kon cer tem for te pia no wym e -moll Fry de ry ka Cho pi na w Lu sła wi cach, Wro -
cła wiu, Ka to wi cach, War sza wie i Szcze ci nie.
Naj bliż sze pla ny kon cer to we ar ty sty obej mu ją wystę py w USA i Ame ry ce Po łu -
dnio wej, ko lej ne kon cer ty z San tan der Or che stra m. in. na 20. Wiel ka noc nym
Fe sti wa lu Lu dwi ga van Beetho ve na w War sza wie, kon cer ty w Pa ry żu i Stras bur -
gu oraz w wie lu mia stach w Pol sce. 
Szy mon Neh ring jest sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
(2010 r.) a tak że Fun da cji Pro Mu si ca Bo na (od 2010). W 2015 r. zo stał lau re -
atem sty pen dium Kry stia na Zi mer ma na. 
Re pre zen to wa ny jest przez Sto wa rzy sze nie im. Lu dwi ga van Beetho ve na.
Kon cer ty re ali zo wa ne są dzię ki po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Gmin Wro -
cław, Gło gów, Obor ni ki Ślą skie i Brzeg, Fun da cji KGHM Pol ska Miedź, Brze skie go Przed się bior -
stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Sp. z o. o., Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji w Brze gu Sp.
z o.o. oraz Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców STO ART.

Je rzy Owczarz
Koncert fortepianowy
23 kwiet nia 13:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry we Wrocławiu,
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wol ny!
W pro gra mie: Leoš Janáček, Bedřich Sme -
ta na, Ca mil le Sa int -Sa ens, Franz Liszt

Je rzy Owczarz, jest ab sol wen tem AM
we Wro cła wiu w kla sie for te pia nu
prof. Zbi gnie wa Fa ry nia rza. Pod czas
stu diów zo stał wy róż nio ny sty pen -
dium rek tor skim. Kształ cił się tak że
na In sty tu cie Mu zy ko lo gii Uni wer sy te -
tu Wro cław skie go w ra mach Mię dzy -
wy dzia ło wych In dy wi du al nych Stu -
diów Hu ma ni stycz nych. Oprócz te go
brał udział w wie lu pia ni stycz nych
kur sach mi strzow skich. Jest lau re -
atem Con cor so In ter na zio na le di Ese -
cu zio ne Mu si ca le e Com po si zio ne Va -
le ria Mar ti na, gdzie w ka te go rii G zdo -
był pierw sze miej sce (2011), do tarł
rów nież do pół fi na łu 18. Mię dzy na ro -
do we go Kon kur su Pia ni stycz ne go im.
Le osa Ja nac ka w Brnie (2012). Pro wa -
dzi dzia łal ność pe da go gicz ną, jest dy -
rek to rem ar ty stycz nym Woj no wic kich
Sa lo nów Mu zycz nych. 

Cun cor du de Oro sei
Pie śni z Oro sei – po mię dzy dwo -
ma ga tun ka mi | Vo icEn co un ters
15 kwiet nia 18:00

Ko le gia ta Świę te go Krzy ża, ko ściół dol ny
św. Bar tło mie ja, Ostrów Tum ski, Wro cław

W Oro sei na Sar dy nii pie lę gnu je się bo -
ga ty re li gij ny re per tu ar pie śni śpie wa -
nych po ła ci nie, a tak że w ję zy ku sar -
dyń skim. Pod czas kon ce rtu za pre zen -
to wa ne zo sta ną dwa ro dza je śpie wu
po li fo nicz ne go: re per tu ar świec ki,
do tań ca (can to a te no re) oraz pie śni
sa kral ne (cun cor du).
Cun cor du de Oro sei po wstał w 1978 r.
Je go człon ko wie pie lę gnu ją uni ka to wą
tra dy cję swo jej wio ski, pre zen tu jąc ją
na licz nych fe sti wa lach w Europie. 
Kon cert odbywa się w ra mach Vo icEn -
co un ters – Semi na rium prak tycz -
nego trwającego od 14 do 24 kwietnia br.
Są to spo tka nia po świę co ne re flek sji
nad zja wi skiem ludz kie go gło su i mu -
zy kal no ści oraz ich kul tu ro wym re ali -
za cjom. Se mi na rium obej mu je: warsz -
ta ty, kon cer ty, spo tka nia, wy kła dy.

www.gro tow ski -in sti tu te.art.pl



Sza now ni Pań stwo,
w kwiet nio wej ofer cie Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la 
Li piń skie go we Wro cła wiu od naj du je my sze reg 
in te re su ją cych wy da rzeń za rów no ar ty stycz nych,
na uko wych, jak i po pu la ry zu ją cych wie dzę 
o mu zy ce, na któ re ser decz nie za pra szam.
Wśród za pla no wa nych kon cer tów pra gnę 
szcze gól nie po le cić Kon cert Dy plo man tów i Dok to ran tów z Aka de mic ką Or kie strą 
Sym fo nicz ną, któ ry od bę dzie się 9 kwiet nia.
Wśród wy da rzeń po pu la ry zu ją cych wie dzę o mu zy ce war to wspo mnieć o dwóch 
kon fe ren cjach or ga ni zo wa nych przez stu den tów. W dniach 14-15 kwiet nia od bę dzie
się V Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Stu den tów Mu zy ko te ra pii „Dźwię ki nie oswo jo ne, czy li 
im pro wi za cja w mu zy ko te ra pii”, a ty dzień póź niej od bę dzie się III Mię dzy na ro do wa 
Stu denc ka Kon fe ren cja Na uko wa „Wie lo znacz ność dźwię ku”.
Kwie cień bę dzie ob D to wał rów nież w kon kur sy. W ostat ni week end mie sią ca od bę dą się
Kon kur sy Ma łych Form – Ka te dry In stru men tów Dę tych, Per ku sji i Akor de onu oraz Ka te dry
In stru men tów Smycz ko wych. Zwień czy je wspól ny kon cert lau re atów. 20 kwiet nia od bę dzie
się V Kon kurs Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki i Mu zy ki Ko ściel nej na naj lep szą 
me to dę pra cy z chó rem dzie cię cym. 
16 kwiet nia w spo sób szcze gól ny za pra szam tych, któ rzy my ślą o pod ję ciu stu diów w na szej
Uczel ni – te go dnia Wy dział In stru men tal ny or ga ni zu je Dzień Otwar ty. Wkrót ce roz pocz ną
się tak że za pi sy na dwa kur sy mi strzow skie, któ re od bę dą się w lip cu – VIII Let nia Aka de mia
Mu zycz na (4-11 lip ca) oraz XXXIX Mię dzy na ro do wy Mi strzow ski Kurs Pia ni stycz ny 
w Dusz ni kach -Zdro ju (14-26 lip ca). Szcze gó ło we in for ma cje znaj du ją się na stro nie 
in ter ne to wej Uczel ni.
Z ra do ścią pra gnę za pro sić Pań stwa do udzia łu w kwiet nio wych im pre zach Aka de mii 
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Wie rzę, że udział w nich do star czy 
Pań stwu 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

KKWWIIEECCIIEEŃŃ  22001166
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
99  IIVV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KON CERT DYPLOMANTÓW I DOKTORANTÓW 
Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ **

1144--1155  IIVV,,  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL    
V MIĘ DZY NA RO DO WA KON FE REN CJA STUDENTÓW
MUZYKOTERAPII „DŹWIĘ KI NIE OSWO JO NE, CZY LI
IM PRO WI ZA CJA W MU ZY KO TE RA PII”  **

1144  IIVV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
SPEK TAKL BU RZA TO WA RZY SZĄ CY 
V MIĘ DZY NA RO DO WEJ KON FE REN CJI STUDENTÓW
MUZYKOTERAPII „DŹWIĘ KI NIE OSWO JO NE, CZY LI
IM PRO WI ZA CJA W MU ZY KO TE RA PII” **

2200  IIVV,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
V WYDZIAŁOWY KONKURS NA NAJLEPSZĄ 
METODĘ PRACY Z CHÓREM DZIECIĘCYM

2211--2222  IIVV,,  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL  
III MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA 
KONFERENCJA NAUKOWA 
"WIELOZNACZNOŚĆ DŹWIĘKU" **

2233--2244  IIVV,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
KONKURS MAŁYCH FORM 
KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH, 
PERKUSJI I AKORDEONU

2244  IIVV,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONKURS MAŁYCH FORM 
KATEDRY INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

2244  IIVV,,  ggooddzz..  1166..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT LAUREATÓW 
KONKURSÓW MAŁYCH FORM **  
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Ob cho dy Świa to we go Dnia Jaz zu 
30 kwiet nia od 12:00

Wrocław - Rynek, Hala Stulecia, Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Te atr Mu zycz ny Ca pi tol, Barbara
Ze wzglę du na ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016 śro do wi sko jaz -
zo we Wro cła wia po sta no wi ło szcze gól nie uczcić Świa to wy Dzień Jaz zu, dla te -
go 30 kwiet nia od bę dzie się sze reg wy da rzeń, de dy ko wa nych mu zy ce jaz zo wej.
Pro gram ob cho dów Świa to we go Dnia Jaz zu:
12:00 PA RA DA JAZ ZO WA (Rynek – Hala Stulecia)
15:00 KON CERT BIG BAN DÓW (Pergola k. Hali Stulecia)
Big Band Uni wer sy te tu Zie lo no gór skie go pod kie row nic twem Je rze go Szy ma -
niu ka so li ści: Krzysz tof Kil jań ski, Pau li na Go łę biow ska, Bar tosz Per nal
Or che stra so li ści: Ja cqui Dan kworth, Ja nusz Szrom 
18:00 KON CERT GA LO WY (Hala Stulecia). Bilet 50 zł
| Ogło szenie wy ni ków i wy stęp lau re ata kon kur su na In dy wi du al ność Jaz zo -
wą 2016 | II Grand Or che stre ar mo rigène Rap so die Bar ba re | III Ur szu la Du dziak
| IV To masz Stań ko, Le szek Moż dżer, Zo har Fre sco, Vi told Rek, Ta de usz Sud nik
| V Jaz za no va fe at. Paul Ran dolph | VI Non ke en fe at. Nils Frahm | VII RO TUN DA
| – Lwów i Wro cław Van de mark -To kar -Ku gel | VIII RO TUN DA II – Mu zy ka świa -
ta – Ko ni kie wicz@Trans gro ove Trio
20:00 RAT PACK, CZY LI SI NA TRA Z KO LE GA MI (TM Capitol). Bilety 45/35 zł
20:00 JAZZ FE VER (NFM). Bilety 80/60 zł|40/25 zł|35/20 zł|30/15 zł
I część kon cer tu – Mel ting Pot  Lab. 9 – Wiel ki Fi nał
Piotr Da ma sie wicz – Kom po zy cja na 26 im pro wi za to rów (pre mie ra)
II część kon cer tu – Vi jay Iy er + NFM Le opol di num (pre mie ra)
22:00 SI LENT DI SCO – JAZZ I ELEK TRO NI KA (BAR BA RA)
KON CER TY KLU BY: Mle czar nia, Buł ka z ma słem, Ka lam bur, Li te rat ka, 4 Po ry Ro ku

*Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do zmia ny pro gra mu

52. JAZZ NAD OD RĄ 26-30 kwietnia 2016
BF Impart we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17

52. edy cja fe sti wa lu Jazz nad Od rą, od bę dzie się we Wro cła wiu w ra mach Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016.
Od by wa ją cy się od 1964 ro ku we Wro cła wiu fe sti wal Jazz nad Od rą to je den z naj star szych fe sti wa li jaz zo wych w Pol sce,
któ ry peł ni zna czą cą ro lę na ro dzi mej sce nie mu zycz nej.
Każ de go ro ku wio sną pre zen tu je my naj cie kaw szych ar ty stów z kra ju i za gra ni -
cy oraz wy da rze nia jaz zo we z ca łe go świa ta, z uwzględ nie niem sze ro kie go spec -
trum ga tun ków jaz zo wych. Jed no cze śnie, od ze szło rocz nej edy cji sta ra my się łą -
czyć do brze zna ne tra dy cje mu zycz ne ze świe żą wi zją Dy rek to ra Ar ty stycz ne -
go – Lesz ka Moż dże ra, wy bit ne go pol skie go mu zy ka jaz zo we go.
Do dat ko wo, waż nym ele men tem każ dej edy cji fe sti wa lu jest kon kurs na In dy -
wi du al ność Jaz zo wą, naj star szy i naj bar dziej pre sti żo wy kon kurs jaz zo wy w Pol -
sce, któ ry przez la ta wy ło nił wie le zna ko mi tych na zwisk, obec nie do brze zna nych
na pol skiej sce nie mu zycz nej.

Bilety: 70/100/120 zł The Cookers

Urszula Dudziak

Capitol - Rat Pack

Nonkeen feat. Nils Frahm

Adam Pierończyk | Gary Thomas | Orlando Le Fleming | John B. Arnold | David Murray | Leszek Możdżer 
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Marek Gałązka Autorsong
21 kwietnia 19:00

Galeria Sztuki Ślimak we Wrocławiu,
ul. Władysława Łokietka 3

Nie zno szę okre śle nia po ezja śpie wa -
na. Ist nie je al bo do bra pio sen ka z do -
brym tek stem, al bo zła pio sen ka ze
złym tek stem. 
Ma rek Ga łąz ka, twór ca, ar ty sta, ani -
ma tor i me ne dżer kul tu ry. Bard, gi ta -
rzy sta, ce nio ny wy ko naw ca i kom po -
zy tor pio se nek do słów Edwar da Sta -
chu ry i wła snych. Jest au to rem wie lu
ar ty stycz nych pro gra mów po świę co -
nych te mu po ecie. Za ło ży ciel Gru py
Bal la do wej Po dro dze (1980-2000),
z któ rą otrzy mał Głów ną Na gro dę Mi -
ni stra Kul tu ry i Sztu ki na Fe sti wa lu
Śpie waj my po ezję Olsz tyn 1981 r.
Twór ca off -owych grup te atral nych
i re ży ser spek ta kli, a tak że au tor mu -
zy ki i wy ko naw ca w spek ta klach Te -
atru Ade kwat ne go w W -wie i Te atru
Współ cze sne go w Szcze ci nie. Dy rek -
tor Fe sti wa lu Przy sta nek Olec ko
(1994-2007), któ re go był po my sło -
daw cą. Stwo rzył kon cep cję in ter dy -
scy pli nar ną Pań stwo wej Ga le rii Sztu ki
w So po cie (2008 -2010) oraz był z -cą
dyr. naj no wo cze śniej sze go do mu kul -
tu ry w Pol sce Su wal skie go Ośrod ka
Kul tu ry (2012-2015). Jest au to rem Eu -
ro pej skich Spo tkań Bar dów – SO POT
BARDS ME ETING 2008 w Ope rze Le -
śnej w So po cie. Lau re at wie lu na gród
w dzie dzi nie kul tu ry przy zna nych
przez Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go m.in. Ani ma to ra Kul tu ry
w 2000 r i Me da lu Glo ria Ar tis w 2007 r.

