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KONCENTRATOR KULTURY MAJ 2016

ONI
6 ma ja

NOC MU ZE ÓW
13, 14, 21 maja

RU DOL PHI NA 6
22 ma ja

CARMINA BURANA
15 ma ja

PO ŁA WIA CZE PE REŁ
1, 7, 8 ma ja

ECO EXPANDED CITY
13-15 ma ja

MU ZEUM PA NA TA DE USZA
3 ma ja

MODNA I JUŻ. MODA W PRL
17 ma ja

7. TAU RON MU SI CA ELEC TRO NI CA NO VA
19-22 ma ja
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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

Hisz pań ska noc z Car men
– Za rzu ela Show
Superwidowisko
18 czerw ca 22:00 wejście od 20:00

Sta dio n Wro cław, Aleja Śląska 1
Spek takl dla kil ku dzie się cio ty sięcz nej
mię dzy na ro do wej pu blicz no ści, to wi -
do wi sko we dług kon cep cji Ewy Mich -
nik, opar te na frag men tach ope ry Car -
men Geo r ges’a Bi ze ta, któ rej ak cja to -
czy się w hisz pań skiej Se wil li.
Wi do wi sko wy re ży se ru ją Wal de mar
Za wo dziń ski oraz Igna cio García, spek -
takl po pro wa dzi To masz Szre der.
Kul mi na cyj nym punk tem przed stawie -
nia bę dzie wiel kie show – po kaz naj -
pięk niej szych za rzu eli w wy ko na niu
oko ło 500-oso bo we go ze spo łu ar ty -
stów – or kie stry, ba le tu, chó ru i so li -
stów Ope ry Wro cław skiej, a tak że ze -
spo łów wo kal nych i ta necz nych z Wro -
cła wia i Dol ne go Ślą ska.
W ob sa dzie wi do wi ska znaj dą się
gwiaz dy świa to wej wo ka li sty ki.
Go ścin nie wy stą pią za pro szo ne hisz -
pań skie ze spo ły i ar ty ści po cho dzą cy
z Ma dry tu oraz San Se ba stian – mia -
sta, któ re wspól nie z Wro cła wiem peł ni
ro lę go spo da rza ESK 2016.
Spek takl zo sta nie wzbo ga co ny pro -
jek cja mi fil mo wy mi, pre zen tu ją cy mi
naj pięk niej sze re gio ny i za byt ki kul tu -
ry Hisz pa nii. Atrak cją spek ta klu bę dzie
też pre zen ta cja ko ni an da lu zyj skich ze
stad ni ny Ka ro li ny Waj dy. Do peł nie niem
wi do wi ska bę dą im po nu ją ce de ko ra cje,
barw ne ko stiu my, efek tow ne świa tła
i pro jek cje mul ti me dial ne.
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7. Tauron Mu si ca
Elec tro ni ca No va Wzra sta nie
19-22 maja 2016 Wrocław
Festiwal wpi su je się w ogól ne ha sło
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry – Wro -
cław 2016: Prze strze nie dla pięk na. 
Pro gram fe sti wa lu zo stał zbu do wa ny
wo kół idei ro dze nia się i po wsta wa nia,
któ rą jed no znacz nie po ka że in sta la cja
Je ana -Lu ca Hervé, zmie nia ją ca część
be to no we go pla cu przed NFM w ro sną -
cą ra zem z mu zy ką zie leń. In sta la cja ta
jest po wią za na z kon cer tem naj słyn -
niej sze go ze spo łu spe cja li zu ją ce go się
w wy ko ny wa niu mu zy ki współ cze snej,
pa ry skie go En sem ble in ter con tem po ra -
in, za ło żo ne go w 1972 r. przez Pier -
re’a Bo ule za. Za pla no wa ny na 21 ma ja
kon cert jest wy da rze niem szcze gól nym:
wie czo rem ten wy jąt ko wy, a wy stę pu -
ją cy do pie ro dru gi raz w Pol sce ze spół
do ko na pra wy ko na nia za mó wio ne go
przez sie bie utwo ru zna ko mi tej wro -
cław skiej kom po zy tor ki, w tej chwi li cie -
szą cej się już świa to wą sła wą, Aga ty
Zu bel. Obok nie go za brzmią kom po zy -
cje wiel kie go Ed ga ra Varèse’a i od lat ce -
nio ne go na świe cie Yana Ma re sza.
W pią tek, 20 ma ja, usły szy my fan ta -
stycz ną NFM Fil har mo nię Wro cław -
ską pod dy rek cją Mi cha ła Klau zy. Ar -
ty ści za pre zen tu ją re per tu ar łą czą cy
elek tro ni kę z brzmie niem du że go ze -
spo łu sym fo nicz ne go. (...). Pod czas
kon cer tu usły szy my utwo ry kom po -
zy to rów róż nych ge ne ra cji, po cho dzą -
cych z czte rech ob sza rów geo gra ficz -
nych Eu ro py, w tym z Kra ko wa.(...).
TAU RON MEN 2016 za ofe ru je tak że ob -
szer ną od sło nę Ki na Dźwię ku, pro jek tu,
któ ry to wa rzy szy fe sti wa lo wi od wie lu
już edy cji. W związ ku z ESK kom po zy -
to rzy z wie lu stron Eu ro py zo sta li za -
pro sze ni do stwo rze nia dźwię ko wych
por tre tów miast. (...).  Se sje Ki na Dźwię -
ku za pla no wa ne są na 9-22 ma ja.
TAU RON MEN 2016 rów nież stwa rza
każ de mu oka zję do spró bo wa nia wła -
snych sił twór czych. Umoż li wi to kon cert
w nie dzie lę 22 ma ja. Bę dzie on in te rak -
tyw ną grą dźwię ko wą, pro wa dzo ną przez
es toń skie go ar ty stę Tar mo Jo han ne sa.
Czas wy ostrzyć zmy sły. Za pra sza my.

Elż bie ta Si ko ra,
dy rek tor ar ty stycz ny fe sti wa lu



Orkiestra Kameralna Wratislavia Jubileusz 20-lecia
15 maja 16:00 Sa la Czer wo na – Na ro do we Fo rum Mu zy ki, plac Wol no ści 1

Jan Stanienda – skrzypce, dyrygent | Orkiestra Kameralna Wratislavia
G. Rossini I Sonata a quattro G-dur, III Sonata a quattro C-dur | O. Respighi III Suita Antiche
danze et arie | G. Bacewicz Koncert na orkiestrę smyczkową

Za czę ło się 20 lat te mu od kon cer tu pod czas War szaw skich spo tkań mu zycz -
nych, po któ rym na stą pił sze reg wy stę pów w Pol sce i za gra ni cą, a tak że współ -
pra ca z gwiaz da mi świa to we go for ma tu.
Choć Wra ti sla via to ze spół o ob sa dzie ty po wej dla kla sycz nych mo zar tow skich
or kiestr, to mu zy cy nie ogra ni cza ją swo je go re per tu aru wy łącz nie do twór czo ści
osiem na sto wiecz nej. Do wo dem na to jest cho ciaż by pro gram wy jąt ko we go nie -
dziel ne go kon cer tu w Sa li Czer wo nej NFM. Kon cert roz pocz nie słyn ny Gio ac chi no
Ros si ni (prze łom XVIII i XIX w.), usły szy my dzie ła, któ re na pi sał ja ko kil ku na sto la -
tek. Po czą tek XX w. to twór czość Re spi ghie go – mi strza wło skiej mu zy ki in stru -
men tal nej. Swój ju bi le usz Or kie stra za koń czy pol skim ak cen tem. Tym ra zem ze -
spół się gnie po naj więk sze dzie ło Gra ży ny Ba ce wicz ja kim jest jej Kon cert na or -
kie strę – utwór, któ ry na sta le wpi sał się w ka non pol skiej mu zy ki współ cze snej.

Rudolphina 6 Mu si ca la eti ciae co mes – mo te ty XVI/XVII w. na Ślą sku
22 maja 18:00 Wro cław, Ry nek – Ra tusz. 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

Ko lej ny z cy klu kon cer tów pre zen tu ją cych dzie ła wcho dzą ce w skład bi blio te ki
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. 
W re per tu arze kon cer tu znaj dą się utwo ry kom po zy to rów zwią za nych ze Ślą -
skiem (S. Be sler, Th. Fritsch, G. Ru dolf i in.), ze sta wio ne z kom po zy cja mi po wsta -
ły mi wów czas w in nych czę ściach Eu ro py. Na tej pod sta wie mo gą Pań stwo
prze ko nać się „na wła sne uszy”, że na sza ro dzi ma twór czość nie od bie ga ła
od po zio mu naj lep szych ów cze snych twór ców, a nasz re gion na le żał do waż -
niej szych eu ro pej skich ośrod ków mu zycz nych.
Utwo ry za pre zen tu je Pań stwu wro cław ski ze spół Can to res Mi no res Wra ti sla -
vien ses pod kie run kiem 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.

Beetho ven – VIII Sym fo nia
13 ma ja 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki
Sa la Głów na KGHM, plac Wol no ści 1
Chri stoph Alt sta edt – dy ry gent
Law ren ce Po wer – al tów ka
NFM Fil har mo nia Wro cław ska
L. van Beetho ven Uwer tu ra oraz wy bór
czę ści z ba le tu Two ry Pro me te usza op. 43 
B. Bar tók Kon cert na al tów kę
B. Bar tók Ob raz ki wę gier skie Sz. 97
L. van Beetho ven VIII Sym fo nia F -dur op. 93

Lu dwig van Beetho ven i Béla Bar -
tók – choć tak róż ni, to tak po dob ni ze
wzglę du na do tkli wy brak zro zu mie nia
u współ cze snych im słu cha czy.
Co wię cej, każ dy z tych ar ty stów jest
sym bo lem pew ne go po cząt ku w hi -
sto rii mu zy ki. Twór czość Beetho ve -
na zwia stu je epo kę ro man ty zmu, zaś
dzia łal ność Bar tó ka sy tu uje go nie tyl -
ko w gro nie dwu dzie sto wiecz nych re -
wo lu cjo ni stów, ale rów nież wśród pre -
kur so rów et no gra fii mu zycz nej.
Le gen da Beetho ve na uro sła dzię ki
słyn nym do dziś „Ero ice”, „Sym fo nii
lo su” i IX Sym fo nii, jednak war to po -
chy lić się rów nież nad po zo sta ły mi
dzie ła mi. Do sko na łą oka zją sta je się
piąt ko wy kon cert NFM Fil har mo nii
Wro cław skiej pod ba tu tą Chri sto pha
Alt sta ed ta. Ze spół wy kona nie tyl ko
wy bra ne frag men ty z rzad ko wy ko ny -
wa ne go ba le tu Two ry Pro me te usza,
ale rów nież VIII Sym fo nię, któ ra choć
przy ćmio na nie co sła wą wy żej wy -
mie nio nych, wy róż nia na by ła przez
sa me go twór cę. Na pi sa na tuż
po Siód mej, zwa nej „apo te ozą tań ca”,
ni gdy nie zy ska ła ta kiej sła wy jak jej
„ró wie śnicz ka”. Po noć Beetho ven, za -
py ta ny o po wód ta kie go ob ro tu
spraw, od po wie dział je dy nie: „to dla -
te go, że jest o wie le lep sza”.

Christoph Alstaedt, fot. archiwum artysty





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

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

1206-1208 Wie czo ry lisz tow skie

RA FAŁ MAJ ZNER – te nor
JE RZY OWCZARZ – for te pian

W pro gra mie pie śni B. Sme ta ny, A. Dvořáka, F. Cho pi na, M. Kar ło wi cza,
S. Moniusz ki oraz utwo ry for te pia no we F. Cho pi na, L. Janáčka i B. Sme ta ny. 
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski.
9 V g. 18:00 – Oła wa, Cen trum Sztu ki, ul Młyń ska 3

13 V g. 12:30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
(175 kon cert umu zy kal nia jący dla mło dzie ży)
13 V g. 18:00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

RA FAł MAJ ZNER ukoń czył stu dia wo -
kal ne w Aka de mii Mu zycz nej w Ka to -
wi cach na Wy dzia le Wo kal no -Ak tor -
skim pod kie run kiem prof. Eu ge niu sza
Są siad ka. Dy ser ta cję dok tor ską w dzie -
dzi nie sztuk mu zycz nych obro nił w AM
w Gdań sku w ro ku 2012. Brał udział
w mi strzow skich kur sach wo kal nych
pro wa dzo nych przez m.in.: Chri stia -
na Els sne ra, Ry szar da Kar czy kow skie -

go, Eu ge niu sza Są siad ka oraz Kałudiego Kału do va.
Kon cer to wał w kra ju i za gra ni cą wy ko nu jąc re per tu ar ora to ryj ny, kan ta to wy
i ope ro wy. Współ pra co wał z wie lo ma Ope ra mi i Fil har mo nia mi. Kon cer to wał we
Fran cji, Au strii, Wło szech, Niem czech, Szwaj ca rii i USA. Brał udział w licz nych fe -
sti wa lach mu zycz nych (w tym Vra ti sla via Can tans). Ja ko so li sta uczest ni czył
w na gra niach pły to wych: G. G. Gor czyc ki – Com ple to rium (CD, 2002), W. A. Mo -
zart – Li ta niae La re ta nae, J. S. Bach – Ma gni fi cat (CD 2004), St. Mo niusz ko  - Hal -
ka (DVD 2005), K. Szy ma now ski – Król Ro ger (DVD 2007).
Jest lau re atem kra jo wych i za gra nicz nych kon kur sów wo kal nych oraz dwu krot -
nym sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.
Ra fał Maj zner zaj mu je się rów nież dzia łal no ścią na uko wą. Jest au to rem licz nych
pu bli ka cji na uko wych w dzie dzi nie teo rii i hi sto rii mu zy ki oraz edu ka cji mu zycz -
nej. Jest ad iunk tem w Aka de mii Tech nicz no -Hu ma ni stycz nej w Biel sku Bia łej.

JE RZY OWCZARZ jest ab sol wen tem Aka de mii Mu zycz nej 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, przy zna wa nym naj lep szym stu den tom. Kształ cił się
tak że na In sty tu cie Mu zy ko lo gii Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Do sko na lił swo je
umie jęt no ści na mi strzow skich kur sach pia ni stycz nych pod kie run kiem m.in.
prof. Istvána La to sa, Alek sie ja Or ło wiec kie go i Bo ry sa Pe tru szań skie go.
Wy stę po wał z re ci ta la mi m.in. w Kra ko wie, War sza wie, Wro cła wiu (w tym dwu -
krot nie w Fil har mo nii Wro cław skiej). Kon cer to wał na Wę grzech, w An glii, Cze -
chach i we Wło szech. Jest lau re atem kon kur sów pia ni stycz nych w Cze chach
i we Wło szech. Ak tyw ność ar ty stycz ną łą czy z pra cą pe da go gicz ną i na uko wą.
Jest na uczy cie lem for te pia nu w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej w Zgo rzel cu. Dał
cykl wy kła dów na wyż szych uczel niach mu zycz nych w Pra dze i Brnie na te mat
wy ko naw stwa mu zy ki Cho pi na. Rów nież na ten te mat na pi sał sze reg ar ty ku łów
opu bli ko wa nych w Pol sce i Cze chach.
Zaj mu je się także or ga ni zo wa niem kon cer tów na te re nie Dol ne go Ślą ska, od sierp -
nia 2015 jest dy rek to rem ar ty stycz nym Woj no wic kich Sa lo nów Mu zycz nych.
Kon cer ty są re ali zo wa ne dzię ki po mo cy fi nan so wej Gmi ny Wro cław i Wo je wódz twa Dol -
no ślą skie go, Cen trum Sztu ki w Oła wie oraz Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców STO ART.

Je rzy Owczarz Ra fał Maj zner

Ju lie ta González -Sprin ger
Mar cin Ar mań ski
Amor mi fa Cantar
17 maja 18:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10
W pro gra mie utwo ry wło skich, hisz pań -
skich i fran cu skich kom po zy to rów
z XVI i XVII wieku: 
Clau dio Mon te ver di, Ste fa no Lan di, Ales -
san dro Gran di, Ju an Hi dal go, Se ba stiąn
Du rón, Mi chel Lam bert, oraz utwo ry ze
zbio rów Bi blio te ki Un. we Wro cła wiu.

Ju lie ta González -Sprin ger. Uro dzo na
w Mek sy ku, na ukę śpie wu za czy na ła
w Meksyku, w Kon ser wa to rium Na ro -
do wym. Ukoń czy ła stu dia wo kal ne
w kra kow skiej AM pod kie r. Bar ba ry
Nie wia dom skiej, a na stęp nie stu dia
po dy plo mo we w Cen trum Mu zy ki Daw-
nej w Ge ne wie pod kie r. Be atri ce Cra -
mo ix w dzie dzi nie śpie wu ba ro ko we go
i Fan ci sa Big gi (en sem ble Lu ci da rium)
oraz Lau ren ce Bris set (en sem ble De
Ca elis) w za kre sie mu zy ki śre dnio wiecz -
nej. Ja ko so list ka współ pra cu je z ze spo -
ła mi i mu zy ka mi z wielu krajów oraz
z or ga ni sta mi i kla we sy ni sta mi. Wy stę -
pu je ja ko so list ka z wie lo ma mu zy ka mi
i ze spo ła mi mu zy ki daw nej. Jej re per tu -
ar obej mu je tak że mu zy kę współ cze sną
oraz tra dy cyj ną i kla sycz ną z Mek sy ku
i kra jów Ibe ro ame ry kań skich. 
Mar cin Ar mań ski gra na or ga nach, kla -
we sy nie i fis har mo nii. Jest ab sol wen -
tem AM im. K. Szy ma now skie go w Ka -
to wi cach (2002-2007) w kla sie or ga -
nów prof. Ju lia na Gem bal skie go i Mar -
ka Pil cha. Jest lau re atem trze ciej na -
gro dy w Kon kur sie Mu zy ki Or ga no wej
w Ru mii (2000) i dwóch na gród za kom -
po zy cje na or ga ny w Le gni cy (2001).
W 2007 r. na grał pły tę na or ga ny Ewan -
ge lic kie go In sty tu tu Mu zy ki Sa kral nej
we Wro cła wiu bę dą cą pierw szą czę ścią
se rii Schle si sche Or gel land schaft.



Sza now ni Pań stwo,
ser decz nie za pra szam do udzia łu w wy da rze niach 
ar ty stycz nych i na uko wych, któ re Aka de mia Mu zycz na 
im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu pro po nu je w tym
mie sią cu. Maj za po wia da się nie zwy kle cie ka wie. 
Wy da rze niem ar ty stycz nym, któ re pra gnę  
za re ko men do wać w spo sób szcze gól ny jest 
Kon cert Ro ku Pol skich Uczel ni Mu zycz nych.
Kon cer ty pod ta kim ty tu łem od by wa ją się co ro ku, za każ dym ra zem w in nej uczel ni 
mu zycz nej w na szym kra ju, a wy stę pu ją na nich naj lep si dy plo man ci de le go wa ni przez każ dą
z uczel ni. Cie szę się, że 19 ma ja bę dzie my mie li za szczyt go ścić mło dych, nie zwy kle 
uta len to wa nych ar ty stów we wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej. 
Wśród wie lu in nych wy da rzeń ar ty stycz nych za re ko men do wać pra gnę m. in.: kon cert 
Aka de mic kiej Or kie stry Ka me ral nej (14 ma ja), pre mie ro we spek ta kle ope ry De ida mia
G. F. Ha en dla (21, 23, 29 ma ja), kon cert ka me ral ny z cy klu For te pian + (17 ma ja), kon cert 
z cy klu Ob li cza Mu zy ki Eu ro py (31 ma ja). Wy dział Kom po zy cji, Dy ry gen tu ry, Teo rii Mu zy ki
i Mu zy ko te ra pii za pra sza na Konferencję Na uko wo -Sen ty men tal ną Na si Pro fe so ro wie, w ra mach
któ rej za pla no wa ne zo sta ły wy stą pie nia po świę co ne ży ciu i dzia łal no ści na szych Mi strzów, 
wy bit nych po sta ci zwią za nych z Wy dzia łem. Se sję zwień czy oko licz no ścio wy kon cert (20 ma ja).
15 ma ja za pra szam do Na ro do we go Fo rum Mu zy ki, w któ rym pe da go dzy i stu den ci na szej
Uczel ni wy ko na ją kan ta tę Car mi na Bu ra na C. Orf fa. W par tiach so lo wych wy stą pią: Ol ga
Kse nicz – so pran, Piotr Ły kow ski – te nor, Mi chał Błoc ki – ba ry ton, a to wa rzy szyć im bę dzie
Aka de mic ka Or kie stra Sym fo nicz na. Kon cert po pro wa dzi Ma estro Ma rek Pi ja row ski. 
Współ or ga ni za to ra mi wy da rze nia są Sto wa rzy sze nie Non In So lo Pa ne Vi dit Ho mo oraz 
Na ro do we Fo rum Mu zy ki.
Pra gnę przy po mnieć, że trwa ją za pi sy na dwa kur sy, któ re tra dy cyj nie od bę dą się 
w lip cu – VIII Let nia Aka de mia Mu zycz na oraz XXXIX Mię dzy na ro do wy Mi strzow ski Kurs
Pia ni stycz ny w Dusz ni kach -Zdro ju. 
Ser decz nie za chę cam do ko rzy sta nia z bo ga tej ofer ty Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la 
Li piń skie go we Wro cła wiu. Wie rzę, że udział w każ dym z wy da rzeń 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

MMAAJJ  22001166
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

1144  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
KAMERALNEJ **

1155  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  NNFFMM,,  SSaallaa  GGłłóówwnnaa  KKGGHHMM  
CARL ORFF – CARMINA BURANA  **

1177  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,    SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT KAMERALNY Z CYKLU FORTEPIAN + **

1199  VV,,  ggooddzz..  1166..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
KONCERT ROKU 
POLSKICH UCZELNI MUZYCZNYCH **

2200  VV,,  ggooddzz..  99..0000,,    SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL  
KONFERENCJA NAUKOWO-SENTYMENTALNA 
NASI PROFESOROWIE **

2200  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
KONCERT TOWARZYSZĄCY KONFERENCJI
NAUKOWO-SENTYMENTALNEJ 
NASI PROFESOROWIE **

2211,,  2233,,  2299  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
SPEKTAKL DYPLOMOWY STUDENTÓW 
WYDZIAŁU WOKALNEGO
GEORG FRIEDRICH HAENDEL – DEIDAMIA **
Projekt współGnansowany ze środków Gminy Wrocław
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V Międzynarodowy Brahms Festival
21 maja 19:00