Ma riusz Lu bom ski
Z cy klu: Bar do wie wol no ści
17 kwiet nia 19:00

Sce na Ga dzic kie go Teatru 
im. Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39

Je den z naj bar dziej ory gi nal nych pol -
skich ar ty stów pio sen ki, obec ny
na sce nie od po nad trzech de kad. Lau -
re at Pa KI i Fe sti wa lu Pio sen ki Stu denc -
kiej w Kra ko wie, ma na kon cie licz ne
kon cer ty w Pol sce i za gra ni cą – i za le -
d wie pięć al bu mów. Jed nak każ dy
z nich to opo wieść je dy na w swo im ro -
dza ju, któ ra spla ta w ca łość wy so kiej
pró by po ezję i elek try zu ją cą mu zy kę.
W kon cer cie Ma riu szo wi Lu bom skie -
mu (śpiew, gi ta ra) bę dą part ne ro wać
wy bit ni in stru men ta li ści: na kon tra ba -
sie Woj ciech Pul cyn, na in stru men tach
kla wi szo wych Jan Smo czyń ski.

Mi cha ł Wi śniew ski
& An drze j Waw rzy nia k
Swe te rek
16 kwiet nia 18:00

ZOK Sa la wi do wi sko wa 
Ząb ko wi ce Ślą skie 

Swe te rek część 1 czy li 13 po stu la tów
w spra wie rze czy wi sto ści to ko lej ny
so lo wy skok w bok Mi cha ła Wi śniew -
skie go. Tym ra zem li der Ich Tro je dzię -
ki współ pra cy z An drze jem Waw rzy -
nia kiem speł nił swo je ma rze nie i na -
grał pły tę z pio sen ką po etyc ką. Swe -
te rek … to su ma ob ser wa cji i prze my -
śleń, cza sa mi dość gorz kich, na te mat
rze czy wi sto ści. Dzię ki tym trzy na stu
utwo rom po zna my zu peł nie no wą
twarz Mi cha ła Wi śniew skie go.
Po kon cer cie ar ty ści spo ty ka ją się
z pu blicz no ścią i pod pi su ją pły ty.

Bilet: 45 zł

Po słu chaj ukra iń skie
23 kwietnia 20:30
Gogodzy Gański
24 kwietnia  19:00
Mariana Sadovska 
& Christian Thomé: Vesna
25 kwietnia  20:00
Dakh Daughters

Klub Mu zycz ny – Sta ry Klasz tor,
ul. Pur ky nie go 1 we Wro cła wiu

Trzy kon cer ty w ra mach pro gra mu mu -
zycz ne go Mie siąc Lwow ski Eu ro pej -
skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016.
Cykl na wią zuje do le gen dar ne go fe sti -
wa lu Słu chaj Ukra jins’ke, od by wa ją ce go
się w un der gro un do wym lwow skim
Klu bie Mu zycz nym Lal ka. W cza sach,
gdy prze strzeń me dial na prze sło nię ta
by ła ro syj ską, post -ra dziec ką kul tu rą,
fe sti wal po pu la ry zo wał mu zy kę ukra -
iń ską i nie sza blo nych ar ty stów.
Go go dzy Gań ski – no wy pro jekt mu zy -
ków ukra iń skiej Per ka ła by. Tra dy cyj ne
hu cul skie me lo die Kar pat z do miesz ką
reg gae, ska, fol ku, mu zy ki kle zmer skiej,
a na wet pun ka.
Ma ria na Sa do vska & Chri stian Thomé:
Ve sna. Pe łen dzi ko ści i li ry zmu kon cert.
M. Sa do vska za pro si ła do współ pra cy
przy pro jek cie Ve sna nie miec kie go per -
ku si stę i spe cja li stę od elek tro ni ki Chri -
stia na Thomé'a, kreu jąc wraz z nim nie -
ty po wą mo zai kę daw nych, ukra iń skich
pie śni lu do wych wple cio nych we współ -
cze sne, elek tro aku stycz ne dźwię ki.
Dakh Dau gh ters – pro jekt mu zycz no -
-te atral ny, mie szan ka róż nych sty lów
i ga tun ków łą czą ca lu dycz ność, pop,
kicz, dark ca ba ret i wy ra fi no wa ną sa lo -
no wość z tek sta mi ukra iń skich kla sy -
ków, ra pem i folk lo rem. Ze spół to sie -
dem dziew czyn gra ją cych na pięt na stu
in stru men tach, śpie wa ją cych w kil ku
ję zy kach i dia lek tach.

Dakh Daughters





New York Jazz Ma sters
I In ter na tio nal Work shop
9-16 sierpnia 2016 – Trzebnica
Już w sierp niu mi ło śni cy jaz zu z ca łej
Eu ro py spo ta ka ją się w Trzeb ni cy
na Dol nym Ślą sku aby zgłę biać taj ni ki
te go ga tun ku mu zycz ne go pod okiem
naj lep szych pro fe so rów na świe cie ze
Sta nów Zjed no czo nych.

Ju dy Nie mack – wo kal – ju dy nie mack.com
Da ve Do uglas – trąb ka – da ve do uglas.com
Greg Osby – sak so fon – gre gos by.com
Mark So skin – pia no – www.mark so skin.com
Ro ry Stu art – gi tara – ro ry stu art.com
Matt Pen man – kon tra bas – mat t pen man.com
Greg Hut chin son – per ku sja – drum mer world.
com/drum mers/Greg_Hut chin son.html

NYJM to pro jekt kul tu ral no – edu ka cyj -
ny, któ ry służy na wiąza niu bez pośred -
nich re la cji eu ro pej skich stu den tów
z naj lep szy mi na świe cie przed sta wi -
cie la mi ga tun ku mu zy ki jaz zo wej.
Warsz ta ty ma ją na ce lu in te gra cję śro -
do wisk ar ty stycz nych z Pol ski, Nie miec,
Czech, Ukra iny, Sło wa cji, Au strii, Fran -
cji, Szwaj ca rii i Ho lan dii. 
New York Jazz Ma sters – to pierw sze
cy klicz ne warsz ta ty w Pol sce, któ rych
ce lem jest umożli wie nie stu den tom
z te go re gio nu Eu ro py na uki pod okiem
mi strzów bez od by wa nia kosz tow nej
pod róży za oce an.
Wśród ka dry na uczy ciel skiej znaj du ją
się pro fe so ro wie naj lep szych uczel ni
w Sta nach Zjed no czo nych, ta kich jak
Man hat tan Scho ol of Mu sic w No wym
Jor ku, Co lum bia Col le ge w Chi ca go czy
The New Scho ol for Jazz and Con tem -
po ra ry Mu sic w No wym Jor ku. Oprócz
wspa nia łych kwa li fia cji ja ko pro fe so -
ro wie, każdy mu zyk ma za so bą wie -
lo let nią ka rie rę, któ ra obej mu je wy -
stępy na naj lep szych fe sti wa lach jaz -
zo wych na świe cie jak rów nież dzie -
siątki na gra nych płyt. 
W pro gra mie kur sów znaj du ją się za jęcia
z in stru men tu: for te pian, per ku sja, kon tra -
bas, sak so fon, trąbka, gi ta ra | ze spo ły |
wy kła dy z teo rii, hi sto rii jaz zu, im pro wi za -
cji, mar ke tin gu | kon cer ty | jam ses sions.
Oso by za in te re so wa ne udzia łem w I In -
ter na tio nal Work shop New York Jazz Ma -
sters in Trzeb ni ca pro szo ne są o wy peł -
nie nie apli ka cji na stro nie warsz ta tów:

www.ny jazz ma sters.com
Info: tel. +48 782 503 683.

Or ga ni zatorzy: Agen cja Echo mu sic Art Ma -
na ge ment oraz Gmi na Trzeb ni ca.

Pa sja Fla men co
6 kwiet nia 19:30

Sa la Go tyc ka - Sta ry Klasz to r, ul Purkyniego 1
Praw dzi wa grat ka dla mi ło śni ków tań ca i mu zy ki z Hisz pa nii!
Wy jąt ko we wy da rze nie – kon cert fla men co w for mie spek ta klu mu zycz no -ta -
necz ne go stwo rzo ny z ini cja ty wy wro cław skiej tan cer ki, pa sjo nat ki sztu ki fla -
men co – Ka ta rzy ny Ma łec kiej Ka ty La Yedra.
Kon cert de dy ko wa ny jest mi strzy ni tań ca Pi lar Mon toya La Fa ra ona z ro du Far -
ru cos, któ ra przed wcze śnie od cho dząc, zo sta wi ła w ser cach swo ich uczniów pa -
sję do tań ca i fla men co.
Ten uni kal ny pro jekt, sku pia zna ko mi tych ar ty stów: Tan cer ki: Aga ta Teo dor czyk,
Mał go rza ta Wo łyń czyk, Mar ta Ro bles, Ka ty La Yedra, An na Pat kie wicz, gi ta rzy -
ści: Ar tu ro El Po la co, Ku ba Wa gner, Da mian Ko wa liń ski, Wio lon cze la: An na Szpil
oraz śpie wacz ka z Hisz pa nii Car men Fer nan dez.

Bi le ty: Em pik, www.tic ket pro.pl. Info: www.ar te fla men co.eu

Spirituals Singers Band
Nie tylko gospel

1 kwietnia 19:00
Filharmonia Sudecka, Wałbrzych

15 kwietnia 19:00
Filharmonia Dolnośląska, Jelenia Góra
Zespół Spirituals Singers Band w składzie:
Alicja Wiłkowska, Marta Raczak-Idczak
Aleksandra Sozańska-Kut, Jacek Zamecki,
Krzysztof Pachołek, Artur Stężała
Koncert prowadzi: Elżbieta Szomańska

Ar ty ści wy ko na ją utwo ry go spel, spi ri -
tu als, stan dar dy jaz zo we i pio sen ki
Be atle sów w aran ża cji Wło dzi mie rza
Szo mań skie go.

Pieśni Polskie, czeskie,
słowackie
15 kwietnia 19:00

Klub Salonik we Wrocławiu,
ul. Braniborska 2/10 

Cze skie pie śni lu do we cha rak te ry zu je
się pięk nym wie lo gło sem wy ko ny wa -
nym a ca pel la. Sło wac kie ma ją nie sa -
mo wi tą ener gię i kar pac kie ryt my, zna -
ne z mu zy ki gó ral skiej. Pol skich pie śni
są ty sią ce. Wie le z nich pięk nych, lecz
ma ło zna nych. Po dziel my się ni mi ze
so bą. Za pra sza my tych, któ rzy umie ją
śpie wać w tra dy cyj nym sty lu i tych, co
chcą się te go na uczyć. Każ dy śpie wa jak
umie ale dą ży my do od na le zie nia au -
ten tycz ne go spo so bu śpie wa nia pie śni.
Przy nie ście wła sną pieśń, tekst wy -
dru ku je my w du żym for ma cie by
moż na by ło ją śpie wać wspól nie.

www.chatkatanca.pl





Rebeka Davos
14 kwietnia 20:00

Stary Klasztor, Wrocław ul. Purkyniego 1
Kon cert pro mu ją cy al bum Da vos. Du -
et two rzą Iwo na Skwa rek i Bar tosz
Szczę sny. Od wy da nia de biu tanc kiej
pły ty Hel la da Re be ka kon se kwent nie
umac nia swo ją po zy cję na pol skim
ryn ku mu zycz nym. Udo wod ni li, że są
doj rza ły mi, pew ny mi swo ich ar ty -
stycz nych atu tów twór ca mi. Cha ry -
zma sce nicz na, wy ra fi no wa ne kom po -
zy cje i sil ny głos Iwo ny to zna ki roz po -
znaw cze Re be ki.

Bilety: 45/50/55 zł

Le mON
24 kwiet nia 20:00

Klub Eter, ul. Ka zi mie rza Wlk. 19, Wro cław 

Ze spół, któ ry po zwy cię stwie w Must Be
The Mu sic oka zał się ob ja wie niem na
pol skim ryn ku mu zycz nym. W cią gu za -
le d wie dwóch lat dzia łal no ści stwo rzył
pięć wiel kich prze bo jów, zdo był pla ty no -
wą pły tę, licz ne na gro dy, a przede
wszyst kim zgro ma dził rze szę wier nych
fa nów. Fe no men ze spo łu po le ga rów -
nież na tym, że osią gnął nie kwe stio no -
wa ny suk ces ko mer cyj ny, gra jąc nie ko -
mer cyj ną i wy ma ga ją cą mu zy kę.
Le mON two rzy 6 mu zy ków o róż nych
ko rze niach et nicz nych po cho dzą cych
z róż nych krań ców Pol ski. Li de rem ze -
spo łu jest wy cho wa ny w łem kow skiej
ro dzi nie cha ry zma tycz ny wo ka li sta
Igor Her but.
Mu zy ka Le mO Na to wy bu cho wa mie -
szan ka róż nych sty lów mu zycz nych,
ko rze ni et nicz nych i wcze śniej szych
do świad czeń mu zy ków.

Bi le ty: 59/70 | 70/80 zł

Fruhstuck & Kuba Leciej
Koncert promujacy Brother i Echo
7 kwietnia 

Klub Alibi, ul. Grunwaldzka 67, Wrocław

Bro ther to pią te wy daw nic two ze spo -
łu Fruh struck w ich 18-let niej ka rie rze.
Ze spół kon cer tu je w kra ju i za gra ni cą,
jest jed nym z czo ło wych grup roc ko -
wych wro cław skiej sce ny mu zycz nej.
Echo to de biut wy daw ni czy Ku by Le -
cie ja, gi ta rzy sty współ pra cu ją ce go
z ta ki mi wy ko naw ca mi, jak Pe ja, Don -
gu ra le sko, Ka en, Bez czel, Roz bój nik
Ali ba ba czy ze spół Can di da.

Bilety: 15/20 zł 

Maja Sikorowska
& Sokół Orkestar
8 kwietnia 20:00

Apropos, ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych

Ma ja Si ko row ska ma za so bą kil ka lat
pra cy es tra do wej z ze spo łem Pod Bu -
dą. Obec nie współ pra cu je z Prze -
mkiem So ko łem, trę ba czem, kom po -
zy to rem i aran że rem, któ ry za fa scy -
no wa ny jest mu zy ką et nicz ną. W 2011
ro ku Prze mek So kół stwo rzył ze spół
So kół Or ke star, na re per tu ar któ re go
skła da ją się je go au tor skie pio sen ki,
utwo ry peł ne bał kań skiej ener gii, pio -
ru nu ją ca si ła in stru men tów dę tych
bla sza nych w eth no -roc ko wej od sło -
nie, a tak że sta re me lo die z te re nów
Pol ski w no wo cze snych aran ża cjach.