Oratorium Marianum UW, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław

Fe sti wal im. Jo han ne sa Brahm sa jest pierw szym i je dy nym wy da rze niem kul -
tu ral nym w Pol sce oraz naj więk szym w Eu ro pie, któ re po świę co ne jest mu zy -
ce jed ne go z naj wy bit niej szych kom po zy to rów ro man tycz nych.
Re ci ta le so lo we, mu zy ka ka me ral na i kon cer ty sym fo nicz ne za brzmią po now nie
w miej scach w któ rych oso bi ście pre zen to wał swo ją mu zy kę Jo han nes Brahms.
Jo han nes Brahms w la tach 1874-1881 wie lo krot nie by wał i wy stę po wał we
Wro cła wiu. Za swo ją twór czość otrzy mał w ro ku 1879 ty tuł dok to ra ho no ris
cau sa Uni wer sy te tu Wro cław skie go. W do wód wdzięcz no ści skom po no wał dla
Uni wer sy te tu Wro cław skie go Uwer tu rę Aka de mic ką. 
Kon cert fi na ło wy od bę dzie się w Ora to rium Ma ria num Uni wer sy te tu we Wro cła -
wiu, to jed na z naj pięk niej szych sal ba ro ko wych w Eu ro pie. Wy stą pi nie miec ka
or kie stra smycz ko wa Ama ti En sem ble München oraz mię dzy na ro do wej ran gi
so li ści z wie lu kra jów m.in. z Ja po nii, Włoch, Nie miec i Pol ski. Wśród so li stów za -
pre zen tu ją się m.in. świa to wej sła wy mez zo so pra nist ka Mi do ri Ah med i kon tra -
te nor Leo Gar da so li sta me dio lań skiej La Sca li, na gro dzo ny na licz nych kon kur -
sach skrzy pek An drzej Tu lik oraz wy stę pu ją ca na wie lu mię dzy na ro do wych es -
tra dach obo ist ka Mo ni ka Pie tru szew ska.
Kon cer tem dy ry gu je Jan Pogány, któ ry ja ko dy ry gent współ pra cu je z wie lo ma or kie -
stra mi i te atra mi ope ro wy mi w licz nych kra jach oraz jest ce nio nym kom po zy to rem.
W pro gra mie nie tyl ko Brahms, ale nie za brak nie rów nież zna nych dzieł in nych kom -
po zy to rów ro man tycz nych oraz ba ro ko wych, któ rych Brahms szcze gól nie ce nił.

Pieśni wyryte w kamieniu
Jidysz i Ladino we Wrocławiu!
5 maja 19:00

Synagoga pod Białym Bocianem,
ul. Pawła Włodkowica 7, Wrocław

Kon cert pie śni ji dysz i la di no z udzia -
łem ar ty stów z Pol ski, Hisz pa nii, Izra -
ela, Nie miec, USA, Au stra lii. Mu zy cy za -
bio rą wi dow nię w po dróż po przez ar ty -
stycz ną twór czość wy wo dzą cą się z eu -
ro pej skich cen trów ży dow skie go dzie -
dzic twa, przy bli ża jąc pu blicz no ści te ma -
ty kę ji dysz i la di no za rów no w mu zy ce,
tek stach i tań cu bę dą ce go po łą cze niem
fla men co i cha sydz kich tra dy cji.

Bi le ty: 35/25 zł

Śpiewaj z nami w Jidysz
5 maja 18:00

CKiEŻ Sy na go dze Pod Bia łym Bo cia nem,
ul. Włod ko wi ca 5a. Bi le t 15 zł

Kon cer t ar ty stów z Wro cła wia i z Sy -
hot w Ru mu nii przy akom pa nia men -
cie mu zy ków z wro cław skie go ze spo -
łu fol ko we go Chu do ba.
W re per tu arze kon cer tu znajdą się
tra dy cyj ne, ra do sne i skocz ne pio sen ki
w ji dysz, któ re pu blicz ność (rów nież
naj młod sza) mo że wy ko ny wać wraz
z ar ty sta mi.

Mi do ri Ah medAn drzej Tu lik Leo Gar da





Aldaron i Jarecki
7 maja 20:30

Wędrówki Pub, Podwale 37/38, Wrocław

Zapraszamy na koncert gitarowy Al -
da rona i Ja rec kiego. Ide al na mu zy ka
na szla ku, chwi la za du my i pięk na. Pa -
weł Al da ron Cze kal ski – gi ta rzy sta,
wo ka li sta, au tor pio se nek, bard. Śpie -
wa pio sen ki opi su ją ce ży cie we współ -
cze snym świe cie, o re la cjach i za leż -
no ściach świa ta na tu ry i cy wi li za cji,
o ra do ściach, wy bo rach, smut kach,
po szu ki wa niu du cho wo ści współ cze -
sne go czło wie ka.

Bitet 5 zł

Piotr Rogala 
Wieczór z Piosenką Poetycką
5 maja 19:00

Galeria Sztuki Ślimak,
ul. Władysława Łokietka 3, Wrocław

Od cza sów szkol nych zwią za ny z tu -
ry sty ką, pi lot wy cie czek i prze wod nik
be skidz ki. Od naj młod szych lat in te re -
su je się mu zy ką. Wy ko nu je utwo ry
za li cza ne do pio se nek z „Kra iny ła -
god no ści”, jest rów nież au to rem mu -
zy ki do tek stów wie lu po etów. Lau re -
at wie lu fe sti wa li ta kich jak: Yapa, Ba -
zu na, Da niel ka, Na tchnie ni Biesz cza -
dem i wie le in. W 2013 r. je sie nią sta -
ty sto wał w kil ku od cin kach se ria lu
„Wa ta cha” na gra ne go przez te le wi zję
HBO, w 2015 r. brał udział w przed sta -
wie niu Te atru im. Wan dy Sie masz ko -
wej w Rze szo wie Wy żej niż po ło ni na.

Wal de ma r Za bor ski
Kon cert gi ta ro wy
10 ma ja 18:00 Wstęp wolny!

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
Gi ta rzy sta, wir tu oz, pe da gog aka de -
mic ki, dy ry gent, ju ror wie lu kon kur sów
gi ta ro wych w kra ju i za gra ni cą. Jest
ab sol wen tem PSM II st. we Wro cła wiu
oraz AM w Kra ko wie – wy dział in stru -
men tal ny: gi ta ra kla sycz na rok 1982
oraz Ka te dra Mu zy ki Daw nej: gi ta -
ra 10-stru no wa w kla sie prof. Krzysz -
to fa Kos sa kow skie go. Stu dio wał rów -
nież psy cho lo gię na Un. Ja giel loń skim. 
Opracował rewelacyjną intensywną
metodę studiowania gry gi ta ro wej,
dzię ki któ rej ucznio wie z je go kla sy
zdo by li po nad 120 na gród w Pol sce
i za gra ni cą, w tym 35 dla Wro cła wia.
W Pol sce wy ko nał pra wie 5 ty się cy
au dy cji szkol nych w du ecie z An drze -
jem Świer ko szem a na stęp nie so lo.
Do tej po ry wy dał trzy pły ty so lo we, tj.
Wiecz ne Pre lu dium 1, Wiecz ne Pre lu -
dium 2 oraz Cień Two je go Uśmie chu. 

Gru pa Na Gó rze
21 ma ja 20:00

Klub Mu zycz ny Sta ry Klasz tor
ul. Pur ky nie go 1 we Wrocławiu

W skład gru py Na Gó rze wcho dzą m.in.
oso by, któ re przez „wy ro zu mia łe” spo -
łe czeń stwo są uzna wa ne za nie peł no -
spraw ne. Z ni mi wy stę pu ją mu zy cy
trak to wa ni przez „po wierz chow ne”
spo łe czeń stwo ja ko peł no spraw ni.
Dzię ki wspól nej dzia łal no ści sce nicz nej
po sta wi li pod zna kiem za py ta nia
wszel kie te go ty pu ety kiet ki, dy stan su -
jąc się do nich. To nie jest ze spół stwo -
rzo ny dla te ra pii. To efekt spo tka nia
kil ku lu dzi, któ rzy chcą za śpie wać i za -
grać coś dla nich waż ne go. Waż ne go
nie tyl ko dla nie peł no spraw nych.
Kon cert w ra mach kon fe ren cji prak -
tycz nej Wię cej niż te atr IG.

Wstęp wol ny!

Mariusz Lubomski
10 ma ja 20:00

Klub Muzyczny Sta ry Klasz to r,
ul. Pur ky nie go 1

Ko ja rzo ny z pio sen ką au tor ską Ma riusz
Lu bom ski two rzy spe cy ficz ny ro dzaj
pio se nek o cha rak te ry stycz nym aku -
stycz nym brzmie niu, ko rzy sta ją cym
z ryt mów bos sa no wy, ryt mów ka ra ib -
skich i pie śni cy gań skich, kla sycz ne go
blu esa z ele men ta mi fun ky, ga ra żo we -
go un der gro un du, ostrych roc ko wych
brzmień i pio se nek ak tor skich, kli ma tu
fran cu skich ka ba re tów i no wo jor skich
klu bów jaz zo wych, son gów We il la -
-Brech ta i To ma Wa it sa.
Od po cząt ku zwią za ny z Ra fa łem
Bryn da lem oraz Sław kiem Wol skim.

bi le ty: 35 zł

Lim bo ski
22 ma ja 19:00

Mleczarnia, ul. Włodkowica 5, Wrocław
Je den z naj bar dziej ory gi nal nych i naj -
głęb szych pol skich gło sów. Twór ca
znie wa la ją cych bal lad i dra pież ne zwie -
rzę kon cer to we – Lim bo ski od wie lu lat
cięż ko pra cu je na mia no ar ty sty kul to -
we go. Ten nie spo koj ny duch po miesz -
ki wał w Por tu ga lii i w Ber li nie. Uczył się
eg zo tycz nych tech nik wo kal nych w In -
diach. Ostat nia pły ta Ver ba Vo lant by ła
jed ną z naj cie kaw szych pol skich
płyt 2014 r. Za gra ka me ral ny kon cert
w du ecie z Jac kiem Ci choc kim – pia ni -
stą jaz zo wym, kla wi szow cem i pro du -
cen tem, któ ry współ two rzy cha rak te -
ry stycz ne brzmie nie Lim bo skie go już
od pły ty Ca fe Brum ba.

Bi le ty: 20/25 zł



Wielka Improwizacja: Obara International
7 maja 20:30

Sa la Czar na – Na ro do we Fo rum Mu zy ki, plac Wol no ści 1
Ma ciej Oba ra – sa xo fon al to wy, Do mi nik Wa nia – for te pian,
Ole Mor ten Va agan – kon tra bas, Gard Nils sen – per ku sja

Naj now szym pro jek tem Ma cie ja Oba ry jest kwar tet z udzia łem wy bit ne go pia -
ni sty Do mi ni ka Wa ni oraz skan dy naw skiej sek cji ryt micz nej.
Ma ciej Oba ra In ter na tio nal Qu ar tet to pro jekt, któ ry utoż sa mia mu zycz ne po -
szu ki wa nia ar ty sty. Oba ra kon se kwent nie po dą żą swo ją wła sną ar ty stycz ną
ścież ką, cią gle udo sko na la jąc swój warsz tat mu zycz ny, wy pra co wu jąc wła sny
ję zyk i po szu ku jąc in dy wi du al ne go brzmie nia. Tym ra zem ca ło ści do peł nią Ole
Mor ten Va agan na kon tra ba sie oraz Gard Nils sen na per ku sji, czo łów ka mło dej
skan dy naw skiej sce ny jaz zo wej.

Bilety: 60/50/40 zł

Maciej Obara, fot. archiwum artysty

Wojtek Justyna Tree... Oh!?
3 maja 20:00

Apropos, Wieniawskiego 82, Wałbrzych

Jazz na fun ko wym grun cie – w tych
sło wach mie ści się esen cja mu zy ki,
bę dą cej po łą cze niem no wo cze snych
jaz zo wych nur tów i fun ko we go gro -
ove’u, wy ko ny wa nej przez mię dzy na -
ro do wy ze spół Woj tek Ju sty na Tree...
Oh!? z sie dzi bą w Ho lan dii. Je go pol -
ski li der i gi ta rzy sta, Woj tek Ju sty na,
ob da rzo ny bo ga tą wy obraź nią mu -
zycz ną i kom po zy tor skim ta len tem,
two rzy dy na micz ną mu zy kę o po ry -
wa ją cej ryt mi ce i in try gu ją cych me lo -
diach, któ re nie po zwa la ją o so bie za -
po mnieć. Wojt ko wi Ju sty nie to wa rzy -
szą wszech stron ni i uta len to wa ni eu -
ro pej scy in stru men ta li ści: Da niel Lot -
ters ber ger z Au strii – as gi ta ry ba so -
wej i Alex Ber nath – wy traw ny per ku -
si sta fun ko wy z Nie miec.

Bilety: 25/35 zł

João de Sousa Premiera najnowszej płyty LUTA
12 maja 20:00 Klub muzyczny Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
Po sukcesie projektu i płyty João de So usa & Fa do Po la co w 2012 ro ku, set kach
kon cer tów w Pol sce, Niem czech oraz Por tu ga lii, João wra ca z naj now szym al bu -
mem Lu ta. Na dal po brzmie wa ją w nim nu ty fa do oraz mu zy ki lu zo foń skiej, ale
w je de na stu au tor skich utwo rach zna la zła się jesz cze in na pa le ta barw – przede
wszyst kim jazz, tak że reg gae, hip -hop i mu zy ka al ter na tyw na.

Bilety:40/35/25/20 zł



Gitarowy
Rekord Guinnessa
Koncert gwiazd
1 maja 17:30

Per go la – Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1
Al Di Me ola, Sta tus Quo, Wi thin Temp ta -
tion, Gu ano Apes, Dra gon  For ce, Scott
Hen der son, Ania Ru so wicz, Dżem i inni.

1 ma ja wro cław ski Ry nek wy peł nią ty -
sią ce gi ta rzy stów z ca łe go świa ta, któ -
rzy spró bu ją po bić Gi ta ro wy Re kord
Gu in nes sa gra jąc wspól nie Hey Joe Ji -
mie go Hen dri xa i in ne gi ta ro we prze -
bo je. W tym ro ku do po bi cia Gi ta ro we -
go Re kor du Gu in nes sa po trze bu je my
tyl ko 7345 gi tar... 
Ania Ru so wicz praw dzi wy suk ces za -
wdzię cza so lo wej pły cie Mój big -bit,
któ rej vin ta ge'owe brzmie nia i su ro we
wo ka le, na wią zu ją ce do bar dzo na tu -
ral ne go okre su w dzie jach mu zy ki ja -
kim by ły la ta 60-te i 70-te. 
We Wro cła wiu Ania Ru so wicz po raz
pierw szy za śpie wa dwie kul to we pio -
sen ki pol skie go big bi tu: Chło piec z gi -
ta rą był by dla mnie pa rą oraz Trzy sta
ty się cy gi tar, z re per tu aru nie za po -
mnia nej Ka rin Sta nek.

www.hey joe.pl

Co co Ro sie Ci ty So unds
15 maja 20:00

Sa la Go tyc ka, Sta ry Klasz to r,
ul. Pur ky nie go 1

SIO STRY BIAN CA I SIER RA CA SA DY bę -
dą pro mo wa ły swój naj now szy al bum
He ar ta che Ci ty. Rów nie uta len to wa ne,
co eks cen trycz ne Ame ry kan ki to ulu -
bie ni ce nad wraż liw ców, wy ra fi no wa -
nych es te tów i ar ty stycz nej bo he my
po obu stro nach Atlan ty ku.
Sio stry Ca sa dy na pły tach two rzą ba -
śnio wą fu zję no we go fol ku, ope ry, hip
ho pu, sta re go blu esa i chan sons. Nie -
zwy kłą wraż li wość dziew czyn kształ -
to wa ły za rów no dzie cię ce wo ja że
z mat ką – ar tyst ką in diań skie go po -
cho dze nia, jak i pa sje oj ca, z któ rym
każ de go la ta wi zy to wa ły re zer wa ty
In dian w ca łym kra ju.
Bi le ty: 99/110 zł/130 zł

Zu za Mo tor niuk Re ci tal 
Ta pio sen ka brzmi zna jo mo
15 ma ja 19:00

Caf fe Mo dje ska, Le gni ca – Ry nek. Bi let 30 zł

Wszyst ko co naj lep sze z Björk, Ka te
Bush, Ga by Kul ki i Ka ta rzy ny Gro niec
w jed nym, czy li Zu za Mo tor niuk, wo -
ka list ka o wie lu twa rzach i po je dyn -
czym, ale za to zna ko mi tym gło sie.
W to wa rzy stwie rów nie zna ko mi tych
akom pa nia to rów Zu za wy śpie wa
prze bo je sprzed lat w no wych aran ża -
cjach tek sto wych i mu zycz nych – czy li
po wyw ra ca ne do gó ry no ga mi… Za -
pra sza my do za ska ku ją cej, ko lo ro wej
kra iny mu zycz nych fan ta zji.

Ci sza jak ta
7 ma ja 19:00

Ząb ko wic ki Ośrod ek Kul tu ry. Bi le t 25 zł
Od dwu na stu już lat po dró żu je my
wspól nie po ścież kach gór, po ezji i mu -
zy ki, ubie ra jąc w nu ty sło wa wiel kich
pol skich po etów. Tych naj bar dziej zna -
nych i tych, któ rych twór czość war to po -
znać bar dziej. Po dą ża my bru ko wa nym
uli ca mi miast, ścież ka mi gór skich szla -
ków, śla da mi ludz kiej wraż li wo ści, ze
sło wem i mu zy ką, by po ka zy wać świat
pro zy w pięk niej szy, pe łen po etyc kiej
mą dro ści spo sób. Za na mi set ki ty się cy
prze je cha nych ki lo me trów, po nad 500
za gra nych wspól nie kon cer tów, a dro ga
cią gle nie prze sta je być ce lem.
O Spi ry tus mo vens na szej wę drów -
ki – mi ło ści we wszyst kich od cie niach,
bar wach i aspek tach opo wie dzą Wam
sło wa au tor skie ze spo łu, oraz wier sze
Jo na sza Ko fty, Agniesz ki Osiec kiej, Bo le -
sła wa Le śmia na, Wojt ka Bel lo na, Edwar -
da Sta chu ry, Ha li ny Po świa tow skiej, Wie -
sła wy Kwin to -Ko czan i wie lu in nych. Za -
pra sza my Was na po etyc ko -mu zycz ną
wę drów kę po Kra inie ła god no ści.

Cisza jak Ta

3-majówka 2016
2 i 3 maja 15:00

Ha la Stu le cia – Per go la, ul. Wy sta wo wa 1
Tra dy cyj na już, 3-Ma jów ka we Wro cła -
wiu roz po czy na se zon ple ne ro wych fe -
sti wa li w Pol sce. Co ro ku w dłu gi ma jo -
wy week end w sa mym ser cu Wro cła -
wia wy stę pu ją naj lep sze ze spo ły z czo -
łó wek ogól no pol skich list po pu lar no ści,
we te ra ni scen roc ko wych, jak i no we,
wscho dzą ce gwiaz dy.
W tym roku koncerty odbywać się
będą na dwóch sce nach: na Per go li,
w oto cze niu wo dy i zie le ni, z wi do kiem
na naj więk szą i naj pięk niej szą w Pol -
sce fon tan nę, oraz, w słyn nej z kon -
cer tów świa to wych gwiazd, Ha li Stu -
le cia. Dwie sce ny gwa ran tu ją rów nież
więk szą ilość wy stę pu ją cych ar ty stów.
Do dys po zy cji ma jów ko wych go ści
spo za Wro cła wia bę dzie Fe sti wa lo we
Po le Na mio to we po ło żo ne w bez po -
śred niej bli sko ści miej sca kon cer tów.

Bi le ty: 60 zł – bi let jed no dnio wy
88 zł – kar net 2-dnio wy 

Ania Ru so wicz

Stolik Karbido
na 10-lecie Nurtu OFF PPA
16 maja 21:00 Bilet 30 zł

Scena Ciśnień – Teatr Muzyczny Capitol,
ul. J. Piłsudskiego 67 we Wrocławiu

Po ka za ny w pierw szej edy cji Nur tu
OFF na 27. PPA (2006r.), na gro dzo ny
Grand Prix, pre zen to wa ny od tam te go
cza su po nad dwie ście ra zy pod czas
naj waż niej szych fe sti wa li mu zycz no -
-te atral nych na ca łym świe cie, jest
dziś le gen dą. Szme ro szep ty klo no we
to spek takl au dio w wy ko na niu czwór -
ki ar ty stów z ze spo łu Kar bi do, gra ny
na drew nia nym elek tro aku stycz nym
sto le, skon stru owa nym we dług wła -
sne go pro jek tu.





Oni – premiera
Sta ni sła w Igna cy Wit kie wi cz
Re ży se ria Oska r Sa dow ski
Pre mie ra 6 ma ja 19:00

w ra mach cy klu TE RAZ ONI – DE BIU TY

Spek ta kle: 7, 8 i 10 ma ja 19:00
Sce na Ka me ral na Te atru Pol skiego,
ul. Świdnicka 28
588. pre mie ra TP we Wro cła wiu

Te atr Pol ski we Wro cła wiu ru sza z no -
wym cy klem TE RAZ ONI – DE BIU TY,
w ra mach któ re go chcemy re ali zo wać
i pre zen to wać spek ta kle mło dych
twór ców te atral nych.
Za czy na my od de biu tan tów, któ rzy
wy róż ni li się w na szym cy klu czy tań
pod czas Czyn nych po nie dział ków.
Chce my, aby ta sce na by ła po li go nem
dla wkra cza ją cych do te atru ar ty stów,
szan są na ży wy, bez kom pro mi so wy
dia log ze współ cze sno ścią.
Cykl in au gu ru je my pre mie rą ONYCH
Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie wi cza
w re ży se rii Oska ra Sa dow skie go.
Czy ta nie pre zen to wa ne dwu krot nie
na Sce nie Ka me ral nej spo tka ło się
z bar dzo do brą re ak cją wi dow ni,
a tekst Wit ka ce go stał się cen nym na -
rzę dziem do ba da nia pol skiej rze czy -
wi sto ści ostat nich mie się cy.
Od da jąc prze strzeń do pra cy mło dym
twór com, in we stu je my w przy szłość
te atru pu blicz ne go, wie rząc, że upra -
wia nie sztu ki jest cią głym po szu ki wa -
niem i otwie ra niem na no we.
Prze czu wa my, że nad cho dzą ONI. Wy -
obra że ni w sen nym zwi dzie nar ko ty -
ko wym czy re al ni? ONI wcho dzą z bu -
ta mi i chcą za pro wa dzić swo je po -
rząd ki. Czy scho wa ni za sen ną szy bą
na sze go bez pie czeń stwa i bez wła du
nie je ste śmy zbyt osła bie ni, by za po -
biec ka ta stro fie i sta wić opór? Gdzie
prze bie ga gra ni ca? Czy ONI nie wy ro śli
z nas? Czy ONI nie są NA MI?