Bilety: 30/40 zł

Moment zwrotny
Projekt artystyczny Who Go (?)
2 kwiet nia 20:30

Klu b Ma nia na Ca fe, ul. św. Mikołaja 8-10
SzymS Szym Si wo (Who Go (?))-vo cal, Ma te -
usz Lesz czyń ski -sak so fon, Piotr Szlem po -
-trąb ka, Fi lip Mi gu ła -pia no, Ra dek Łu ka
sze wicz -bas, Da wid Opa liń ski -per ku sja

Pod czas kon cer tu pro mo cyj ne go ar ty -
ści wy ko na ją utwo ty z pły ty Who Go (?)
Zwia stun w jaz zo wej aran ża cji.
Na im pre zie od bę dzie się pre mie ra
dru gie go te le dy sku pro mu ją ce go pro -
jekt mu zycz ny Who Go (?) p. t Mo ment
zwrot ny, w któ rym udział wzię li m.in.
le gen dar ni, peł no spraw ni i nie peł no -
spraw ni tre ne rzy i spor tow cy.
Pre mie ra ta ma zwią zek z wy da niem
li mi to wa nej edy cją pły ty Who Go (?)
Zwia stun, na któ rej znaj dzie się pięć
utwo rów i dwa te le dy ski.
Pły ta jest pro jek tem eks klu zyw nym,
zo sta ła umiesz czo na w ma gicz nym,
szkla nym etui, wy ko na nym przez ar -
ty stów zwią za nych z ASP we Wro cła -
wiu: Mał go rza tę Da jew ską, Ka li nę
Bań kę oraz Ry szar da Więc kow skie go.
Pły ta sta no wi ar ty stycz ny pro dukt
pro mu ją cy dzia łal ność no we go pro -
jek tu mu zycz ne go Who Go (?).
Mu zy cy współ pra cu ją cy przy pro jek cie
Who Go (?) to po sta cie z ro dzi mej sce -
ny mu zycz nej: Szy mon SzymS Szym -
Si wo Da jew ski – vo cal, Mar cin Ru now -
ski – gi ta ra ba so wa, Piotr Sko blew ski
– per ku sja, Adam Szu lew ski – kla wi -

sze, Łu kasz Ko tec ki – sa xo fon, Ma ciej
Pod la ski  - gi ta ra, Alek san dra Osiec -
ka-Sko blew ska – skrzyp ce oraz vo cal.
Ar ty ści pla nu ją na gra nie te le dy sku
do każ de go z utwo rów na pły cie. 





Hymn na ro do wy
Naj now szy spek takl twór cy Ma de in Po land
2, 3 kwiet nia 19:00 PRE MIE RA
9, 10, 29, 30 kwiet nia 19:00 | 5, 27, 28 kwiet nia 11:00

Sce na Ga dzic kie go Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39
re ży se ria: Prze my sław Woj cie szek, sce na riusz: Prze my sław Woj cie szek, współ pra ca Emi lia
Piech, sce no gra fia: Mał go rza ta Bu lan da, mu zy ka: Fi lip Za wa da, świa tła: Zo fia Go raj 

Naj now sze dzie ło te atral ne Prze my sła wa Woj ciesz ka i ze spo łu ak tor skie go Te -
atru Mo drze jew skiej to gniew ny ma ni fest nie zgo dy na rze czy wi stość za oknem.
In spi ru jąc się mię dzy in ny mi Ma łą Apo ka lip są Ta de usza Kon wic kie go i Przy go -
da mi do bre go wo ja ka Szwej ka Haška twór cy snu ją współ cze sną, bar dzo nie -
pra wo myśl ną opo wieść o upad ku ide ałów w po li ty ce i ży ciu spo łecz nym, o po -
trze bie bun tu i obro ny przed uni for mi za cją.

Bi le ty: 50 zł pre mie ro wy, 28 zł i 17 zł po pre mie rze

Or lan do Vir gi nia Wo olf
Spek ta kl dy plo mo wy IV ro ku
Wy dzia łu Ak tor skie go PWST
4 kwiet nia 19:00 | PREMIERA

Te atr PWST, Wrocław ul. Braniborska 59
Or lan do jest chło pa kiem. Jest dziew czy -
ną. Or lan do jest po pro stu Or lan dem.
Po wieść Vir gi nii Wo olf ema nu je wy -
wro to wym po ten cja łem, któ ry zu peł -
nie się nie ze sta rzał. Or lan do za czy -
na swój non sza lanc ki ży wot ja ko chło -
piec, by po kil ku de ka dach zu peł nie
mi mo cho dem zmie nić się w dziew czy -
nę. Je go hi sto ria i jej hi sto ria, roz gry -
wa ją ca się na prze strze ni stu le ci, to
peł na wi go ru fik cyj na bio gra fia, prze -
wrot na po wieść for ma cyj na.
W spek ta klu Or lan dów jest je de na stu.
Każ dy i każ da z nich zmie rzy się z wy -
zwa niem rzu co nym przez po wieść
Wo olf. Każ dy i każ da zmie rzy się z py -
ta niem o spo so by i gra ni ce kształ to -
wa nia wła snej toż sa mo ści. Spek takl
wpra wia – do słow nie – w ruch utar te
spo so by te atral nej re pre zen ta cji. Sce -
nicz ny Or lan do za da je py ta nia do ty -
czą ce toż sa mo ści ak to ra, ka pry śnie
ob cho dzi się z ka no na mi sce nicz ne go
przed sta wia nia płci. Za pra sza do pod -
ję cia gry, w któ rej de cy du ją cą ro lę od -
gry wa wzrok, a wszyst kie re gu ły zo -
sta ją znie sio ne.

Kan zan z Re nyo -sho
Z da la od kwia tu lo to su
Spek takl To moe Shi zu ne & Ha ku to bo
10 kwietnia 20:30

Dwo rzec Świe bodz ki we Wrocławiu, 
pl. Or ląt Lwow skich 20b. Bi le ty: 20 zł
Cho reo., re ż., muzyka: To moe Shi zu ne 
Tan cer ka butō: Ka gaya Sa nae

Eks pre sja fi zycz na butō za sa dza się
na kon cep cji fu ni, co ozna cza „dwie rze -
czy są jed ną rze czą”. Na tu ra i czło wiek,
ser ce i cia ło, śmierć i ży cie – każ da
z wy mie nio nych par mo że być po strze -
ga na ja ko jed ność. Po przez eks pre sję
cia ła Ka gaya Sa nae wy ra ża przed pu -
blicz no ścią pięk no, ra dość i rytm du szy,
od gry wa jąc ro le sto ją ce go przy dro dze
Bud dy i dziec ka ol brzy ma -lu do żer cy.

Ce sar skie cię cie.
Pró by o sa mo bój stwie
Spek takl Te atru ZAR
4 kwietnia 21:30 | 5 kwietnia 21:00

Dwo rzec Świe bodz ki we Wrocławiu, 
pl. Or ląt Lwow skich 20b
Pro wa dze nie pro jek tu: Ja ro sław Fret, Współ -
pra ca mu zycz na: Ma ria na Sa do vska, Współ -
pra ca nad par ty tu rą ru cho wą: Vi vien Wo od

Pod sta wo wa li nia struk tu ry mu zycz -
nej spek ta klu zbu do wa na zo sta ła
w opar ciu o wie lo gło so we pie śni kor -
sy kań skie, w któ re wple cio no wąt ki
buł gar skie, ru muń skie, is landz kie
i cze czeń skie. Tra dy cyj ny ma te riał
mu zycz ny prze two rzo no tu w for mę
współ cze sną i do peł nio no in ten syw ną
par ty tu rą ru cho wą.

Bo dy Con sti tu tion Se mi na rium prak tycz ne | grotowski-institute.art.pl
21 wy da rzeń otwar tych, w tym 11 po ka zów pra cy, otwar cie wy sta wy, po kaz za pi su fil -
mo we go spek ta klu, a tak że spo tka nie i wy kła dy., TRZY SPEK TA KLE:

Kiokatabira
Spektakl Daisuke Yoshimoto
8 kwietnia 21:30

Scena ToTu, ul. Hubska 6
Nic…, któ re jest mo im cia łem.
Praw da, gro te ska, ru ina, chwa ła i nę -
dza, głu po ta, god ność cia ła, nie zdar -
ność, pra gnie nie, pięk no, fałsz, nie zna -
ne, am bi cja, mrok, bak te rie, Eros, sa -
crum i pro fa num, ab surd, peł ne wdzię -
ku okru cień stwo, trzy na ste po grze ba -
nie sie bie sa me go, uro je nie, (...) itd.
Roz po zna nie. Du sza i cia ło słab ną.
A te raz prze spa ce ruj my się w trum -
nie... Tekst jest w mo im cie le.
Da isu ke Yoshi mo to
* Kio ka ta bi ra – ki mo no, w któ re ubie ra
się zmar łych w ob rząd ku bud dyjskim.



Ząb ko wic kie Spo tka nia Te atral ne
8-10 kwiet nia 2016

ZOK Sala widowisko wa – Ząb ko wi ce Ślą skie
Pod czas trzy dnio wych spo tkań za pre zen tu ją się lo kal ne Sto wa rzy sze nia oraz Te -
atry z Ce rve ne go Ko stel ca, Sław na, No wej So li i Dzier żo nio wa. W re per tu arze pro -
po zy cje za rów no dla du żych ja ki i ma łych mi ło śni ków Te atru. Do dat ko wą atrak -
cją jest po kaz ząb ko wic kiej gru py Fi re Show Lu mi nis na ząb ko wic kim ryn ku.
Przy go dy Pin gwi na Pik Po ka – Te atr Wał brzych | Ty ra nia – Ter mi nus A Quo
z No wej So li | Struk tu ry dźwię ków cia ła – Te atr Sym fo nia dźwię ku | Uro dzi ny wg
Ta de usza Kan to ra – Te atr pod kie row nic twem Wło dzi mie rza Bu try ma | Hej Sło -
wia nie – Pi voj oraz Wód ka wó decz ka go rzał ka – Te atr z Cver ne go Ko stel ca oraz
Sto wa rzy sze nie Ani ma to rów Kul tu ry – Ząb ko wi ce | Bal la dy i ro man se – Te atr
Po ezji Ząb ko wic kie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku | TA NIEC – Pun dża bi i – Sa -
bat Cza row nic – Te atr Tań ca Ząb ko wic kie Jaz zgot ki Ząb ko wic kie go Uni wer sy te -
tu Trze cie go Wie ku | Kop ciu szek i Czer wo ny Kap tu rek – Sto wa rzy sze nie Ani -
ma to rów Kul tu ry | Par ti ta na dwóch z Nią w tle w wy ko na niu gru py te atral nej
Te aArt ze Sła wień skie go Do mu Kul tu ry.

Wstęp na wszyst kie spek ta kle i wy stę py jest wolny!

Wie żo wiec Spek takl ta necz ny
16 kwietnia 19:00
23 kwietnia 17:00, 19:30

Scena ToTu, ul. Hubska 6 we Wrocławiu
Teatr To Tu za pra sza na go ścin ne wy -
stę py Szko ły tań ca An Naj ma.
Przez dziur kę od klu cza pod glą da my
sce ny w kil ku miesz ka niach w mod nym
wie żow cu. Je ste śmy świad ka mi re mon -
tu, im pre zy, se an su spi ry ty stycz ne go,
ale tak że za bój stwa...
Dy na micz na fa bu ła opo wie dzia -
na z we so łym przy mru że niem oka
jest rów nież krzy wym zwier cia dłem
od bi ja ją cym na sze spo łe czeń stwo.
A wszyst ko, co się wy da rzy, opo wie -
dzia ne zo sta nie wy łącz nie tań cem,
bez uży cia jed ne go sło wa.

Bilet 20 zł

Tem pus Fan ta sy
9 kwiet nia 18:00

10 kwiet nia 17:00
Du ża Sce na – Te atr Mu zycz ny Ca pi tol,
ul. J. Piłsudskiego 67 we Wro cła wiu

Kla sy ka for te pia no wa i no wo cze sna
elek tro ni ka zna ne z pły ty Tem pus Fan -
ta sy oraz fa scy na cja dźwię kiem, ru chem
i wy obraź nią twór cy – te ele men ty od -
gry wa ją klu czo wą ro lę w wi do wi sku
w re ży se rii Jac ka Gę bu ry, jed no cze śnie
au to ra cho re ogra fii i ta necz ne go li bret to.
Mu zycz ną fan ta zję snu ją Ka ta rzy na
Bo rek i Voj to Mon teur (Woj ciech Or -
szew ski), a tan ce rze eks pre syj nie od -
zwier cie dla ją nie zwy kły świat. Na po -
gra ni czu ja wy i snu, re al no ści i ma gii,
„mię dzy nie bem a pie kłem…
Ob raz z pro jek cji vi deo do po wia da i ko -
men tu je wy da rze nia na sce nie. Wi dzo -
wie oglą da ją mul ti me dial ne wi do wi sko,
nie jed no znacz ne i sym bo licz ne.
Ty tu ło wa fan ta zja po ja wia się tak że
w kon tek ście utwo rów Rach ma ni no wa,
Pro ko fie wa, Lisz ta, Cho pi na, Al be ni za,
Gó rec kie go, Ra ve la, De bus sy`ego, Bar -
to ka – to na ich kom po zy cjach opie ra
się mu zycz ny eks pe ry ment au to rów.
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Aga ta Ve ra Schil ler
Fotografia | Wy sta wa z cyklu Ska za
22 kwiet nia 17:00

PHO TO ZO NA – Ga le ria sztu ki Ośrod ka Kul -
tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu – In sty tu cji Sa -
mo rzą du Wo je wódz twa Dol no ślą skie go,
Rynek-Ratusz 24

Aga ta Ve ra Schil ler (urodzona 1980r.)
Ab sol went ka Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Po zna niu oraz Kra ko wie. Obec nie pi sze pra ce dok tor ską na Wy dzia le Sztu ki
Me diów Aka de mii Sztuk Pięk nych w War sza wie. Uczest nicz ka wy staw fo to gra -
ficz nych in dy wi du al nych i zbio ro wych w kra ju i za gra ni cą. W 2014 ro ku wy da ła
swój au tor ski al bum Ska za. Po kil ku la tach spę dzo nych w Szko cji i Chi nach, wró -
ci ła do War sza wy, gdzie miesz ka i pro wa dzi pra cow nię fo to gra ficz ną. Z za mi ło -
wa nia por tre cist ka, za wo do wo zaj mu je się fo to gra fią wnętrz i li fe sty lo wą.

Ku ra to rem wy sta wy jest Aga ta Szu ba
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. 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.