Ceny biletów:
I miejsca: 40 zł (norm.), 30 zł (ulg.)
II miejsca: 32 zł (norm.), 21 zł (ulg.)
III miejsca: 20 zł (norm.), 15 zł (ulg.)
www.te atr pol ski.wroc.pl

Pre zy dent ki Wer ne ra Schwa ba w re ży se rii Kry stia na Lu py
21 ma ja 19:00

TP Sce na na Świe bodz kim, pl. Orląt Lwowskich 20c
Sprze daż bi le tów ru szy wy łącz nie w ka sach te atru  w dniu: 14 ma ja 2016. 
Jed na oso ba może na być mak sy mal nie dwa bi le ty.

Te atr Pol ski we Wro cła wiu włą czył się w ogól no pol ską ak cję Bi let za 400 gro szy,
któ ra fi nan so wa na jest z środ ków MKiDN, a ko or dy no wa na przez In sty tut Te -
atral ny im. Zbi gnie wa Ra szew skie go w War sza wie.
21 ma ja br. 90 te atrów w kra ju za gra spek ta kle w ce nie 400 groszy (4 zł) za bi let. 
W tym ro ku sym bo licz na ce na bi le tu jest bez po śred nim na wią za niem do przy -
pa da ją cej 400. rocz ni cy śmier ci Wil lia ma Sha ke spe are'a.

Cynkowi Chłopcy Swietłana Aleksijewicz
1 maja 18:00 Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, pl. Teatralny 1
„W każ dej ko lej nej książ ce z upo rem ro -
bię to sa mo – zmniej szam hi sto rię
do wy mia rów czło wie ka” – mó wi Alek -
si je wicz lau re at ka Li te rac kiej Na gro dy
No bla 2015. 
De biut Ja ku ba Skrzy wan ka, stu den ta
kra kow skiej PWST. Hi sto rycz ną woj nę
w peł nym po ezji i gro zy Afga ni sta nie de biu tu ją cy re ży ser trak tu je ja ko punkt
wyj ścia do dys ku sji o woj nie ja ko roz wią za niu po li tycz nym w ogó le.
An ty wo jen ny mu si cal, Fe sti wal Pio sen ki Żoł nier skiej i ma ni fest po ko le nia „woj -
ny z ter ro rem”, mło dzień czo pa cy fi stycz ny i prze wrot ny.

Schubert. Romantyczna kompozycja na dwunastu
wykonawców i kwartet smyczkowy
7 maja 19:00 i 8 maja 18:00

Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki w Wałbrzychu, ul. Wysockiego 29
Głów nym bo ha te rem spek ta klu jest
mu zy ka i prze two rzo ne wąt ki z bio gra fii
ro man tycz ne go kom po zy to ra, Fran -
za Schu ber ta. Ze sce ny za brzmi je go
naj słyn niej szy utwór Śmierć i dziew czy -
na wraz z no wo cze snym ko men ta rzem
skom po no wa nym przez Woj cie cha Ble -
cha rza. Punkt wyj ścia dla tej sce nicz nej Schu ber tia dy, zło żo nej z ak to rów wał -
brzy skie go te atru i gru py se nio rów, stu den tów Su dec kie go Uni wer sy te tu Trze cie -
go Wie ku sta no wią cia ła wy ko naw ców i ich po czu cie hu mo ru. Kwar tet smycz ko -
wy, zło żo ny z dol no ślą skich fil har mo ni ków, ode gra zaś nie co in ną ro lę, niż je ste -
śmy do te go przy zwy cza je ni. Czte ry czę ści kwar te tu, wy ko ny wa ne przez mu zy ków
na ży wo, wy zna czą czte ry od mien ne czę ści przed sta wie nia, opo wia da ją ce go
o tym, co ukry te, wsty dli we, zmy sło we i po za in te lek tu al ne.



Skarb Wdo wy
Scha den freu de – Pre mie ra
24 ma ja 21:00

Po dwór ko przy ul. Ro ose vel ta 8, Legnica
Te atral na wy pra wa w prze szłość.
Skoń czy ła się dru ga woj na świa to wa.
Do opu sto sza łej ka mie ni cy gdzieś na
Dol nym Ślą sku wpro wa dza ją się no wi
lo ka to rzy – Po la cy. Jed no z miesz kań
jest jed nak na głu cho za mknię te i nie
moż na się do nie go do stać… Mrocz -
na za gad ka z prze szło ści i kry mi nal ny
ro mans mię dzy na ro do wy z mu zy ką
na ży wo, tań cem i pio sen ka mi.

Bez płat ne wej ściów ki w ka sie Te atru
im. H. Mo drze jew skiej w Le gni cy  – 17 ma ja!
Or ga ni za tor:
Wro cław 2016 Eu ro pej ska Sto li ca Kul tu ry

Śmier tel nie trud na gra
31 ma ja 11:00

Stu dio Na Gro bli | Wstęp wol ny!

Spek takl Te atru 21 dla dzie ci w wie -
ku 6–10 lat w ra mach kon fe ren cji prak -
tycz nej „Wię cej niż te atr” i 4. Prze glą du
No we go Te atru dla Dzie ci or ga ni zo wa -
ne go przez Wro cław ski Te atr La lek. 
Kim je steś i dla cze go się za mną skra -
dasz? – za py ta ła Gęś. Mi ło, że mnie za -
uwa ży łaś – po wie dzia ła Śmierć. – Je -
stem przy to bie od two ich na ro dzin, tak
na wszel ki wy pa dek.
Gą ska Kle men ty na pew ne go dnia
spo ty ka Śmierć. Na ten wi dok do sta je
gę siej skór ki, ale nie ucie ka, nie krzy -
czy… Zresz tą Śmierć wy glą da ina czej,
niż spo dzie wa ła się Kle men ty na: nie
trzy ma w rę ku ko sy, nie jest ani sta ra,
ani brzyd ka, lu bi spa ce ro wać i roz ma -
wiać o sło dy czach. Mię dzy dwie ma
bo ha ter ka mi ro dzi się re la cja, po zna ją
się co raz le piej i głę biej.
Wy szły śmy od te ma tu śmier ci, a za -
czę ły śmy przy glą dać się ży ciu, je go re -
gu łom, tej na szej co dzien nie grze
w kla sy. Z mu zycz no -ru cho wych im -
pro wi za cji po wstał spek takl nie tyl ko
o od cho dze niu, ale o twór czej obec no -
ści w świe cie peł nym wy zwań.

Ju sty na Sob czyk

4. Przegląd Nowego Teatru dla dzieci
Świę to sztuk per for ma tyw nych dla mło dych wi dzów i ich opie ku nów
28 ma ja – 3 czerw ca

70 wy da rzeń | 25 spek ta kli te atral nych | 40 in ter dy scy pli nar nych bez płat nych warsz ta tów 
4. edy cja Prze glą du ma cha rak ter wy jąt ko wy, otwie ra bo wiem uro czy ste ob cho -
dy 70-le cia Wro cław skie go Te atru La lek, zo sta ła tak że włą czo na do ofi cjal ne go
pro gra mu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016. 
Fe sti wal roz pocz nie pra pre mie ra spek ta klu Yemaya – Kró lo wa Mórz wg sztu ki
Mał go rza ty Si kor skiej -Misz czuk w reż. Mar ty ny Ma jew skiej. Na pi sa ny na za mó -
wie nie te atru, utrzy ma ny w ba śnio wej po ety ce tekst opo wia da o ma łym Oma rze,
któ ry pró bu je uciec ze swo je go ogar nię te go woj ną kra ju i prze pły nąć łód ką mo rze.
Du ża część za pro szo nych na fe sti wal pro duk cji to spek ta kle opar te na no wych
pol skich sztu kach. Aż trzy przed sta wie nia są pra pre mie ra mi dra ma tów Ma li ny
Prze ślu gi, w pro gra mie po ja wią się po nad to sztu ki Mar ty Gu śniow skiej i Jo an ny
Ge rigk w re ży se rii au to rek. No wo ścią jest obec ność w pro gra mie Prze glą du
twór ców zna nych do ro słej pu blicz no ści, de biu tu ją cych w te atrze dla dzie ci: Re -
mi giu sza Brzy ka, Mał go rza ty Si kor skiej -Misz czuk czy To ma sza Ka ro la ka.



Kon rad Ja rodz ki PLE JA DA
AR TY STÓW WSPÓł CZE SNYCH
21 ma ja 15:00

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu
pl. Po wstań ców War sza wy 5

Zapraszamy na 27. spo tka nie cy klu
pro mu ją ce go pol skich ar ty stów, któ rych
pra ce znaj du ją się w zbio rach Mu zeum
Na ro do we go we Wro cła wiu.
W pro gra mie: oko licz no ścio wy po kaz i omó wie nie eks po no wa nych prac, pro jek -
cja fil mu z 1995 r. pt. Prze strzeń w prze strze ni, Wer ni saż w Piąt ce – Kon rad Ja -
rodz ki oraz dys ku sja w gro nie mi ło śni ków sztu ki.
KON RAD JA RODZ KI, ar chi tekt, ar ty sta ma larz i ry sow nik. Ur. 1927 r. w Za kli ko wie.
Ukoń czył stu dia ar chi tek to nicz ne na Po li tech ni ce Wro cław skiej oraz stu dia ma lar -
skie w PWSSP we Wro cła wiu, pod kie run kiem Eu ge niu sza Gep per ta. Czło nek Gru -
py Wro cław skiej. Rek tor ASP we Wro cła wiu w la tach 1993-99. 
Prze strzeń jest przed mio tem mo je go ma lar stwa. Przez uzy ska nie jak naj bar -
dziej su ge styw ne go złu dze nia pra gnę wy ra zić ową nie praw dę, ja ką jest za mia -
na ścia ny ob ra zu w otwar te okno ob ra zu. Znik nię cie ob ra zu ja ko przed mio tu
i nada nie mu ran gi sty mu la to ra prze żyć, umoż li wie nie od bior cy za po mnie nia
o sy tu acji rze czy wi stej, ja ką jest: widz – prze strzeń – ob raz i uwie rze nie w sy tu -
acje no wą: widz – prze strzeń – prze strzeń.

Kon rad Ja rodz ki

Przestrzeń XIV, 1972

Ola Szulimowska
TO SIĘ NIE MIE ŚCI W GłO WIE
Sa lva dor Dalí – pró ba od czy ta nia
me to dą pa ra no icz no -kry tycz ną
6 maja 18:00

Galeria Entropia, Rzeźnicza 4, Wrocław

Widzimy to, co ma my ja kieś po wo dy
wi dzieć, przede wszyst kim wi dzi my to,
w co wie rzy my. Je śli po wód al bo wia -
ra są przy kre – wi dzi my coś in ne go.
W związ ku z tym, re ak cje wi zu al ne
mo gą być kon tro lo wa ne.

Sa lva dor Dalí To tal ny ka mu flaż na to tal ną
woj nę Esqu ire (Chi ca go), 1942

To, co chcę po ka zać, jest wy ni kiem nie -
daw nych do świad czeń. (...). Pra ca opar -
ta jest m.in. na do świad cze niach prak -
ty ki w Fun da cji Ga la Sa lva dor Dalí w Fi -
gu eres (Ka ta lo nia). In spi ra cją dla mo ich
dzia łań są przede wszyst kim tek sty Sa -
lva do ra Dalí z okre su je go przy na leż no -
ści do ru chu sur re ali stycz ne go, jest to
tak zwa ny okres pa ra no icz no -kry tycz -
ny, ma ją cy swe od zwier cie dle nie nie tyl -
ko w ob ra zach, ale i w wie lu tek stach,
w któ rych Dalí ze swo iście na uko wą
dro bia zgo wo ścią opi su je swo ją re wo lu -
cyj ną me to dę. Frag ment po wy żej cy to -
wa ny po cho dzi z okre su emi gra cji, już
po wy rzu ce niu ar ty sty ze wspo mnia ne -
go ru chu, jest to na dal dla nie go czas
ba dań nad ilu zją optycz ną, jed nak mnie
w tym wy pad ku za in spi ro wał re gion,
w któ rym Sa lva dor Dalí się uro dził,
zmarł, ale i spę dził więk szość ży cia, jest
to miej sce wy jąt ko we, ze wzglę dów
geo gra ficz nych, usia ne ru ina mi bu dow li
obron nych się ga ją cych XI w., miej sca
peł ne szcze lin, uszczerb ków ja kie goś
wszech obec ne go mil czą ce go bra ku.
OLA SZU LI MOW SKA, ab sol went ka
Ma lar stwa ASP we Wro cła wiu, Fi lo lo -
gii Hisz pań skiej UWr i Kul tu ry Śród -
ziem no mor skiej UWr. Zaj mu je się
głów nie ko la żem, in sta la cją, dzia ła nia -
mi au dio -wi zu al ny mi. In te re su ją ją
zja wi ska łą czą ce ko mu ni kat wi zu al ny
z je go opi sem ję zy ko wym. 

Fo rum Po staw Idee sto ją ce za pro jek ta mi
27 ma ja 19:00 Ga le ria Di zajn BWA Wro cław, ul. Świd nic ka 2-4 (25 ma ja-7 sier pień br.)
Jak w dzi siej szych cza sach jest po strze ga ny di zajn przez spo łe czeń stwo? Ja kie
są am bi cje współ cze snych pro jek tan tów? Jak my mo że my zro zu mieć mo ty wa -
cje, któ re kry ją się za pro duk ta mi i pro jek ta mi współ cze snych di zaj ne rów? To
tyl ko część py tań, ja kie zo sta ły po sta wio ne pod czas wy sta wy Fo rum po staw,
a któ rą współ two rzy ło 24 pro jek tan tów z ca łe go świa ta. Po przez obiek ty, mul -
ti me dial ne pro jek ty, tek sty czy iko no gra fię ku ra to rzy z De pot Ba sel pod ję li pró -
bę zgłę bie nia prze my śleń i na sta wie nia mło dych di zaj ne rów.
W ga le rii Di zajn prócz wy sta wy od by wać się bę dzie fo rum pro jek tan tów, dla któ -
re go punk tem wyj ścia sta nie się za gad nie nie de adli ne'u.
ku ra tor ka: Ma tyl da Krzy kow ski, współ pra ca: De pot Ba sel

Magical Dreams III 33 artystów polskich i zagranicznych 
6 maja-11 czerwca Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu, ul. Kiełbaśnicza 28 | Wstęp wol ny!

W dzi siej szym świe cie sztu ki, po wsze
ch nie bra ku je roz róż nie nia mię dzy war -
to ścia mi es te tycz ny mi, a ar ty stycz ny mi.
Przy spad ku war to ści pięk na i po dejrz li -
wo ści ja kie wzbu dza ono wśród ar ty -
stów, wy obraź nia sta ła się dla pięk -
na współ to wa rzysz ką w ba ni cji ze świa -
ta ar ty stycz ne go. 
Nie tyl ko w sztu ce, ale tak że w ży ciu co -
dzien nym czuć co raz więk szy de fi cyt wy -
obraź ni. Wła śnie dla te go, wy sta wa pre -
zen tu je twór czo ści ar ty stów, któ rzy ty go -
dnia mi, skru pu lat nie, krok po kro ku za -
mie nia ją swo je wi zje dyk to wa ne wy -
obraź nią na fak tycz nie ist nie ją ce obiek ty.
Or ga. przy współ pra cy z Ba tor Art Gal le ry.Alen Ko pe ra, P15 olej na płótnie



z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

ul. Traugutta 111/113, Wrocław

WYSTAWA STAŁA 

WYSTAWY CZASOWE 

 

Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej 
Otwarcie 25 czerwca 2016

WYSTAWY CZASOWE:

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

23 lutego – 15 maja 2016

5 lutego – 15 maja 2016

PANORAMA RACŁAWICKA

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

17 maja – 28 sierpnia 2016 

9 maja – 29 czerwca 2016 

24 maja – 17 lipca 2016



Noc Mu ze ów
w Mu zeum Na ro do wym
14 ma ja 16:00-24:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 5. Wstęp wol ny!

16:15 Nie wy god ne i nie oczy wi ste.
O za ska ku ją cych po my słach w mo dzie
opo wie Iwo na Go łaj. Prze śle dzi zmia ny,
któ re wpra wia ły w zdu mie nie daw niej
i dziś. Po ka że gor se ty, kry no li ny, tiur -
niu ry, to reb ki z or na men tem wy ko na -
nym z pe stek ogór ka oraz ka pe lu sze
z ko lek cji Shoe wło skiej pro jek tant ki
El sy Schia pa rel li.
17:30 Mu zeum Utra co ne – po kaz fil mu Mu zeum Utra co ne 2016, któ ry pre zen tu je
utra co ne pod czas II woj ny świa to wej dzie ła Ja na Ma tej ki.
18:30 Mod na i już! Mo da w PRL – wyjątko wa oka zja, aby przed pre mie ro wo zo -
ba czyć wy sta wę pt. Mod na i już! Mo da w PRL. Po wy sta wie opro wa dzi jej ku -
ra tor ka Mał go rza ta Moż dżyń ska -Na wot ka.

Licz ba miejsc ogra ni czo na. Za pi sy od 4.05 pod ad re sem: za pi sy@mnwr.art.pl
19:00 Do bra Noc ka w Mu zeum – ma rzy nam się, aby dzie ci z ob ra zów oży ły, że -
by moż na by ło z ni mi po roz ma wiać, spy tać o ich przy go dy, do wie dzieć się, czy lu -
bią cze ko la dę lub czy cho dzą do szko ły? Czy to moż li we? Oczy wi ście! Po trze bu -
je my tyl ko wy obraź ni i po czu cia hu mo ru.
Za ba wę dla dzie ci w wie ku 6-12 lat, pro wa dzi Bar ba ra Prze rwa.

Za pi sy od 4.05 pod nr. tel. 71 372 51 48
20:00 Po kaz mo dy PRL – po kaz mo dy przy go to wa ny przez Te atr Dzie siąt ka dzia -
ła ją cy przy Li ceum Ogól no kształ cą cym nr X we Wro cła wiu.
21:30 Pa wi lon Czte rech Ko puł – po wrót do prze szło ści. Wy kład Iza be li Trem ba -
ło wicz -Chęć, która opo wie o ar chi tek tu rze Pa wi lo nu, je go hi sto rii i przy szło -
ści – w bu dyn ku w czerw cu te go ro ku Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu otwo -
rzy swój no wy oddział, w któ rym pre zen to wa na bę dzie sztu ka współ cze sna.

Noc Mu ze ów
14 maja od 16:00

Mu zeum Et no gra ficz ne
we Wrocławiu, ul. Traugutta 111/113

Hu cul skiej kul tu rze i sztu ce po -
świę co na bę dzie te go rocz na Noc
Mu ze ów w Mu zeum Et no gra ficz -
nym we Wro cła wiu.
W pro gra mie otwar cie wy sta wy,
za ba wy dla dzie ci oraz kon cert
mu zy ki hu cul skiej.
16:00-17:30 Za ba wy dla dzie ci
Ko ło myj ka czy hu cuł ka. Za ba wa ru -
cho wa dla dzieci z wy ko rzy sta niem
ele men tów hu cul skich tań ców. 
Krzy ży ko wo na so rocz ce.
Warsz tat, pod czas któ re go dzie ci na -
uczą się pod staw ha ftu krzy ży ko we go
i wy ko ny wa nia pro stej apli ka cji. Po zna -
ją tak że daw ne tech ni ki i spo so by zdo -
bie nia ele men tów hu cul skie go stro ju.
18:00-19:30 Otwar cie wy sta wy 
Bart ky, ta biw ky, zgar dy… Hu cu lia na
z ko lek cji Ewy Za łę skiej -Szczep ki i An -
drze ja Szczep ki
19:30 Wie czór z mu zy ką hu cul ską
Wy stą pi i za gra do tań ca ukra iń ski ze -
spół z Ko ło myi

Wstęp wol ny!

Huculi grają na trembitiach

Noc Mu ze ów 2016
14 maja 18:00-24:00

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A

18:00-24:00 Zwie dza nie wy staw cza -
so wych i sta łych: Mar le na Ku dlic ka
Kon tro la ja ko ści i we ry fi ka cja stan dar -
du. Rzeź ba, Wystawa zbiorowa Mil -
cze nie dźwię ków, Sta ni sław Dróżdż
Po ję cio kształ ty oraz Ar chi wum Je rze -
go Lu dwiń skie go.
18:00-24:00 za ba wa i re laks w prze -
strze ni Sa mo ob słu go we go Mu zeum
18:00-20:00 warsz ta ty dla du żych
i ma łych w Be au ti ful Tu be
20:00-23:00 kon cert,
dzia ła nia per for ma tyw ne

Majówka w Młynie Papierniczym
29 kwiet nia – 3 ma ja 9-18:00 Mu zeum Pa pier nic twa, Dusz ni ki Zdrój, ul. Kłodzka 42
Pod czas dłu gie go week en du Mu zeum za pra sza na warsz ta ty – bę dzie moż na
wy ko nać kart kę pa pie ru ze zna kiem wod nym, pre zen tu ją cym w prze źro czu od -
bi cie swo jej dło ni w pa pie rze, wzo rem
oso bi sto ści świa ta show -biz ne su.
Jed nym z punk tów pro gra mu jest zwie -
dza nie hi sto rycz ne go mły na pa pier ni -
cze go, je dy ne go ta kie go na zie mi kłodz -
kiej po mni ka hi sto rii.
Niewątpliwą atrakcją Majówki będzie
no wa wy sta wa Pa pie rem i pió rem.
Sien kie wicz ku po krze pie niu serc.
Eks po zy cja pre zen tu je n. in.: wy jąt ko -
we znacz ki i kar ty pocz to we, pół mi lio -
no wy bank not z wi ze run kiem Sien kie -
wi cza, książ ki tłu ma czo ne na róż ne ję -
zy ki, eks li bri sy oraz ilu stra cje.
Zbio ry po cho dzą z: Mu zeów: Pocz ty
i Te le ko mu ni ka cji we Wro cła wiu, Li te -
rac kie go Hen ry ka Sien kie wi cza w Po -
zna niu oraz Muzeum Pa pier nic twa.



W PROGRAMIE m.in.:
· Zwie dza nie nowej wy sta wy z przewodnikiem
pt. Ben ja min Bil se (1816-1902) i je go or kie stra
zor ga ni zowa nej w 200 le cie uro dzin wy bit ne go
muzyka, kompozytora i dy ry gen ta z Le gni cy.
· Koncert muzyki Benjamina Bilsego
· Marsz Mit Bom ben und Gra na ten
na po li fon, gra mo fon, ada pter, ma gne to fon
i od twa rzacz DVD
· Legnica nocą z wieży Św. Piotra
· Legniccy kolekcjonerzy i ich pasje

NOC MU ZE AL NA 
pod ba tu tą Bil se go

21 ma ja 2016 – 17:00-23:00
Wstęp wolny!