Au gu styn Czy żo wicz
Ta ka by ła rze czy wi stość…
15 kwiet nia 18:00

Mu zeum Et no gra ficz ne – od dział Mu zeum
Na ro do we go we Wro cła wiu
ul Traugutta 11/113

Po nad 100 uni ka to wych czar no -bia -
łych zdjęć do ku men tu ją cych co dzien ne
i od święt ne ży cie miesz kań ców dol no -
ślą skiej wsi Brzóz ka i są sia du ją cych
z nią miej sco wo ści moż na bę dzie zo -
ba czyć na przy go to wy wa nej przez Mu -
zeum Et no gra ficz ne we Wro cła wiu wy -
sta wie Au gu styna Czy żo wicza. Ta ka
by ła rze czy wi stość… To pierw szy tak
ob szer ny po kaz prac wiej skie go fo to -
gra fa -ama to ra Au gu sty na Czy żo wi cza,
któ re go ne ga ty wy za ku pi ło w 2014 r.
Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu.

Wystawa czynna do 7 sierp nia 2016

Paweł Frenczak Fotografia | #noir #somewhere #nowhere
Do 25 kwietnia  Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a
Czy na le ży sie bie opo wia dać in nym? Za przą tać uwa gę swym gło sem, wi do kiem
i my ślą? Czy ży je my w cza sach gdy czło wie ka w czło wie ku jest już tak wie le, że
się w so bie nie mie ści i mu si wy pły wać po za swe cie le sne ra my? Po ka zy wać,
mul ti pli ko wać w róż nych prze strze niach.
Kon takt z pra ca mi Paw ła Fren cza ka mo że stwa rzać wra że nie, że oglą da my pe -
wien za pis z po dró ży. Wy pra wy w ta kim sa mym stop niu do we wnątrz sie bie,
jak i przez świat. Czy li jed nak au to bio gra fia? W pew nym sen sie. Wo lę jed nak
pa trzeć na te zdję cia, jak na spe cy ficz ny do ku ment. Mi gaw ki wra żeń, twa rzy,
emo cji. Pew na nie sta łość i nie dba łość o to co się wy da rza. Po pro stu jest. Tro -
chę jak mło dość. Gdzieś, kie dyś, by ło coś ta kie go… a mo że jest na dal? 
Pa weł Fren czak w przed sta wio nym cy klu fo to gra fii jest re ży se rem. Krę ci film
bar dzo ko ja rzą cy się z kon wen cją fil mów „no ir”. Czy po ka za ne ob ra zy two rzą
ja kąś spój ną opo wieść, nar ra cję? Peł ne mro ku, kon tra stów i nie do po wie dzeń.
Widz mu si sam zin ter pre to wać to co wła śnie zo ba czył. Pew nie nie rzad ko od naj -
du jąc w tych skraw kach sie bie. Swo je wspo mnie nia, miej sca i do świad cze nia.
W ma sie ob ra zów co dzien nie po sto wa nych na Fa ce bo oku czy In sta gra mie, je -
ste śmy swo imi bio gra fa mi. Do ku men tu je my swo je trwa nie w świe cie.

Bartek Lis, kurator wystawy

Droga ku nowoczesności
Osie dla We rk bun du 1927-1932
31 marca – 5 czerwca

Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu,
ul. Ber nar dyń ska 5

Wie rzo no, że mo gą zmie nić czło wie ka
i je go ży cie. Trwa le wpły nąć na kra jo -
braz ar chi tek to nicz ny i za po cząt ko -
wać no wy spo sób my śle nia o bu do wie
miesz kań. We issen hof, Nový Dům,
Wu WA, Neu-bühl, La inz, Ba ba – eks -
pe ry men tal ne osie dla We rk bun du
zbu do wa ne w Eu ro pie w la tach 1927-
1932 w zna czą cym stop niu wpły nę ły
na roz wój ar chi tek tu ry świa to wej.
Jest ich za le d wie sześć – w Niem czech,
Pol sce, Cze chach, Szwaj ca rii i Au -
strii – i to wła śnie one sym bo li zu ją „ar -
chi tek to nicz no -urba ni stycz ną re wo lu -
cję” pierw szej po ło wy XX wie ku.



z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

/25 stycznia - 3 lipca 2016/

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
wtorek–niedziela: 10.00–16.00
ul. Traugutta 111/113, Wrocław

WYSTAWA STAŁA 
WYSTAWA CZASOWA 

 /16 kwietnia - 7 sierpnia 2016/
Ponad 100 unikatowych czarno-białych zdjęć dokumentujących codzienne i odświętne życie 
mieszkańców dolnośląskiej wsi Brzózka i sąsiadujących z nią miejscowości można będzie zoba-
czyć na tej wystawie. To pierwszy tak obszerny pokaz prac wiejskiego fotografa-amatora Au-
gustyna Czyżowicza, którego negatywy zakupiło w 2014 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej 
Otwarcie 25 czerwca 2016

WYSTAWY CZASOWE:

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

Barwy światła
23 lutego - 17 kwietnia 2016
Prezentacja twórczości wrocławskiego malarza, autora winiety „Wieczoru 
Wrocławia” oraz szaty gra� cznej „Odry”, dla którego największą inspiracją 
była natura . Pokazanych zostało kilkadziesiąt prac, w tym obrazy i akwa-
rele przekazane do zbiorów Muzeum przez rodzinę zmarłego artysty.

Obiegowe monety dukatowe i talarowe książąt śląskich 

5 lutego - 15 maja 2016
Najcenniejsze monety pokazywane na wystawie to: dukat książąt brze-
skich, legnickich, wołowskich i oławskich, czyli Jerzego III, Ludwika IV 
i Krystiana z 1657 r., oraz gulden księcia ziębickiego i oleśnickiego Karla 
I Podiebrada, wybity między 1511 a 1520 r.

PANORAMA RACŁAWICKA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

5 - 23 kwietnia 2016 

Na wystawie pokazanych zostanie 30 prac gra� cznych wykonanych 
przez pacjentów Bonifraterskiego Centrum Opieki Hospicyjnej. Po eks-
pozycji wszystkie gra� ki przekazane zostaną na aukcję, a zysk uzyskany 
z ich sprzedaży wspomoże podopiecznych Fundacji Wrocławskie Ho-
spicjum dla Dzieci.

wtorek–niedziela: 9.00-16.00
od 11.04 - codziennie, 9.00 - 17.00 
ul. Purkyniego 11, Wrocław



Ta de usz Tel ler
6 kwietnia 18:00

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

W czę ści mu zycz nej wer ni sa żu wy stą -
pią: In na Ka ma rian, Woj ciech Po pkie wicz
Ta de usz Tel ler: uro dzo ny w 1929 ro ku
na Po le siu w miej sco wo ści Le nin, ze -
sła niec Sy bi ru w la tach 1940-1946.
Ukoń czył stu dia ar chi tek to nicz ne na
Po li tech ni ce Wro cław skiej w 1961 r.
Do po ło wy lat 60-tych zaj mo wał się
twór czą pra cą ar chi tek to nicz ną ja ko
pro jek tant i kie row nik pra cow ni, re ali -
zu jąc sze re g o biek tów: szpi ta le, przy -
chod nie zdro wia, wie że ci śnień. Jed no -
cze śnie zaj mo wał się pla sty ką koń -
cząc 1965 ro ku stu dia we Wro cław -
skiej Pań stwo wej Wyż szej Szko le
Sztuk Pla stycz nych w pra cow ni prof.
Xa we re go Du ni kow skie go i prof. Apo -
li na re go Cze pe lew skie go.
Od 1962 r. uczest ni czy w sze re gu wy -
sta wach re gio nal nych, ogól no pol skich
oraz za gra ni cą. Wie le je go re ali za cji
ar chi tek to nicz nych, rzeź biar skich i ma -
lar skich zy ska ło wy róż nie nia i na gro dy
w kra ju i za gra ni cą, w tym w USA, RFN
i Ja po nii. W 1982 ro ku w No wym Yor ku
wy grał kon kurs pla stycz ny wy ra ża ją cy
w for mie pla ka tu pro test prze ciw ko
woj nie nu kle ar nej (znisz cze nie Hi ro -
szi my i Na ga sa ki).
Zło żo ne w tryp ty ki ob ra zy Tel le ra pre -
zen tu ją naj skryt sze ta jem ni ce ko smo -
su. Wi ze run ki wszech świa ta i je go ży -
wio ły, wiecz nie trwa ją ce przy go dy ma -
te rii i ener gii. 

Wstęp wolny!

Dzień Wol nej Sztu ki
23 kwiet nia 12:00

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5
SZKŁA ŻAR TO BLI WE, wy sta wa: Sztu ka ślą ska XVI -XIX w., ko ry tarz II
IGIEL NIK I DIA DEM, czy li skar by od lew ni gli wic kiej,
wy sta wa: Sztu ka ślą ska XVI -XIX w., ko ry tarz III
PA MIĄT KI PO MA CIE JU RY BIń SKIM, wy sta wa: Sztu ka pol ska XVII -XIX w., ko ry tarz
ETA LON – wzo rzec łok cia i sto py pru skiej, Sztu ka eu ro pej ska XV -XX w., sa la przy ko ry ta rzu
SZTU CER NA PO LE ONA BO NA PAR TE, hol głów ny Mu zeum Na ro do we go

We dług ba dań go ście mu ze ów sta ty stycz nie spę dza ją przed każ dym dzie łem
sztu ki osiem se kund. Le kar stwem na te go ty pu bier ne i mę czą ce zwie dza nie jest
Slow Art – ruch Wol nej, a ra czej Po wol nej Sztu ki. 23 kwiet nia w ca łej Pol sce o tej
sa mej po rze po szcze gól ne mu zea przez go dzi nę bę dą prze ka zy wać zwie dza ją -
cym ideę Wol nej Sztu ki. Każ de z nich wy bie rze pięć dzieł ze swo ich ko lek cji.
Przy każ dym bę dzie sta ła oso ba za da ją ca uczest ni kom Dnia Wol nej Sztu ki py ta -
nia, mo ty wu ją ca ich do pod ję cia re flek sji i na bra nia od wa gi do sa mo dziel ne go szu -
ka nia od po wie dzi. Każ de dzie ło sztu ki ma swo ją hi sto rię do po wie dze nia. Wy star -
czy się w nią wsłu chać.
Wo lon ta riu sze oraz go ście spe cjal ni za pra sza ją do przyj rze nia się nie ty po wym
dzie łom rze mio sła z ko lek cji Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu

Wstęp wol ny!

Mi ra Że le cho wer -Alek siun
50+ Ju bi le usz pięć dzie się cio le cia
Do 28 kwietnia

Ga le ria Miej ska, ul. Kieł ba śni cza 28
... Mam prze czu cie, że to, co ro bię, jest
waż ne, że waż ne jest to, o czym mó -
wię, i że to się w koń cu od czy ta.
Bo ha ter ka naj now szej wy sta wy w Ga -
le rii Miej skiej we Wro cła wiu na le ży
do gro na twór ców, któ rzy pod cho dzą
do sztu ki bar dzo oso bi ście, nie od dzie -
la ją jej od pry wat ne go ży cia, a wręcz
po zwa la ją by obie te dzie dzi ny na wza -
jem się kształ to wa ły i prze ni ka ły. 
Ju bi le usz pięć dzie się cio le cia pra cy twór -
czej to do sko na ła oka zja, by umoż li wić
wi dzom prze śle dze nie ży cio wo -ar ty -
stycz nej ścież ki ar tyst ki.
Pre zen to wa ne se rie: Dzie dzic two, Świa -
tło Mi dra szy, Wszyst ko się łą czy, Uci -
sza nie de mo nów i Ka len darz pa mię ci
we dług Bru no na Schul za. Ca łość wy sta -
wy wień czy naj now szy cykl po świę co ny
sta ro te sta men to wej Księ dze Rut.

Mirosław Ogiński
Rysunki i Akwarele  
2 kwietnia 17:00

Klub – Ga le ria Sztu ki Dol no ślą skie go
Sto wa rzy sze nia Ar ty stów Pla sty ków
we Wro cła wiu, pl. Św. Ma cie ja 5a

Ab sol went Pań stwo we go Li ceum Sztuk
Pla stycz nych w Ka to wi cach. Zaj mu je
się ma lar stwem, rzeź bą, akwa re lą, ry -
sun kiem, gra fi ką kom pu te ro wą, pi sa -
niem ikon. Jest rów nież ilu stra to rem
ksią żek. Ar ty sta ma na swo im kon cie
wie le wy staw in dy wi du al nych w kra ju
i za gra ni cą, jest or ga ni za to rem wie lu
ple ne rów kra jo wych i za gra nicz nych. 
Je go pra ce znaj du ją się w zbio rach
pry wat nych i ga le riach Pol ski, Re pu bli -
ki Cze skiej, Niem czech, USA, Ka na dy
Au strii i An glii. In spi ra cję dla ma lar -
skiej twór czo ści ar ty sty sta no wi pięk -
no za byt ków i na tu ra. I to one są
głów nym te ma tem je go prac eks po -
no wa nych na wy sta wie. 
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Agniesz ka Go to wa ła
Obraz rzeczy |Fo to gra fia/vi deo
15 kwietnia 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
Więc co z ty mi ob ra za mi? Toż to wła śnie
ob ra za mi przede wszyst kim za sy pu je
nas współ cze sność. Licz ne dys kur sy
o wi zu al no ści to czą ze so bą spór o mo -
no pol ist nie nia. Ob raz ja ko przed miot,
ja ko sam fakt, tu dzież ja ko me dium;
mo de le, po dzia ły, roz wa ża nia. Ko niecz -
ność prze ka zy wa nia in for ma cji, jak
i zde fi nio wa ne go ob ra zu rze czy wi sto ści.
Du żo, wię cej, jesz cze wię cej.
Te go wszyst kie go. Nad miar. Więc, je śli -
by tak prze nieść zdję cia do sta nu nie -
wo li, a po tem... tyl ko Na tu ra po zo sta nie.
Agniesz ka Go to wa ła, ar tyst ka mul ti dy -
scy pli nar na, eks plo ru je i two rzy w ob -
rę bie sztuk wi zu al nych oraz per for -
man su, do świad cza jąc i mo dy fi ku jąc
gra ni ce me diów. Kon cen tru je się
na współ za leż no ści po mię dzy tym, co
ukry te a od kry te zwra ca jąc szcze gól ną
uwa gę na pro ce sy emo cjo nal ne i zmy -
sło we. Ab sol went ka Fo to gra fii Un. Ar -
ty stycz ne go w Po zna niu oraz Fi zy ki
Tech nicz nej Po li tech ni ki Wro cław skiej.

Mu zeum Pocz ty i Te le ko -
mu ni ka cji we Wro cła wiu
w gra fi ce i fi la te li sty ce
8 kwietnia 12:00

Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
Wrocław ul. Z. Krasińskiego 1

Wystawa z okazji jubileuszu 95-le cia
prezentuje ory gi nal ne pra ce wy bit -
nych ar ty stów wy ko na ne dla MPiT we
Wro cła wiu: Sta sy sa Eidri ge vi ciu sa,
Edwar da Dwur ni ka, Je rze go Du dy -
-Gra cza, Eu ge niu sza Ge ta -Stan kie wi -
cza, Hen ry ka Saw ki, Prze my sła wa
Tysz kie wi cza, Ma te usza Dwor skie go,
czy Cze sła wa Sła ni, a tak że eks li bri sy
i pla ka ty mu ze al ne au tor stwa m.in.
Sta sy sa, Ewy Prus, Jac ka Ćwi kły, Jac ka
Se nió wa, Mi cha ła Ję drze jew skie go i in .
Pod czas wer ni sa żu od bę dzie się spo -
tka nie z wro cław ski mi twór ca mi gra fik
wy ko na nych dla MPiT: Edy tą Pu rzyc -
ką, Mi cha łem Ję drze jew skim, Prze my -
sła wem Tysz kie wi czem, Ma te uszem
Dwor skim. 

Sztuka prześladowana
He in rich Ti schler i je go wro cław -
skie śro do wi sko
Do 31 lipca

Pałac Królewski we Wrocławiu,
ul. Kazimierza Wielkiego 35

Mu zeum Miej skie Wro cła wia za pra sza
na wy sta wę prac ar ty stów ży dow -
skich mię dzy wo jen ne go Wro cła wia.
Cen tral ną po sta cią eks po zy cji jest
ma larz, gra fik i ar chi tekt He in rich Ti -
schler (1892 – 1938), uczeń wy bit ne go
ar chi tek ta Han sa Po el zi ga oraz słyn -
ne go ma la rza Ot to Müel le ra.
Eks po zy cja jest pierw szym od 85 lat
wro cław skim po ka zem twór czo ści He -
in richa Ti schlera, a tak że pierw szą
w Pol sce eks po zy cją prac ar ty stów ży -
dow skich mię dzy wo jen ne go Wro cła wia. 
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Mo ni ka Za ga ła
Od ro dze nie | Rysunek
9 kwiet nia 17:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Wrzu cam do pral ki ob ra zy Mo ne ta,
Fri dy Kah lo, Sa lva do ra Da li. Po tem
wpa da Pi cas so, Vin cent van Gogh, Ro -
din z Ca mil le Clau del, odro bi na Pol loc -
ka, ge nial ne ry sun ki Wit ka ce go, rzeź -
by Ha sio ra, te atr Kan to ra i Mą dzi ka,
na koń cu spek ta kle Pi ny Bausch. Ca -
łość do peł niam mu zy ką Mo zar ta i Po -
ulen ca, wrzu cam swo je chu s ty, wa -
chla rze, kwia ty do wło sów i suk nię
z fal ba na mi, fla men co. Po ezję Le -
śmia na do le wam do te go, by wszyst -
ko na bra ło cu dow nie lek kie go za pa -
chu. Oto ja – mo zai ka uczuć, ma rzeń,
snów, po ezji, ba śni, in tu icji i po trze by
two rze nia z głę bi ser ca.
Mo ni ka Za ga ła ur. 1981 w Czę sto cho -
wie. Od kil ku lat wro cła wian ka, ab sol -
went ka wro cław skiej ASP na kie run ku
ma lar stwa. Na co dzień – pro gra mist -
ka oraz za pa lo na tan cer ka fla men co. 

Kamil Pieczykolan
Wędrówki fotonów | Rysunek 
Do 12 kwietnia
Mleczarnia, ul. Pawła Włodkowica 5
Stu dent V ro ku ma lar stwa w pra cow -
ni Woj cie cha Lu py oraz Łu ka sza Hu -
cu la ka, na ASP we Wro cła wiu. Lau re -
at licz nych pre sti żo wych wy ró że nień,
m.in. lau re at Grand Prix VIII Trien na le
Pol skie go Ry sun ku Współ cze sne go
Lu ba czów 2014 oraz II na gro dy
w mię dzy na ro do wym kon kur sie ry -
sun ko wym FID Pri ze 2016 w Pa ry żu.
(...). po sta no wi łem od dać się stu dio -
wa niu świa tła i je go za cho wa nia, te -
go jak opo wia da o ma te rii i użyć tej
wie dzy do prze su nię cia gra nic wi dze -
nia, two rzyć ob ra zy, któ re są rów no -
le głe do na tu ry, ale osob ne od niej.

Kamil Pieczykolan

Mi łość naj więk sza
w pro sto cie
2 kwietnia 17:00

Ga le ria Tkac ka na Jat kach we Wro cła wiu,
ul. Sta re Jat ki 19-23

Pod czas wer ni sa żu po ezję re cy to wać
bę dzie Ja dwi ga Skup nik.
Prze sła nie Świę te go Ja na Paw ła II Mi łość
naj więk sza w pro sto cie sta ło się wy tycz -
ną dla twór ców w kre acji dzieł sztu ki wi -
zu al nej i po etyc kiej, któ rzy wspól ną wy -
sta wą od da ją hołd Świę te mu, w 11.
rocz ni cę odej ścia do do mu Oj ca.



Galeria MDK Śródmieście
MDK Śródmieście, Wrocław ul. Dubois 5

Dwie wystawy prac dziecięcych:
Zwierzęta udomowione
Do 18 kwietnia
Prace XXIII wo je wódz kiego kon kur su
pla stycz nego o te ma ty ce eko lo gicz nej
z cy klu: Zie mia jest jed na.

Portret mojego nauczyciela
27 kwiet nia 17:00
Wy sta wa prac dzie ci z pra cow ni pla -
stycz nych MDK Śród mie ście.
Tym ra zem dzieci za pre zen tu ją sze ro -
kie spec trum wi ze run ku na uczy cie la
w róż nych tech ni kach ar ty stycz nych,
od ry sun ku po rzeź bę, od fo to gra fii
po ma lar stwo.

Ewa Gil

Marta Frej
Memy 
1 kwietnia 19:00

Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu,
pl. Świętojański 1

Wy sta wa w ra mach Ga le rii ko mik su
i ilu stra cji Tym cza sem pre zen tu je po -
nad 60 me mów Mar ty Frej.
Ar tyst ka po słu gu je się jed nymi z naj -
cie kaw szych two rów po pkul tu ry – me -
ma mi. Za po mo cą me mów opa trzo -
nych jej ry sun ka mi upra wia no wo cze -
sną for mę fe lie to nu z ak tu al nymi ko -
men ta rza mi do rze czy wi sto ści – cza -
sem śmiesz ny mi, cza sem gorz -
kimi – za wsze traf ny mi. Licz ba laj ków
na jej pro fi lu: Mar ta Frej – po stać fik -
cyj na osią gnę ła już pra wie 90 ty się cy,
a Mar ta sta ła się gło sem ko biet.
Mar ta Frej – ma lar ka, ilu stra tor ka, ani -
ma tor ka kul tu ral na, pre ze ska Fun da -
cji Kul tu ro ho lizm, ma ma Mać ka.
W 2004 ro ku ukoń czy ła Aka de mię
Sztuk Pięk nych w Ło dzi, gdzie w la -
tach 2005-2009 by ła asy stent ką
w pra cow ni ry sun ku i ma lar stwa
prof. M. Czaj kow skie go.
Lau re at ka na gro dy Oku la ry Rów no -
ści 2015, przy zna wa nej przez Fun da -
cję im. Iza be li Ja ru gi -No wac kiej. Obec -
nie pra cu je w Cen trum Pro mo cji Mło -
dych w Czę sto cho wie.
Au tor ka fe sti wa lu ART.eria, człon ki ni
du etu ar ty stycz ne go FRi KO.
W 2015 ro ku za pro jek to wa ła okład kę
do Ule gło ści Mi che la Ho uel le be cqa,
wspól nie z Agniesz ką Graff wy da ły
na kła dem Kry ty ki Po li tycz nej książ kę
Me my i graf fy, w któ rej Agniesz ka
Graff pi sze, a Mar ta Frej ry su je.
Po wernisażu, spotkanie z autorką.

Wystawa czynna do 8 maja.
Wstęp wolny!

Czar sta rych aut Mo de le po jaz dów Sła wo ja Gwiaz dow skie go
ze zbio rów Mu zeum Na ro do we go w Kiel cach
Do 3 maja 2016

Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2 w Legnicy

Wy sta wa sta no wi wy jąt ko wą oka zję by zo ba czyć w jed nym miej scu oko ło 400
mi nia tur sa mo cho dów z wy twór ni mo de lar skich z ca łe go świa ta. Jest to część
jed nej z naj więk szych w Pol sce ko lek cji, któ ra li czy po nad 3,5 ty sią ca mo de li.
Na eks po zy cji  zna la zły się mo de le sa mo cho dów do prze wo zu to wa rów oraz lu -
dzi, tych zwy kłych i tych za moż nych oraz wie le kul to wych mo de li słu żą cych nie -
dziel nym wy jaz dom ro dzin nym jak i sza leń stwom na to rach wy ści go wych.

Pan ny z Do brych Do mów
dla Bez dom nych Zwie rząt
Wy sta wa po prze dza ją ca
Au kcję cha ry ta tyw ną 
Do 4 kwiet nia

Ga le ria Sztu ki i De si gnu KA PRY SY,
ul. Wła dy sła wa Ło kiet ka 10, Wro cław

AUKCJA 5 kwiet nia 19:00
Sta ry Klasz to r, ul. Purkyniego 1
Pau li na Kor ba czyń ska, Pau li na Ma ger,
Mag da Pod sia dły, Mar ta Dut ka, Mar ta
Lech, Len ka Ku bi ca, Ol ga Ka miń ska, Jo an -
na Gó raw ska, Agniesz ka Ny klasz,
An na Klo za -Roz wa dow ska.

Wy sta wa pre zen tu je pra ce ar ty stek,
któ re prze ka za ły je na au kcję. Są to
ob ra zy, gra fi ki, ry sun ki, fo to gra fie,
a tak że ak ce so ria odzie żo we.
Cał ko wi ty do chód zo sta nie prze ka za ny
na rzecz Fun da cji 2+4, Eko stra ży oraz
Sto wa rzy sze nia Otwar te Klat ki.
Ce ny wy wo ław cze prac roz po czy na ją
się już od 40 zł!



Jarosław Chojnacki
Słowo i Muzyka
8 kwietnia 19:00

Galeria Sztuki Ślimak, Wrocław
ul. Władysława Łokietka 3

Pie śniarz, kom po zy tor. Two rzy mu zy -
kę do wier szy kla sy ków po ezji ta kich
jak: Ju lian Tu wim, Adam Asnyk, Fe de -
ri co Gar cia Lor ca, An na Ach ma to wa,
Krzysz tof Ka ra sek, Wo je ciech Kass,
Krzysz tof Ce za ry Busz man i wie lu in -
nych. Swo im sty lem gry i eks pre sją
śpie wa nia in ter pre tu je wier sze na da -
jąc im no wy, cza sa mi trans cen den tal -
ny wy miar, któ ry po zwa la słu cha czo wi
i wi dzo wi prze nieść się w in ny świat.

Ogól no pol ski
Kon kurs Re cy ta tor ski
Eli mi na cje miej skie
2 kwiet nia 11:00

Caf fe Mo dje ska
Te atr im. H. Mo drze jew skiej w Le gni cy

Kon kurs ma już po nad 60 lat!
Pierw szy miał miej sce w 1953 ro ku i był
w ca ło ści po świę co ny twór czo ści Ada -
ma Mic kie wi cza. Po tem re per tu ar zo -
stał po sze rzo ny o tek sty z li te ra tu ry
pol skiej i świa to wej, i tak jest do dzi siaj.
W eta pie miej skim wy stą pi mło dzież
i do ro śli w czte rech tur nie jach: re cy ta -
tor skim, „wy wie dzio ne ze sło wa”, po -
ezja śpie wa na i te atr jed ne go ak to ra.

Wstęp na wszyst kie prze słu cha nia jest
bez płat ny i otwar ty dla pu blicz no ści!

46 SPO SO BÓW
NA EU RO PĘ W 3 DNI
7-9 kwiet nia

MBP Me dia te ka, pl. Te atral ny 5
Bi blio te ka Tu ry stycz na, ul. Szew ska 78

Spo tka nie z glob tro te ra mi dla któ rych
po dró żo wa nie to spo sób na ży cie. W tym
ro ku Wro cław jest Eu ro pej ską Sto li cą
Kul tu ry, dla te go po dróż ni cy z ca łej Pol ski
za pre zen tu ją swój spo sób na Eu ro pę.
Go ściem spe cjal nym Równoleżnika bę -
dzie Mar cin Mel ler, któ ry opo wie o Gru -
zji. Elż bie ta i An drzej Li sow scy za bio rą
słu cha czy w po dróż po Hisz pa nii.
Po dróż od by wać się bę dzie róż ny mi
spo so ba mi: do Stam bu łu dużym fia -
tem, a przez Pol skę po pro wa dzi ro we -
ro wy Rock&Roll. Ro dzi na Tu le jów opo -
wie jak zdo być Da ge stan – gór ską wie -
żę Ba bel. Po nad to: Au stria (śla da mi
Mo zar ta), Ar me nia, Azer bej dżan, Is lan -
dia, Por tu ga lia, Ukra ina, Al ba nia, Ci ty
Bre ak w Me dio la nie, a na stęp nie Bał -
ka ny, Nor we gia, Fin lan dia, Ru mu nia.
3 dni fe sti wa lo we wy peł nio ne bę dą
rów nież warsz ta ta mi (tań ca ir landz -
kie go), po ka za mi zdjęć oraz atrak cja -
mi dla naj młod szych (gra miej ska Eu -
ro pej skie Kli ma ty) oraz kon kurs fo to -
gra ficz ny Daj się za sko czyć Eu ro pie.
No wo ścią jest klub fe sti wa lo wy – Pub
Po dróż ni czy Wę drów ki. Od bę dzie się
tu m.in. kon cert ze spo łu Rhian non.

Na wszystkie prelekcje wstęp wolny!
Warsztaty zapisy!

www.rownoleznikzero.pl

Ja nusz Bał dy ga
Taniec na rurze
per for mans + aran ża cja obiek tów
8 kwietia 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
Zda rze nie to wa rzy szą ce: XXVI spo tka -
nie au tor skie z cy klu: Szczyt for my
Ja nusz Bał dy ga, stu dio wał w ASP
na Wy dzia le Ma lar stwa w War sza wie.
Dy plom uzy skał w 1979 w pra cow ni
prof. Ste fa na Gie row skie go. Czło nek
i współ za ło ży ciel gru py ar ty stycz nej
Pra cow nia (1976-81), współ pro wa -
dzą cy z Je rzym Onu chem i Łu ka szem
Szaj ną Ga le rię Pra cow nia w Stu denc -
kim Cen trum Śro do wisk Ar ty stycz -
nych Dzie kan ka (1976-79) w War sza -
wie. Od 1979 jest człon kiem te atru
Aka de mia Ru chu. Obec nie jest pe da -
go giem w Uni wer sy te cie Ar ty stycz -
nym w Po zna niu gdzie pro wa dzi Pra -
cow nię Sztu ki Per for man ce na Wy -
dzia le Rzeź by i Dzia łań Prze strzen -
nych. Jest au to rem ry sun ków, obiek -
tów, in sta la cji, per for man ce i dzia łań
ulicz nych. Zaj mu je się w sztu ce
przede wszyst kim dzia ła nia mi ty pu
per for man ce.