Muzeum Miedzi w Legnicy, ul. Partyzantów 3
Czynne od wtorku do soboty. W soboty oraz pierwszą środę
miesiąca wstęp wolny! Bilety: 10 zł normalny; 6 zł ulgowy.

www.muzeum-miedzi.art.pl Wystawa czynna od 19 maja 2016

No c Mu ze ów 2016
Portret sztuki
13 ma ja 19:00-24:00

Mu zeum Zie mi Kłodz kiej, ul. Łukasiewicza 4
W pro gra mie Nocy Muzeów:
Otwar cie wy sta wy Spor tre to wa ni.
Hi sto rie ko stiu mem opo wie dzia ne au -
tor stwa Jo an ny Sto kla sek -Mi cha lak.
Pre zen ta cje ar ty stów: Emi lii Ta bisz,
Agniesz ki Ci szew skiej, Mal wi ny Karp,
Jo achi ma Ja chy ma, Ire ne usza Ta bi sza
oraz Zo fii Tka czyk.
Au to por tret ak tu al ny – wy sta wa Jo an -
ny Kaucz
O godz. 21:00 (dzie dzi niec mu zeum)
ma ria s. – mo no dram Ewe li ny Ci szew -
skiej, TPWST we Wro cła wiu.

PONADTO Muzeum zaprasza:
28 ma ja 9:00-15:00
21. GIEł DA SKAł I MI NE RA łÓW
Wy sta wa mi ne ra łów ze zbio rów mu -
zeum i pry wat nych ko lek cjo ne rów
na dzie dziń cu kłodz kie go mu zeum.
28-29 ma ja 8:00-15:00
43. TAR GI STA RO CI

Noc Mu ze ów 2016
14 ma ja 18:00-24:00

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

Wy sta wa Dro ga ku no wo cze sno ści.
W jed nym miej scu zo sta ły za pre zen -
to wa ne 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: We is sen hof (Stut t -
gart), Nový Dům (Brno), Wu WA (Wro -
cław), Neubühl (Zu rych), La inz (Wie -
deń) i Ba ba (Pra ga). 
Gra ro dzin na Kot Le Cor bu sie ra. Uczest -
ni cy za ba wy bę dą mie li do roz wią za nia
za gad kę, któ rej roz wią za nie ukry te bę -
dzie po śród eks po na tów na wy sta wie.
Mi le wi dzia ne bę dą stro je w sty lu epo ki.
Wy sta wa Pol ska. Ar chi tec tu re, któ ra
pre zen tu je 24 naj waż niej sze obiek ty
współ cze snej pol skiej ar chi tek tu ry: mu -
zea i sa le kon cer to we, do my jed no ro -
dzin ne, obiek ty spor to we, i in. Któ re
z nich spo tka ją się z Pań stwa uzna -
niem? Pod czas No cy Mu ze ów to wła -
śnie Wy wy bie rze cie naj pięk niej szy pol -
ski bu dy nek ostat nie go 20- le cia.

No c Mu ze ów 2016
XVIII Wro cław ska Kra jo wa
Wy sta wa Ko lek cjo ner ska 
13 maja 8:00-20:00
14 maja 8:00-23:00
15 maja 8:00-12:00

Klub Pod Kolumnami we Wrocławiu,
pl. św. Macieja 21

Mo ty wem prze wod nim te go rocz nej
eks po zy cji jest Eu ro pa w ko lek cjo ner -
stwie. Na wy sta wę zło żą się eks po na -
ty na wią zu ją ce do Eu ro pej skiej Sto li cy
Kul tu ry z dzie dzi ny nu mi zma ty ki, fi la -
te li sty ki i in nych ro dza jów ko lek cjo ner -
stwa. Dla upa mięt nie nia te go rocz nej
wy sta wy, wy da na zo sta nie oko licz no -
ścio wa kar ta te le fo nicz na tzw. te lez -
drap ka (w na kła dzie 100 sztuk) oraz
pocz to we kart ki ko re spon den cyj ne.
Au to rem pro jek tu jest Ta de usz B. M.
De nes, a au to rem fo to gra fii A. Tre bik.
W cza sie trwa nia wy sta wy czyn ne bę -
dą sto iska dla ko lek cjo ne rów w Mu -
zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji przy
ul. Kra siń skie go 1 we Wro cła wiu.



Grze gorz Bu dek
Z cyklu:
Mo je sto ty się cy me trów kwa dra -
to wych au tor stwa
20 ma ja 17:00

Ga le ria Pho toZo 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
DCIK OKiS Rynek-Ratusz 24, Wrocław

GRZE GORZ BU DEK (rocznik 1982).
Ab sol went Aka de mii Sztuk Pięk nych
we Wro cła wiu na kie run ku Fo to gra fia
i Mul ti me dia oraz Sztu ka Me diów.
Uczest nik wy staw zbio ro wych i in dy -
wi du al nych w kra ju i za gra ni cą. Zaj -
mu je się fo to gra fią do ku men tal ną.
Obec nie pra cu je ja ko edy tor gra ficz ny
w du żym wy daw nic twie.

Ku ra to r wystawy: Aga ta Szu ba
Za da niem ga le rii PhotoZona 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 or 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.

ECO EXPAN DED CI TY wy sta wy, pik nik, per for man se
WEEK END OTWAR CIA 13-15 ma ja
WYDARZENIA DO KOńCA 2016 roku
Mię dzy na ro do wy pro jekt Eco Expan ded Ci ty ba da przed sta wio ne na grun cie
dzia łań ar ty stycz nych i di zaj ner skich wy obra żo ne i re al ne, prze szłe, hi sto rycz -
ne już oraz po ten cjal ne związ ki spo łe czeń stwa, sztu ki, na tu ry i tech no lo gii, uka -
zu jąc ich prze ni ka nie się i za leż no ści.
W PRO GRA MIE WEEK EN DU OTWAR CIA bę dzie moż na m.in.:
– za sta no wić się nad pu stel ni kiem w ga le rii – AKI INO MA TA (JP), Why Not Hand
Over a „Shel ter” to Her mit Crabs? – UTO PIE, wer ni saż wystawy
Ar ty ści: Lynn Ca za bon (US) / R. Buck min ster Ful ler (US) / Ta ka hi ko Ii mu ra (JP) / Aki Ino -
ma ta (JP) / Ju nya Yama mi ne (JP) / Pa weł Ja nic ki (PL) / Ha ji me Na ru ka wa (JP) / Se mi con -
duc tor – Ruth Jar man + Joe Ger hardt (UK) / Aki ra Wa ki ta (JP)

13 maja, godz. 18:00 | Cen trum Sztu ki WRO, Wi dok 7 | do 3 lip ca
– zo ba czyć w mie ście anar chi stycz ne cia ło – Anar chy Dan ce The atre (TW), 
SE COND BO DY 45-mi n. utwór ta necz ny / ca ło syl wet ko wy ob raz sfe rycz ny 360 st.
i pro jek cja wi deo w cza sie rze czy wi stym / prze strzen na rzeź ba dźwię ko wa

13 i 14 maja, godz. 21:00 | NFM pl. Wolności 1 | TRWAJĄ ZAPISY: formularz: wro cen ter.pl
– Zielono mi, PIKNIK Food Think Tank (PL)

14 ma ja, godz. 12:30 | skwer przed Cen trum Sztu ki WRO, ul. Wi dok 7
– SYNTETYCZNA NATURA, wernisaż wystawy w programie Nocy Muzeów 2016

14 maja, godz. 18:00 | Pasaż Pokoyhof ul. św. Antoniego 2-4
– usiąść w me ga fo nie w le sie – Han nes Praks + Bir git Öigus (EE) – ME GA FO NY,
me ga fo nicz na in sta la cja w prze strze ni Par ku Wschod nie go do wzmac nia nia
dźwię ków kra jo bra zu, skła da ją ca się z trzech ol brzy mich drew nia nych me ga fo -
nów, zbu do wa nych przez stu den tów ar chi tek tu ry wnętrz Es toń skiej Aka de mii
Sztu ki (Es to nian Aca de my of Arts).

Od 14 maja, godz. 15:00 | Park Wschod ni we Wro cła wiu, ul. Kra kow ska 
– NIE DZIEL NY PO RA NEK we WRO, pro gram ani ma cji ja poń skich po łą czo ny z au -
tor ski mi pre zen ta cja mi ja poń skich ar ty stów, któ rych pra ce są po ka zy wa ne
na wy sta wie UTO PIE – Ha ji me Na ru ka wy i Aki ry Wa ki ty

15 maja, godz. 12:30 | Centrum Sztuki WRO, ul. Widok 7

– dać się na kar mić ro bo to wi w Sy na go dze – Si mon La ro che + Da vid Szan to (CA),
Per pe tu al De mo tion – PU RY FI KA CJE, wer ni saż wy sta wy z udzia łem ar ty stów
Ar ty ści: Lynn Ca za bon (US) / Ichi ro Hi ga shii zu mi + Se le ne cre ati ve te am (Ta kuya
Shi ma da, Ju nya Hi ro ka wa, Ka zu hi ro Ka me da, Yu Mu ro oka (JP) / An na Jer mo la -
ewa (RU/AT) / Si mon La ro che + Da vid Szan to (CA)

15 maja, godz. 15:00 | Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, Paw ła Włod ko wi ca 7 | do 19 maja

– po słu chać mró wek w Fil har mo nii – Elvin Fla min go, a. k. a. Ja ro sław Czar nec ki
+ Irek Wojt czak + JA AA! (PL) – SHMIB, Sy mul ta nicz na Hy bry da Mu zy ki Im pro wi -
zo wa nej z Bio ar tem  per for mans/kon cert 

15 maja, godz. 21:00 | NFM pl. Wolności 1 | TRWAJĄ ZAPISY: formularz: wro cen ter.pl
KON KURS WI DO KÓW KO WY od 13 ma ja do 3 lip ca
Or ga ni zo wa ny przez Od kryt ki. Ko cha nym ciot kom – Pau li na An na Ga lan ciak +
Ka ta rzy na Ra moc ka + Mi chał Wo ro niak (PL)
Ma ją cy na ce lu ze bra nie naj cie kaw szych zdjęć do ku men tu ją cych wy da rze nia
i wy sta wy w ra mach pro jek tu „Eco Expan ded Ci ty”. Ze zwy cię skich zdjęć zo sta -
nie stwo rzo na se ria uni ka to wych pocz tó wek. Zwy cię skie pra ce bę dą też pre -
zen to wa ne na fa sa dzie WRO. Te i in ne wy da rze nia, od by wa ją ce się w wie lu miej -
scach w mie ście – przed sta wią ar ty stycz ne wi zje, na dzie je i pro ble my, ja kie przy -
no si zmia na współ cze sno ści.

Szcze gó ły pro gra mo we i opis wy da rzeń do koń ca ro ku: wro cen ter.pl | fb/Wro Art Cen ter
Or ga ni za tor: Cen trum Sztu ki WRO | Ku ra tor: Vio la Kra jew ska i ze spół Cen trum Sztu ki WRO
WSTĘP WOL NY NA WSZYST KIE WY DA RZE NIA!





Mu zeum dia lo gu
Dzień Otwarty, inaugurujący działalność Muzeum Pana Tadeusza
3 maja 10:00 – te go dnia wstęp wolny!