Aran ża cja obiek tów do 13 kwietnia

To masz Grzy wa czew ski Ży cie i śmierć na dro dze umar łych
Spo tka nie i slaj do wi sko 
7 kwiet nia 18:30  CK Zamek, Wrocław pl. Świętojański 1. Wstęp wol ny!
Wy pra wa, na któ rą chciał bym Cie bie za pro sić, to nie tyl ko po dróż na bez dro ża
Da le kiej Pół no cy. To tak że spo tka nie twa rzą w twarz z dzie dzic twem wiel kie go
lu do ja da, naj więk sze go ma so we go mor der cy w dzie jach – Jó ze fa Sta li na.
A przede wszyst kim opo wieść o ofia rach, któ re z je go roz ka zu mia ły zgi nąć,
a jed nak po wró ci ły z Dro gi Umar łych.
To masz Grzy wa czew ski (ur. 1986) – po dróż nik, dzien ni karz; au tor książ ki Przez
dzi ki Wschód, za któ ra otrzy mał Na gro dę Ma gel la na 2012. Jest po my sło daw cą
Long Walk PLUS Expe di tion – gło śnej wy pra wy śla da mi uciecz ki z gu ła gu Wi -
tol da Gliń skie go, oraz współ au to rem do ku men tal ne go fil mu opo wia da ją ce go
o tej wy pra wie. Pa sjo nu je się po szu ki wa niem i od kry wa niem za po mnia nych
opo wie ści. W 2013 ro ku uczest ni czył ja ko li der w wy pra wie wzdłuż Trans po lar -
nej Ma gi stra li Ko le jo wej na Sy be rii. 

Bronisław Wojciechowski
Wczo raj i dziś w wier szu i pio sen ce
25 kwiet nia 18:00

Salonik Trzech Muz,
Wrocław ul. Zawalna 7

Więk szą część ży cia za wo do we go po -
świę cił pra cy dla woj ska ja ko pra cow -
nik cy wil ny. Wier sze po cząt ko wo pi sał
tyl ko dla sie bie, a nie kie dy dla bli skich.
Póź niej za czął je wsta wiać na stro ny
ra dia in ter ne to we go. Obec nie jest
człon kiem Ka to lic kie go Klu bu Li te rac -
kie go Źró dło oraz Ko ła Li te ra tów Pol -
skich im. Zb. Her ber ta Od dział we Wro -
cła wiu. Na pi sał kil ka pio se nek dla ze -
spo łu Ty ro lia Band oraz Se rvo os. Pi sze
rów nież pio sen ki, któ re sam śpie wa.
Wy dał kil ka wła snych to mi ków: To wła -
śnie ży cie, Mi łość – ży cia sens i treść,
Czy pa mię tasz oraz Mo je fa scy na cje.



Historia motocyklizmu
Jacek Cegielski
14 kwietnia 19:00

Galeria Sztuki Ślimak, Wrocław 
ul. Władysława Łokietka 3

W la tach 90-tych ja ko współ za łó ży ciel,
peł nił funk cję Pre ze sa Klu bu Mo to cy -
kli Cięż kich i We te ra nów Old ti mers
w Kro to szy nie. W prze szło ści był rów -
nież z -cą Pre ze sa do Spraw Mo to cy kli
Za byt ko wych Pol skie go Ru chu Mo to -
cy klo we go. Jest za ło ży cie lem i pierw -
szym Pre zy den tem pierw sze go w Pol -
sce Chrze ści jań skie go Klu bu Mo to cy -
klo we go BO ANER GES, któ ry jest or ga -
ni za to rem Wio ski Mo to cy klo wej. pod -
czas trwa nia Wo od stoc ku w Ko strzy -
nie gdzie co rocz nie pro wa dzi pa ra dę
mo to cy klo wą. Jest tak że po my sło -
daw cą pro wa dze nia warsz ta tów mo -
to cy klo wych dla mło dzie ży na Slot Art
Fe sti val w Lu bią żu.

Vedic Art I i II stopnia
Warsztat malarstwa intuicyjnego
23 do 25 kwietnia 10:00-1800

Prze strzeń Ar ty stycz no -Kre atyw na<
Do brzy ko wi ce k. Wro cła wia

Cze go moż na ocze ki wać po spo tka niu
z 17 za sa da mi Ve dic Art?
17 za sad – Słów Klu czy, umoż li wia
uwol nie nie się od róż ne go ro dza ju ba -
la stów emo cjo nal nych prze ja wia ją -
cych się w ży ciu co dzien nym na przy -
kład w po sta ci prze ko nań t.j.: nie po -
tra fię, bo ję się, nie wiem czy to dla
mnie, lę ków, blo kad, pro gra mów, me -
mów spo łecz nych i in nych rze czy któ -
re po wo du ją że nie do świad cza my ży -
cia w ta ki spo sób jak by śmy chcie li.
Ve dic Art nie uczy ma lo wać, Ve dic Art
przy po mi na jak ma lo wać to sło wa
Twór cy me to dy Cur ta Kal l ma na.
W pro gra mie oprócz za jęć – wspól ne
ogni sko z ry tu ałem nie spo dzian ką.
Moż li wość pra cy na ta ra sie oraz w ma -
low ni czym ogro dzie z la skiem.
Pro wa dzą ca: Na ta lia Misz czy szyn.
In struk tor ka ma lar stwa Ve dic Art, ab -
sol went ka UWr. i AE we Wro cła wiu, pa -
sjo nat ka i pro pa ga tor ka al ter na tyw -
nych me tod roz wo ju oso bi ste go (Ra dy -
kal ne Wy ba cza nie, Bio lo gia To tal na,
Mind ful ness oraz wie lu in nych).

Koszt: 500 zł (za licz ka re zer wuje miej sce)
na ma lujz ser ca.pl, tel. 600 034 510

Teatr Na Bruku
Bezpłatne Warsztaty Teatralne
5 kwietnia 16:30

Liceum Ogólnokształcące nr 1,
ul. Poniatowskiego 9, Wrocław

Warsz ta ty w ra mach pro jek tu Te atral -
ne kon fron ta cje – warsz ta ty mię dzy -
po ko le nio we dla mło dzieży od 15 ro ku
ży cia oraz oso by do ro słe.
Je że li chcesz spę dzić twór czo czas,
do brze się ba wić, zdo być no we umie -
jęt no ści in ter per so nal ne, na uczyć się
au to pre zen ta cji, im pro wi za cji, po znać
le piej moż li wo ści wła sne go cia ła
i umy słu – przyjdź na pierw sze za ję -
cia. Pro po nu je my róż no rod ność za -
jęć – od pod staw warsz ta tu ak tor skie -
go po tre ning re lak sa cyj ny. 
Za ję cia pro wa dzą: pe da gog te atral ny,
ak tor i re ży ser Bog dan Mi cha lew ski
oraz ak tor ka, tre ner ka per so nal na i re -
lak sa cyj na – Ju sty na Pio trow ska.

I edy cja po trwa do koń ca kwiet nia, 
w każ dy wto rek od godz. 16:30 do 20:30

3 Urodziny Do 3 razy SZTUKA
23 kwietnia od 9:00 do 21:00

CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a
Pod czas Uro dzin do wiesz się m.in. jak
się ro bi ma ka ron, na uczysz się pod -
sta wo wych kro ków zum by czy sal sy,
za chwy cisz się wy sta wą sztu ki czy też
wer ni sa żem na klat ce. Pod okiem
spe cja li sty do wiesz się jak za cząć
two rzyć w Pho to sho pie. Na uczyć się
kre atyw nie pi sać. Na sce nie po ja wią
się nie tyl ko uta len to wa ni tan ce rze,
ale rów nież ar ty ści mu zycz ni.
He le na Ku jaw ska – dziew czyn ka, któ -
ra na uczy was szyć lal ki, któ re zo sta -
ną prze ka za ne do Klin ki Przy lą dek Na -
dziei Mar ty ny Woj cie chow skiej we
Wro cła wiu! Dla naj młod szych ką cik
gier i za baw. Dla fa nów ki na po kaz fil -
mów krót ko me tra żo wych oraz kon -
kurs fo to gra ficz ny.

www.krzywykomin.pl

Cyrkulacje Głębiej
Od 27 kwietnia do 1 maja

Studio na Grobli, Wrocław Na Grobli 30/32

Wspól na po dróż do wnę trza cia ła – po -
czuj wię cej, zo bacz wię cej – usłysz, do -
tknij. Po pro stu przyjdź i za tańcz!
WARSZ TA TY MI STRZOW SKIE: Te atr fi -
zycz ny z Vi vian Wo od (DV8),Cho re -
ogra fia i Dra ma tur gia ze Sław kiem
Ben dra tem i Do mi ni kiem Kra wiec kim
(Pink Ma ma The atre). ŚCIEŻ KI TWÓR -
CZE: Im pro wi za cja z An ną Pio trow ską. 
Opo wie ści Gło su z Dit te Ber ke ley. 
Świa do mość Cia ła (Zmy sły) w opra ciu
o BMC® z Iwo ną Ol szow ską. Kon takt
Im pro wi za cja z Ec khar dem Mu el le rem
i Da nie lą Schwartz. LEK CJE OTWAR TE
Ga ga z Na ta lią Iwa niec. Tech ni ka tań -
ca ze Sław kiem Ben dra tem. Fall in
dan ce z Iwo ną Ol szow ską. Ta niec
Współ cze sny z Mag da le ną Gór nic ką.

Afrykamera
Fe sti wal Fil mów Afry kań skich
20-24 kwiet nia

DCF, Wrocław ul. J. Piłsudskiego 64a
W ra mach fe sti wa lu obej rzeć bę dzie
moż na naj now sze pro duk cje fil mo we
z ca łe go kon ty nen tu, do dat ko wo od -
by wać się bę dą licz ne im pre zy to wa -
rzy szą ce (slaj do wi ska, warsz ta ty itp.).

www.afry ka me ra.pl



ORLANDO 19:00 premiera Scena PWST
WYSTAWY » » »

MIROSŁAW OGIńSKI Rysunki i Akwarele 
17:00 Klub - Galeria Sztuki  DSAP
BARTOSZ KOROTKIEWICZ
Wystawa Malarstwa
17:00 ODSK PIAST

SPOTKANIA » » »
DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA
FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Klub Firlej
GRIGORIJ SOKOŁOW
Pianista wszech czasów?
16:00 Klub Muzyki i Literatury
ŚREDNIOWIECZNE KURIOZA
19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
TESLA VS EDISON
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
NOC BEZ KSIĘŻYCA 
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

3 KWIETNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
RUDOLPHINA 2: MOTETY 2-CHÓROWE
18:00 Rynek-Ratusz
HARVARD-WESTLAKE 
CHAMBER SINGERS
18:00 NFM, Sala Czerwona
GRUPA DUŻEGO RYZYKA
18:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
NAPÓJ MIŁOSNY
17:00 Opera Wrocławska
RAT PACK, 
CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
17:00 Teatr Muzyczny Capitol

1 KWIETNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »

BIAŁY KRUK
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
SPIRITUALS SINGERS BAND
19:00 Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
WSCHODNIOSŁOWIAńSKIE PIEŚNI
WIELOGŁOSOWE
19:00 Klub Salonik
PAŚKO & ZESPÓŁ CO TO /KONCERT/
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych
DEEP DEPOT PRES. RAMPUE LIVE!
(AUDIOLITH RECORDS) - BERLIN (DE)
22:00 Klub Das Lokal

SPEKTAKLE » » »
MAYDAY 18:00 Scena Kameralna
OTELLO 19:00 Opera Wrocławska
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 Scena na Świebodzkim
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
RAT PACK, 
CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
NIEDOSKONAŁE
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych

FILMY » » »
BATMAN V SUPERMAN:
ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI 
19:30 Kinoteatr Zbyszek, Dzierżoniów

WYSTAWY » » »
WYSTAWA TKANIN Z PRACOWNI MARII
GOSTYLLI-PACHUCKIEJ
od 10:00 Filia nr 10 MBP
MARTA FREJ MEMY
19:00 Centrum Kultury ZAMEK

BEAUTIFICATION
19:00 Galeria M Odwach, ul. Świdnicka 38a

SPOTKANIA » » »
OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI
11:00 Caffe Modjeska, Legnica

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIĘŻYCA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TESLA VS EDISON
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

2 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

MINIMALIZM NA STRUNY
18:00 NFM, Sala Czerwona
MATT DUSK
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
DAWID  GĘBALA WSZYSTKO Z MAŁEJ
20:00 Galeria Sztuki Ślimak
WIELKI BAL PURIMOWY
koncert Aloszy Awdiejewa
20:17 Synagoga pod Białym Bocianem
REGIME PRES. BAMBOUNOU
50WEAPONS / CLEKCLEKBOOM
22:00 Klub Das Lokal

SPEKTAKLE » » »
MAYDAY 18:00 Scena Kameralna
RAT PACK, 
CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
HYMN NARODOWY premiera
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
TRAVIATA 19:00 Opera Wrocławska
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 Scena na Świebodzkim
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

3 kwiet nia 19:00 – ZOK Ząb ko wic kie
Bilet 25 zł



MAYDAY 18:00 Scena Kameralna
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
HYMN NARODOWY premiera
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 Scena na Świebodzkim

FILMY » » »
JUREK 17:00 Centrum Kultury Zachód
GOLDEN ROBOT 19:00 Mleczarnia

DLA DZIECI » » »
OKU-LA-LA-RY
11:00 NFM, Sala Główna KGHM

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIĘŻYCA 
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 cafe Cocofli
TESLA VS EDISON
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

4 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

SIÓDMY CHARYTATYWNY 
KONCERT NADZIEI
19:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
KOKYU HO. 
PRAKTYKOWANIE ODDECHU
& PUNKT NEWRALGICZNY
17:00-19:00 IG Sala na Grobli
ORLANDO 19:00 premiera Scena PWST
CESARSKIE CIĘCIE. 
PRÓBY O SAMOBÓJSTWIE
21:30 Dworzec Świebodzki

FILMY » » »
O!PLA 2016 19:00 Mleczarnia

WYSTAWY » » »
POCZTA MIEJSKA ZAWIERCIA
projekty oraz walory filatelistyczne
od 10:00 Muzeum Poczty i Telekom.
BARBARA MŁYNARCZYK
Malarstwo olejne
17:00 Salonik Trzech Muz
BODYCONSTITUTION 2014–2016 
20:00 Infopunkt Barbara

SPOTKANIA » » »
BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE
Z TEATREM NA BRUKU
15:30 Szkoła Podstawowa nr.34 
ROBERT JANOWSKI Spotkanie autorskie
17:00 Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej

5 KWIETNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

JOANNA D’ARC 11:00 Opera Wrocławska
HYDROKOSMOS
11:00 Scena na Świebodzkim
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ORLANDO 18:00 Scena PWST
L’ART DU DéPLACEMENT
18:00 IG Studio na Grobli
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CESARSKIE CIĘCIE. 
PRÓBY O SAMOBÓJSTWIE
21:00 Dworzec Świebodzki

SPOTKANIA » » »
BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE 
Z TEATREM NA BRUKU
16:30 Liceum Ogólnokształcące nr 1
ZAJĘCIA MALARSTWA INTUICYJNEGO
VEDIC ART ROZWIJAJĄCEGO
KREATYWNOŚć I UWAŻNOŚć
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
NOC BEZ KSIĘŻYCA 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TESLA VS EDISON
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

6 KWIETNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

DIANNE REEVES
20:00 NFM, Sala Główna KGHM
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
HYDROKOSMOS
09:00, 11:00 Scena na Świebodzkim
PRZECIWSTAWIENIA 
– WYJŚCIE POZA SCHEMAT
17:45-19:15 IG Studio na Grobli
ORLANDO 18:00 Scena PWST
ANNA KARENINA
19:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
PASJA FLAMENCO 19:30 Stary Klasztor

FILM » » »
POCIĄG po pro jek cji sku sja z udzia łem
Ro ber ta Du dziń skie go
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
JOGO DE CORPO – CAPOEIRA
20:00-22:30 IG Studio na Grobli

WYSTAWY » » »
TADEUSZ TELLER MALARSTWO
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
TESLA VS EDISON
10:30 Wrocławski Teatr Lalek



7 KWIETNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

HORNET qUARTET
19:00 NFM, Sala Kameralna
FRUHSTUCK & KUBA LECIEJ
20:00 Klub Alibi
KONCERT UCZNIÓW 
KLASY WIOLONCZELI
16:00 Klub Muzyki i Literatury
II MUZYCZNE SPOTKANIE 
Z LITERATURĄ AUSTRIACKĄ
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SPEKTAKLE » » »
ORLANDO 18:00 Scena PWST
WESELE FIGARA
19:00 Opera Wrocławska
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

FILM » » »
EXILE zapis filmowy spektaklu 
20:00 IG Studio na Grobli

SPOTKANIA » » »
STAROŻYTNA KERALSKA TRADYCJA
SZTUKI WALKI I KULTURY FIZYCZNEJ
17:45-19:15 IG Studio na Grobli
METODY. WSPÓLNOTA. PO CO? KOMU?
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
TOMASZ GRZYWACZEWSKI
Życie i śmierć na drodze umarłych
18:30 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » »
CO KROKODYL JADA NA OBIAD? 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
HYDROKOSMOS
11:00 Scena na Świebodzkim
ALICJA W KRAINIE CZARÓW
11:00 Opera Wrocławska

8 KWIETNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »

CO? OPERA! BAJKI ROBOTÓW
30. Musica Polonica Nova
19:00 NFM, Sala Czerwona
JAROSŁAW CHOJNACKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
PIEŚNI  BAŁKAńSKIE 19:00 Klub Salonik
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO -
RECITAL ZUZY MOTORNIUK
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
MAJA SIKOROWSKA  & SOKÓŁ ORKESTAR
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
KABARET NOWAKI W POLKOWICACH
17:30 Polkowice - Kino
DZIADÓW CZĘŚć III
18:00 Scena im. Grzegorzewskiego
SKRAWEK WOLNOŚCI
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MAKBET 19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 premiera Teatr Muzyczny Capitol
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
KONTAKT Z PARTNEREM
19:30 Scena PWST
SPACER / SOFIE
20:15 Klub pod Kolumnami
KIOKATABIRA 21:30 Scena ToTu

WYSTAWY » » »
MU ZEUM POCZ TY I TE LE KO MU NI KA CJI 
W GRA FI CE I FI LA TE LI STY CE
od 10:00 Muzeum Poczty i Telekomunikacji

JANUSZ BAŁDYGA TANIEC NA RURZE
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » »
MULTIKULTURALIZM SOMAESTETYCZNY
17:15 Scena PWST
DANCING 22:00 Mleczarnia

DLA DZIECI » » »
CO KROKODYL JADA NA OBIAD? 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

9 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

WIOSENNY WIECZÓR PIEŚNI I ARII
17:00 Klub Muzyki i Literatury
CZU CIE I WIA RA A MĘ DR CA SZKIEŁ KO
I OKO I. TAM I Z PO WRO TEM
30. Musica Polonica Nova
18:00 NFM, Sala Czerwona
JAROSŁAW CHOJNACKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
+358+48=? 30. Musica Polonica Nova
20:00 NFM, Sala Kameralna
RGG | VERNERI POHJOLA
20:30 NFM, Sala Czarna
FREE KONCERT *NEUROKOMPANIA*
21:00 Klub Hard Rock 3

SPEKTAKLE » » »
DZIADY
12:00 Scena im. Grzegorzewskiego
METODA PRACY 
THEODOROSA TERZOPOULOSA
15:00 IG Studio na Grobli
KREATYWNOŚć POPRZEZ PRESJĘ,
TRUDNOŚć I ZAGROŻENIE
16:45 IG Studio na Grobli
TEMPUS FANTASY
18:00 Teatr Muzyczny Capitol



KRÓL ROGER
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
GARNITUR PREZYDENTA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
TEATR CIELESNY
18:30 IG Studio na Grobli
MONIKA ZAGAŁA ODRODZENIE
17:00 Klub pod Kolumnami

SPOTKANIA » » »
TANIEC, ŚPIEW Z KATARZYNĄ CHODOń
I KAPELĄ TADIRINDUM. POLKI, OBERKI,
MAZURKI. 11:00 Fundacja L`ARCHE 
METODA TOMOE BUTō
20:30 IG Studio na Grobli

WYCIECZKI » » »
KOTLINA KAMIENNOGÓRSKA
rezerwacja: 604 94 89 81

DLA DZIECI » » »
CO KROKODYL JADA NA OBIAD? 
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
PO SZNURKU
17:00 Wrocławski Teatr Lalek
O!PLA 2016 DLA DZIECI
15:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

10 KWIETNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MESJASZ 18:00 NFM, Sala Główna KGHM
SPEKTAKLE » » »

HALKA 17:00 Opera Wrocławska
TEMPUS FANTASY
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
WSCHÓD - ZACHÓD 19:00 Scena ToTu
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
KANZAN Z RENYO-SHO 
– Z DALA OD KWIATU LOTOSU
20:30 Dworzec Świebodzki

FILMY » » »
PLANETA SINGLI 17:00 CK Zachód
O!PLA 2016 15:00 Mleczarnia

WYSTAWY » » »
OPROWADZANIE KURATORSKIE 
PO WYSTAWIE MILCZENIE DźWIĘKÓW
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
TE STY PRO GRE SYW NE JA KO FOR MA
OCE NY WPŁY WU ćWI CZEń NA UKŁAD
RU CHU 14:30 IG Studio na Grobli

TANIEC, ŚPIEW Z KATARZYNĄ CHODOń
I KAPELĄ TADIRINDUM. POLKI, OBERKI,
MAZURKI. 18:00 Fundacja L`ARCHE 

DLA DZIECI » » »
CO KROKODYL JADA NA OBIAD? 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KSIĘŻNICZKA NA ZIARNKU GROCHU
11:00 Centrum Kultury Zachód
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 cafe Cocofli
PO SZNURKU
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

11 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

KLAWIKORD+ 30. Musica Polonica Nova
19:00 NFM, Sala Czarna

FILMY » » »
O!PLA 2016 19:00 Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE
Z TEATREM NA BRUKU
15:30 Szkoła Podstawowa nr.34 
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

12 KWIETNIA WTOREK
KONCERTY » » »

SZYMON NEHRING - FORTEPIAN
17:00 Szkoła Muzyczna, Głogów, 
ul. J. Robotniczej 14
KONCERT WIOSENNY
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MASZY NISZ CZE – HAń BA CZY CHLU -
BA? BAJ KI RO BO TÓW II
30. Musica Polonica Nova
19:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
ODKLUCZANIE 16:15 IG Studio na Grobli
WSPÓLNE POLA – HIPOTEZY
18:00 IG Studio na Grobli
PODRÓŻ ZIMOWA
19:00 Scena na Świebodzkim
PREZYDENTKI
19:00 Scena na Świebodzkim
SILENTIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » »
KAMILA PIECZYKOLANA
Wędrówki Fotonów 
18:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
GDY RODZIŁA SIĘ EUROPA...
O PIERWSZYCH PIASTACH I ICH
KRÓLESTWIE 11:00 Scena Kameralna
POWSTAńCY WARSZAWSCY 
15:00 Klub Muzyki i Literatury
BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE 
Z TEATREM NA BRUKU
16:30 Liceum Ogólnokształcące nr 1



WYSTAWY » » »
3 X M – WY STA WA TWÓR CZO ŚCI MA -
RIU SZA, HAN NY I JA NA MI KO ŁAJ KÓW
18:00 Ognisko Kultury Plastycznej im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

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

14 KWIETNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

SZYMON NEHRING - FORTEPIAN
12:30 Klub Muzyki i Literatury
CIEMNA JUTRZNIA
18:00 Kolegiata Św. Krzyża, Ostrów Tumski
SMYCZKOWY OCTOPUS
30. Musica Polonica Nova
19:00 NFM, Sala Czerwona
CASTRUM DOLORIS
20:00 Kolegiata Św. Krzyża, Ostrów Tumski
IMPROWIZJE 30. Musica Polonica Nova
21:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
KRZYWICKA/KREW
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
'POETYCKA ROZMOWA...
18:00 Klub Muzyki i Literatury
DZIWNY PASAŻER
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
STRASZNY DWÓR
19:00 Opera Wrocławska
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
SILENTIA, SILENTIA
19:30 Wrocławski Teatr Współczesny

ZAJĘCIA MALARSTWA INTUICYJNEGO
VEDIC ART ROZWIJAJĄCEGO
KREATYWNOŚć I UWAŻNOŚć
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
PO SZNURKU
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
ALICJA W KRAINIE CZARÓW
11:00 Opera Wrocławska

13 KWIETNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

MŁODZI WYKONAWCY
17:30 Klub Muzyki i Literatury
+49+48=? 30. Musica Polonica Nova
19:00 NFM, Sala Czarna
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe
TRĄBY I PRZESTRZEń. 
U BRAM JERYCHA
30. Musica Polonica Nova
21:00 Aula NOT, ul. Piłsudskiego 74

SPEKTAKLE » » »
KRZYWICKA/KREW
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
PREZYDENTKI
19:00 Scena na Świebodzkim
DZIWNY PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CHOPIN, ALIEN 
I TYBETAńSKI ELEKTROLUX
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPOTKANIA » » »
GIMNASTYKA DLA JĘZYKA 
IX Prze gląd Wier sza, Etiu dy, 
Baj ki Lo go pe dycz nej
9:00 MDK Śródmieście

SPOTKANIA » » »
METODY. WSPÓLNOTA — ŁATWIEJ
POWIEDZIEć, TRUDNIEJ ZROBIć!
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
HISTORIA MOTOCYKLIZMU
PREZENTACJA JACKA CEGIELSKIEGO
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

DLA DZIECI » » »
MIRAŻE. BAŚNIE LUDÓW WSCHODU
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZERWONY KAPTUREK
11:00 Opera Wrocławska

15 KWIETNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »

PIEŚNI Z OROSEI 
18:00 Kolegiata Św. Krzyża, Ostrów Tumski
SZYMON NEHRING - FORTEPIAN
18:30 Salonik Czterech Muzy, Oborniki Śl.
CZUCIE I WIARA A MĘ DR CA SZKIEŁ KO
I OKO II. KON CEN TRU JĄ CO
30. Musica Polonica Nova
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
SPIRITUALS SINGERS BAND
19:00 Filharmonia Dolnośląska
PIEŚNI ZACHODNIOSŁOWIAńSKIE:
POLSKIE, CZESKIE, SŁOWACKIE...
19:00 Klub Salonik
WIELKI TYDZIEń W MUSSOMELI 
20:00 Kolegiata Św. Krzyża, Ostrów Tumski

SPEKTAKLE » » »
LEKCJA
10:00 i 12:00 Teatr Muzyczny Capitol
BORYS GODUNOW
19:00 Opera Wrocławska
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna



BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
DZIWNY PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » »
AUGUSTYN CZYŻOWICZ
TAKA BYŁA RZECZYWISTOŚć…
18:00 Muzeum Etnograficzne
AGNIESZKA GOTOWAŁA
OBRAZ RZECZY 18:00 Galeria Entropia
ZNAKI Z LAT 2000-2015
19:00 Galeria Dizajn BWA, ul. Świdnicka 2-4

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

16 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

KONCERT NA CYTRĘ
17:00 Klub Muzyki i Literatury
STRANGERS IN THE NIGHT
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
PIEŚNI FLORY 
18:00 Kolegiata Św. Krzyża, Ostrów Tumski
ZAGUBIONE W CZASIE
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
SZYMON NEHRING - FORTEPIAN
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
MICHAŁ WIŚNIEWSKI
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
CZUCIE I WIARA A MĘ DR CA SZKIEŁ KO
I OKO II. DALEKIE ECHO PROROKA
30. Musica Polonica Nova
19:00 NFM, Sala Czerwona

PIEŚNI SAKRALNE Z DOLINY SERRA 
20:00 Kolegiata Św. Krzyża, Ostrów Tumski

SPEKTAKLE » » »
XIV WROCŁAWSKI 
FESTIWAL TAńCA GALOP-2016
09:00 Szkoła Podstawowa nr 17
POZYTYWNI
17:00 ATM Scena na Bielanach
KAWALER SREBRNEJ RÓŻY
18:00 Opera Wrocławska
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim
WIEŻOWIEC
19:00 Scena ToTu
KOTLINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » »
ANDRZEJ DUDZIńSKI 
OKO W OKO Z BESTIĄ
16:00 Galeria Sztuki BWA, Jelenia Góra
KONTAKT > CONTACT
18:00 Galeria Tętno, ul. Jatki 12-13

DLA DZIECI » » »
MIRAŻE. BAŚNIE LUDÓW WSCHODU
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 KWIETNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

STRANGERS IN THE NIGHT
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
MARIUSZ LUBOMSKI
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
SZYMON NEHRING - FORTEPIAN
18:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
RYCERSKOŚć WIEŚNIACZA / PAJACE
17:00 Opera Wrocławska
ZWIĄZEK OTWARTY
17:00 Scena ToTu
KOTLINA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim

WYCIECZKI » » »
BULWAR STAROMIEJSKI
10:00 zbiórka przy Moście Piaskowym
info: 604 94 89 81

DLA DZIECI » » »
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 cafe Cocofli

18 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

STY PEN DY ŚCI SA MO RZĄ DU 
WRO CŁA WIA – MIA STU
17:00 Klub Muzyki i Literatury
SHIM CHONG POWRACA DO ŚWIATA 
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem

FILMY » » »
O!PLA 2016
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPEKTAKLE » » »
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPOTKANIA » » »
KULTURA JEST DLA WSZYSTKICH
10:00 Centrum Kultury Zachód
BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE
Z TEATREM NA BRUKU
15:30 Szkoła Podstawowa nr.34 
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz



MA GIEL OBY WA TEL SKI 
O ENER GII ATO MO WEJ
19:00 Scena Kameralna

19 KWIETNIA WTOREK
KONCERTY » » »

HO ME PIE ŚNIIOPO WIE ŚCIŻY DÓWEU RO PY
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem

SPEKTAKLE » » »
CHOPIN 11:00 Opera Wrocławska
SILENTIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
KULTURA JEST DLA WSZYSTKICH
10:00 Centrum Kultury Zachód
BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE Z
TEATREM NA BRUKU
16:30 Liceum Ogólnokształcące nr 1 
ZAJĘCIA MALARSTWA INTUICYJNEGO
VEDIC ART ROZWIJAJĄCEGO
KREATYWNOŚć I UWAŻNOŚć
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

20 KWIETNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

DIA PASSION
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem
AFROMENTAL 20:00 Klub Eter
SKICKI-SKIUK  20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
MISTRZ I MAŁGORZATA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
CYRULIK SEWILSKI
19:00 Opera Wrocławska
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
SILENTIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
WIECZÓR Z HISTORIĄ
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
OPOWIEŚć O MUZYKALNYCH
KAMIENIACH I ŚPIEWAJĄCYCH
DZBANACH
9:00 i 11:30 NFM, Sala Czerwona

21 KWIETNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
MAZOWSZE W NFM
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
JAKOWICZ & JAKOWICZ
19:00 NFM, Sala Kameralna
AFFETTI E PASSAGGI
19:00 Ry nek – Ra tusz Sala Wielka
MAREK GAŁĄZKA AUTORSONG
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPEKTAKLE » » »
MAKBET 19:00 Opera Wrocławska
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
ŚMIERć I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
MISTRZ I MAŁGORZATA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SILENTIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
KWIETNIOWE ZAMYŚLENIA spotkanie
poetyckie  Marii Ewy Syski i Bartosza
Patryka Rzymana
14:00 Wrocławskie Centrum Seniora
KOSZMAR PARTYCYPACJI
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

WYSTAWA » » »
BOGUSŁAW MADEJ SP9DGO 
19:00 Miejsce przy Miejscu, pl. Strzelecki 12

DLA DZIECI » » »
OPOWIEŚć O MUZYKALNYCH
KAMIENIACH I ŚPIEWAJĄCYCH
DZBANACH
9:00 i 11:30 NFM, Sala Czerwona
PLAMA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZERWONY KAPTUREK, 
KICHAWKA I GBUREK
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
11:30 NFM, Sala Główna KGHM

22 KWIETNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »

TRADYCYJNY GRUZIńSKI 
ŚPIEW LITURGICZNY
17:00 Kolegiata Św. Krzyża, Ostrów Tumski
KASPSZYK
19:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
KWARTET 19:00 Opera Wrocławska
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
MISTRZ I MAŁGORZATA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
MIMO_ZA - PROFIL DAMY 
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
ARMINE, SISTER
21:00 IG Studio na Grobli

WYSTAWY » » »
AGATA VERA SCHILLER SKAZY
17:00 Galeria PhotoZona

SPOTKANIA » » »
DANCING W MLECZARNI
22:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI » » »
PLAMA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

16 kwietnia 9:00
Szkoła Podstawowa nr 17,

ul. Wieczysta 105 we Wrocławiu



23 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

JERZY OWCZARZ
KONCERT FORTEPIANOWY 
13:00 Klub Muzyki i Literatury
SWAńSKIE PIEŚNI KAUKAZU
17:00 Kolegiata Św. Krzyża, Ostrów Tumski
ATOM STRING qUARTET
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
NOC WŁAŚNIE SIĘ ZACZYNA
18:30 Katedra Greckokatolicka
KOBIETY W METALU!
19:00 Centrum Reanimacji Kultury
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO -
RECITAL ZUZY MOTORNIUK
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
EKUMENICZNY 
KONCERT ORATORYJNY
19:30 Bazylika św. Elżbiety
ULICZNY OPRYSZEK & DE ŁINDOWS 
20:00 Klub Spiżarnia, Legnica
NATALIA NYKIEL 
20:00 Wrocławski Klub Anima
MONIKA BORZYM
20:30 NFM, Sala Czerwona
SOLEE LIVE  23:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
WIEŻOWIEC 17:00 i 19:30 Scena ToTu
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
ANNA KARENINA
19:00 Opera Wrocławska
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
ARMINE, SISTER
21:00 IG Studio na Grobli

FILMY » » »
O!PLA 2016 15:00 Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
3 URODZINY KRZYWEGO KOMINA
9:00-21:00 CRZ Krzywy Komin
VEDIC ART I I II STOPNIA 
Warsztaty malarstwa intuicyjnego 
10:00-18:00 Przestrzeń Artystyczno -
Kreatywna, Dobrzykowice k/Wrocławia
OGÓLNOPOLSKI KONKURS
RECYTATORSKI eliminacje rejonowe
10:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA » » »
DOLNOŚLĄSKA GIEŁDA
FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 CRZ Krzywy Komin

WYCIECZKI » » »
KOTLINA KŁODZKA info: 604 94 89 81

DLA DZIECI » » »
DZIECI Z BULLERBYN
17:00 Scena Kameralna

24 KWIETNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

ŚPIEWAJĄCY SZEKSPIR
18:00 NFM, Sala Czerwona
LULA PENA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
LEMON 20:00 Klub Eter

SPEKTAKLE » » »
MISTRZ I MAŁGORZATA
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
FRAGMENT NIEISTNIEJĄCEGO ŚWIATA
17:30 Wrocławski Teatr Współczesny
WSCHÓD - ZACHÓD 19:00 Scena ToTu
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

ARMINE, SISTER
21:00 IG Studio na Grobli

WYSTAWY » » »
DZIEń WOLNEJ SZTUKI
12:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

FILMY » » »
ZWIERZOGRÓD 11:00 CK Zachód
O!PLA 2016 15:00 Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
VEDIC ART I I II STOPNIA 
Warsztaty malarstwa intuicyjnego 
10:00-18:00 Przestrzeń Artystyczno -
Kreatywna, Dobrzykowice k/Wrocławia

DLA DZIECI » » »
OPOWIEŚć O MU ZY KAL NYCH 
KA MIE NIACH I ŚPIE WA JĄ CYCH DZBA -
NACH 11:00 NFM, Sala Główna KGHM
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 cafe Cocofli
CZERWONY KAPTUREK,
KICHAWKA I GBUREK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIECI Z BULLERBYN
17:00 Scena Kameralna

25 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » »

FRAGMENT NIEISTNIEJĄCEGO ŚWIATA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYCIECZKI
KRAJOZNAWCZE
9.04 KOTLINA
KAMIENNOGÓRSKA
23.04 KOTLINA KŁODZKA 
14-15.05 ŁÓDŹ (zapisy do 15 kwietnia)
4-5.06 ŁÓDZKIE – ZIEMIA WIELUŃSKA
15-19.07 POMORZE GDAŃSKIE
ŁÓŻYCE (zapisy do końca kwietnia)
24-28.08 WOJEW. LUBELSKIE

Re zer wa cja – An na To ur Biu ro Prze wod -
nic kie An na Zwiech tel. 604 94 89 81,
prze wod nik@an na to ur.pl

BULWAR STAROMIEJSKI
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

17 kwietnia, godz 10:00
Zbiórka – bulwar Dunikowskiego
przy Moście Piaskowym

Tra sa ko lej ne go spo tka nia: bul war
Ksa we re go Du ni kow skie go, bul war
Ma rii i Le cha Ka czyń skich.
Prowadzenie Anna Zwiech.

Koszt 10 zł
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adresownik Co Jest Grane
ATM Scena na Bielanach Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, Wrocław
CRZ Krzywy Komin ul. Dubois 33-35a, Wrocław
Centrum Inicjatyw Artystycznych Tęczowa 79-81, Wrocław
Centrum Kultury AGORA ul. Serbska 5a, Wrocław
Centrum Kultury ZAMEK pl. Świętojański 1, Wrocław
Centrum Kultury Zachód ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Metamorfozy (Ołtaszyn) ul. Zwiadowców 7, Wrocław
Centrum Reanimacji Kultury Jagiellonczyka  10 c/d, Wrocław
Filharmonia Sudecka ul. Słowackiego 4, Wałbrzych
Filia nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu ul. Jeleniej 7, Wrocław
Fundacja L`ARCHE - Wspólnota we Wrocławiu ul. Jutrosińska 29, Wrocław
Galeria Sztuki BWA Długa 1, Jelenia Góra
Galeria Sztuki Ślimak Władysława Łokietka 3, Wrocław
Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław Impart Mazowiecka 17, Wrocław
Kinoteatr Zbyszek Świdnicka, 23, Dzierżoniów
Klub A`propos ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Klub Das Lokal Plac Solidarności 1/3/5, Wrocław
Klub - Galeria Sztuki  DSAP  we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5A, Wrocław
Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej ul. Pretficza 24, Wrocław
Klub Alibi ul. Grunwaldzka 67, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury Pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. T. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
Klub Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Klub Hard Rock 3 ul. Ruska, Wrocław Klub Salonik Braniborska 2/10, Wrocław
Klubokawiarnia Mleczarnia ul. Włodkowica 5, Wrocław
Kolegiata Świętego Krzyża Ostrów Tumski Wrocław
Kościół Opatrzności Bożej ul. Kazimierza Wielkiego 29, Wrocław
Katedra Greckokatolicka pl. Biskupa Nankiera 15, Wrocław
Księgarnie hiszpańskie Elite ul. Szajnochy nr 5, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
Liceum Ogólnokształcące nr 1 ul. Poniatowskiego 9, Wrocław
Manana Cafe Św.Mikołaja 8-10, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Poczty i Telekomunikacji ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku ul. Ignacego Łukasiewicza 4, Kłodzko
Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wrocław
Ognisko Kultury Plastycznej im. E. Gepperta Ruska 46c/7, Wrocław
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
Organizator: Lesława Jaworowska Ludwika Rydygiera 14/4,, Wrocław
Ośrodek Działań - Społeczno - Kulturalnych PIAST Rękodzielnicza 1, Wrocław
Polkowice - Kino ul. Dąbrowskiego 1, Polkowice
Pracownia ceramiki - Quapcia Jacka Kaczmarskiego 7-9, Wrocław
Przestrzeń Artystyczno - Kreatywna Plac Kościuszki 12, Wrocław
Sala Gotycka purkyniego 1, Wrocław
Sala Główna Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Pl. Wolności 1, Wrocław
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Scena ToTu ul. Hubska 6, Wrocław
Spiżarnia Piastowska 1, Legnica Stary Klasztor ul. Purkuniego 1, Wrocław
Studio na Grobli Na Grobli 30/32, Wrocław
Synagoga pod Białym Bocianem Włodkowica 7, Wrocław
Szkoła Podstawowa nr 17 Wieczysta 105, Wrocław
Szkoła Podstawowa nr.34 Gałczyńskiego, 8, Wrocław
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu ul. Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
Wrocławski Klub Anima ul. Pilczycka 47, Wrocław
Wrocławski Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12, Wrocław
Wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, Wrocław

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 80.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 250.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.4      00.000 
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



FILMY » » »
O!PLA 2016 19:00 Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
VEDIC ART I I II STOPNIA 
Warsztaty malarstwa intuicyjnego 
10:00-18:00 Przestrzeń Artystyczno -
Kreatywna, Dobrzykowice k/Wrocławia
BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE
Z TEATREM NA BRUKU
15:30 Szkoła Podstawowa nr.34
BRONISŁAW WOJCIECHOWSKI
18:00 Salonik Trzech Muz

26 KWIETNIA WTOREK
KONCERTY » » »

VEHEMENCE qUARTET
GOŚCINNIE  LESZEK MOŻDŻER
Jazz nad Odrą 2016 18:30 Impart
JORIS TEEPE qUARTET JORISATION
Jazz nad Odrą 2016 23:30 Impart

SPEKTAKLE » » »
ROMEO AND JULIET
18:00 Scena Kameralna

SPOTKANIA » » »
BEZPŁATNE WARSZTATY TEATRALNE 
Z TEATREM NA BRUKU
16:30 Liceum Ogólnokształcące nr 1 
ZAJĘCIA MALARSTWA INTUICYJNEGO
VEDIC ART ROZWIJAJĄCEGO
KREATYWNOŚć I UWAŻNOŚć
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZERWONY KAPTUREK,
KICHAWKA I GBUREK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PLAMA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

27 KWIETNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

DAREK OLESZKIEWICZ, 
JOHN ABERCROMBIE, 
MARC COPLAND, JOEY BARON
Jazz nad Odrą 2016 18:30 Impart
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe
DMITRY BAEVSKY qUARTET
Jazz nad Odrą 2016 23:30 Impart

SPEKTAKLE » » »
POKOLENIE WSZYSTKO
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego 

WYSTAWY » » »
PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA 
17:00 MDK Śródmieście
POWRÓT DO KORZENI
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
PLAMA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

28 KWIETNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

BILLY CHILDS 
JAZZ CHAMBER ENSEMBLE
Jazz nad Odrą 2016 18:30 Impart
TANGO! 19:00 NFM, Sala Czerwona
XIX-WIECZNY SALON MUZYCZNY
19:00 Aula Ossolineum, ul. Szewska 37
NAHORNY TRIO
Jazz nad Odrą 2016 23:30 Impart

SPEKTAKLE » » »
POKOLENIE WSZYSTKO
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
POMARAńCZYK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

29 KWIETNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »

JAN LUNDGREN WITH MATTIAS
SVENSSON & STRING qUARTET
Jazz nad Odrą 2016 18:30 Impart
PO DIABŁA ORKIESTRZE DYRYGENT?
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
MATEUSZ KOWALCZYK - MATOSHI I
KATARZYNA GEORGIOU - SPOTKANIE
MUZYCZNO - POETYCKIE
19:00 Księgarnie hiszpańskie Elite
CONFUSION PROJECT
Jazz nad Odrą 2016 23:30 Impart

SPEKTAKLE » » »
POMARAńCZYK
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
POKOLENIE WSZYSTKO
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego 
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
RAT PACK,
CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
20:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPOTKANIA » » »
RZEźBIARSKA RODZINA KLAHRÓW 
– SPOJRZENIE PO LATACH
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

30 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

ŚWIATOWY DZIEń JAZZU 2016
KONCERT GALOWY
18:00 Hala Stulecia
JAZZ FEVER
20:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
POMARAńCZYK
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
POŁAWIACZE PEREŁ
19:00 premiera Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
RAT PACK,
CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
20:00 Teatr Muzyczny Capitol

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
15:00 Wrocławski Teatr Lalek