Mu zeum Pa na Ta de usza we Wro cła wiu, Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem – Rynek 6
Mi sją Mu zeum jest po ka za nie, jak „Pan Ta de usz” kształ to wał no wo cze sne my śle -
nie o tra dy cji i toż sa mo ści kul tu ro wej; w ja ki spo sób ro man tycz ne po strze ga nie
obo wiąz ków wo bec spo łecz no ści wpły nę ło na wie le po ko leń Po la ków.
Źró dłem wąt ków nar ra cyj nych i naj waż niej szym punk tem od nie sie nia dla wy sta -
wy głów nej jest rę ko pis Pa na Ta de usza, ale na eks po zy cji „na ży wo” po ka za nych
jest po nad dwie ście obiek tów, głów nie ze zbio rów Osso li neum. Już w ma ju bę -
dzie  mo żna zo ba czyć ory gi nał Kon sty tu cji 3 ma ja, ob ra zy spro wa dzo ne ze Lwo -
wa, mu ze alia wy po ży czo ne z mu ze ów na ro do wych w War sza wie i Kra ko wie.
Eks po zy cja głów na po dzie lo na zo sta ła na dzie sięć sal, uka zu ją cych źró dła i roz kwit
pol skich idei ro man tycz nych oto nie któ re z nich: SA LA EPO KA – uka zu je kon tekst hi -
sto rycz ny cza sów po wsta nia Po ema tu. SA LON – tu po zna je my kul tu ro we tło eu ro -
pej skie go ro man ty zmu, ze szcze gól nym uwzględ nie niem ma lar stwa (pre zen ta cja
ob ra zów) i mu zy ki (sta no wi ska od słu cho we i kon cer ty ka me ral ne).
SA LA MIC KIE WICZ – przed sta wia dif fe ren tia spe ci fi ca pol skie go ro man ty zmu, je go
cha rak te ry stycz ną pro ble ma ty kę, przede wszyst kim po przez pry zmat bio gra fii Ada -
ma Mic kie wi cza. BI BLIO TE KA – tu taj moż na prze glą dać i czy tać na wir tu al nym sto le
mul ti me dial nym naj waż niej sze księ gi i cza so pi sma epo ki. SA LA RĘ KO PIS – pre zen -
tu je ma nu skrypt po ema tu. Au to graf Pa na Ta de usza jest naj cen niej szym rę ko pi -
sem Osso li neum i jed nym z naj war to ściow szych za byt ków pol skiej kul tu ry.
GA BI NE TY ŚWIAD KóW HI STO RII – MI SJA POL SKA. Epi lo giem eks po zy cji głów nej
jest opo wieść o lo sach po ko le nia, któ re uro dzi ło się i doj rze wa ło w wol nej po 123
la tach roz bio rów Pol sce, opar ta na dwóch bio gra fiach:
Ga bi net Ja na i Ja dwi gi No wak -Je zio rań skich. Na ko lek cję skła da się oko ło dwu -
stu ob ra zów, akwa rel, ry sun ków, mi nia tur i gra fik, prze szło 250 sztuk bro ni, sre -
ber, szkła, por ce la ny i tka nin, po nad 200 me da li i od zna czeń, ko lek cję nu mi zma -
tów oraz kil ka dzie siąt sta ro dru ków i ksią żek wy da nych od XVI do XIX wie ku.
Ga bi net Wła dy sła wa i Zo fii Bar to szew skich. Prze ka za ny Osso li neum dar obej -
mu je gro ma dzo ne przez ca łe ży cie ar chi wa lia do ty czą ce naj now szej hi sto rii Pol -
ski, zbiór pod ziem nych dru ków i wy daw nictw z okre su sta nu wo jen ne go oraz
ar chi wum pry wat ne Wła dy sła wa Bar to szew skie go, na gro dy i or de ry.
Przez pry zmat tych po sta ci po ka za no, ja ki wpływ twór czość Mic kie wi cza mia ła
na ko lej ne po ko le nia. Ich bio gra fie opo wia da ne są za po mo cą fil mów, pre zen ta -
cji, gier. Bę dzie moż na np. po słu chać ory gi nal nych prze mó wień, obej rzeć prze -
słu cha nie przez wi zjer w wię zien nych drzwiach, za siąść przy biur ku cen zo ra i zo -
ba czyć, jak ka le czo no tek sty oraz spró bo wać przy wró cić ich pier wot ną treść.

Muzeum czynne od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-18:00. Bilety: N 20 | U 10 zł Grupowe:
N (powyżej 10 osób) 15 zł | U 7.50 zł. Bezpłatnie: dzieci do lat 4 | osoby po 75. roku życia

MPiT we Wrocławiu 
w grafice i filatelistyce
Do 30 maja

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

W 2016 ro ku Mu zeum Pocz ty i Te le ko -
mu ni ka cji we Wro cła wiu ob cho dzi 95-
le cie ist nie nia. Te mat Mu zeum wie lo -
krot nie po ja wiał się w ofi cjal nych emi -
sjach Pocz ty Pol skiej, po cząw szy
od 1956 ro ku, kie dy to re ak ty wo wa no
we Wro cła wiu Mu zeum Pocz ty i Te le -
ko mu ni ka cji prze no sząc je go sie dzi bę
z War sza wy do Wro cła wia, po przez
ko lej ne ju bi le usze, czy gro ma dzo ne
w Mu zeum cen ne przed mio ty za byt -
ko we zwią za ne z hi sto rią pocz ty i te le -
ko mu ni ka cji. Z oka zji wspo mnia nych
rocz nic i ju bi le uszy wie lu zna nych
współ cze snych ar ty stów wy ko na ło
dla Mu zeum gra fi ki o te ma ty ce pocz -
to wej. Na wy sta wie bę dzie moż na zo -
ba czyć ory gi nal ne pra ce gra ficz ne tych
wy bit nych ar ty stów wy ko na ne spe -
cjal nie dla MPiT we Wro cła wiu, 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 nych.

Mi łosz Flis
Ciężka praca
7 ma ja 18:00

Galeria Wykwit
Ale ja Ja na Ko cha now skie go 21, Wro cław

Po wsta ły w WY KWI CIE obiekt przy no -
si na myśl sko ja rze nia z cięż ką fi zycz -
nie, ale pro stą do wy ko na nia pra cą.
Wier ce nie, ku cie czy bu rze nie to czyn -
no ści nie wy ma ga ją ce żad nej spe cja li -
stycz nej wie dzy lub umie jęt no ści. Wy -
ma ga ją za to de ter mi na cji, si ły i wy -
trwa ło ści. Mi łosz Flis sta ra się spra wić
wra że nie, że wy ko nał ty ta nicz ną pra -
cę po to, by od sło nić na no wo wnę trze
ga le rii.
CIĘŻ KA PRA CA wy da je się na wią zy -
wać rów nież do wy sił ku, ja ki wło ży li
twór cy WY KWI Tu w po wsta nie te go
miej sca. Za cho dzi tu jed nak pew na
od wrot ność w dzia ła niu – upo rząd ko -
wa na i wy czysz czo na prze strzeń WY -
KWI Tu zo sta ła po now nie za gru zo wa -
na i wy ję ta z uży tecz no ści.



  

   

ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH
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Krystyna Sądej Fra gi le – léger
Tka ni na ar ty stycz na
7 maja 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

Wy sta wa to wa rzy szą ca 15 Mię dzy na ro -
do we mu Trien na le Tka ni ny, łódź 2016/
15th In ter na tio nal Trien nial of Ta pe stry.
KRY STY NA Są DEJ uro dzi ła się w Kry -
ni cy Zdro ju. Obec nie miesz ka i two rzy
w Ot ta wie. Tka ni ną ar ty stycz ną zaj -
mu je się od po nad 30 lat. In te re su je ją
ko lor, for ma i prze strzeń. Przez kil ka -
na ście ostat nich lat ar tyst ka kon cen -
tru je się na wy ko rzy sty wa niu ma te -
ria łów od zy ska nych (re cy klin gu) ta kich
jak: pla sti ko we fo lie, ta śmy mo no i vi -
deo. Mie sza jąc te nie kon wen cjo nal ne
ma te ria ły, two rzy dwu i trój wy mia ro -
we for my. Artyst ka ma na swo im kon -
cie wie le wy staw mię dzy na ro do wych.

Edward Gałustow
Metamorfozy ornamentu
4 maja 19:00

Galeria Sztuki Ślimak,
ul. Władysława Łokietka 3, Wrocław

Artysta po mi mo, że re pre zen tu je ma -
lar stwo tra dy cyj ne, to czę sto jego
sztuka na zy wa na jest de ko ra cyj ną.
Świa do mie wy ko rzy stu je or na ment,
ktory sta je się fan ta zyj nym mo ty wem
abs trak cyj nym jego prac.
Edward Ga łu stow ro dził się w Ar me -
nii. Miesz ka i two rzy w Wi teb sku
na Bia ło ru si oraz w Pol sce. Ab sol went
Wy dzia łu Ma lar stwa i Gra fi ki Uni wer -
sy te tu Wi teb skie go. Je go do me ną jest
ma lar stwo szta lu go we, gra fi ka oraz
tkac two ręcz ne. Uczest nik wie lu mię -
dzy na ro do wych wy staw i ple ne rów,
kon kur sów, bien na le i trien na le
na świe cie. W 2008 ro ku otrzy mał se -
rebr ny me dal La bor Omnia Vin cit. 
Wer ni saż uświet ni wy stęp Wal de ma -
ra Paw li kow skie go – mu zyk, ar ty sta
pla styk, fo to graf, bard.

Wystawa zbiorowa
Dolnośląskiego Stowarzyszenia
Artystów Plastyków
od 5 maja do 30 czerwca

Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej,
ul. Pretficza 24, Wrocław

Ce lem Sto wa rzy sze nia jest two rze nie
śro do wi ska ar ty stycz ne go, in te gru ją ce -
go oso by peł no i nie peł no spraw ne.
Twór cy DSAP upo wszech nia ją pol ską
sztu kę, kul tu rę, war to ści fi lo zo ficz ne
i mo ral ne oraz kształ tu ją wraż li wość
es te tycz ną w kra ju i za gra ni cą.
Dą żąc do re ali za cji pro gra mu Za rząd
Sto wa rzy sze nia po dej mu je róż no rod ne
dzia ła nia: or ga ni zu je wy sta wy, kon kur -
sy, ple ne ry, za ję cia i spo tka nia warsz ta -
to we. Człon ko wie DSAP uczest ni czą
w róż nych spo łecz nych ak cjach cha ry -
ta tyw nych. Współ pra cu ją z wie lo ma in -
sty tu cja mi: ga le ria mi, klu ba mi, szko ła mi,
bi blio te ka mi, ośrod ka mi kul tu ry, a tak że
z Kra jo wą Ra dą Sto wa rzy szeń Re gio -
nal nych Rze czy po spo li tej Pol skiej.
Pre zen to wa na wy sta wa sta no wi frag -
ment bo ga te go do rob ku twór cze go
ar ty stów zrze szo nych w DSAP.

Ben ja min Bil se i je go or kie stra
19 ma ja – 30 paź dzier ni ka

Mu zeum Mie dzi w Le gni cy, Aka de mia Ry cer ska, ul. Choj now ska 2, Legnica
200 lat te mu w ro ku 1816 w Le gni cy uro dził się Ben ja min Bil se, wy bit ny dy ry -
gent, mu zyk i kom po zy tor. Z tej oka zji rok 2016 zo stał ogło szo ny w Le gni cy Ro -
kiem Ben ja mi na Bil se go. Świę tu jąc tą szcze gól ną rocz ni cę Mu zeum Mie dzi wraz
z Ben ja min Bil se Ge sel l schaft e.V. w Det mold przy go to wa ło wy sta wę przy bli ża -
ją cą ży cie i twór czość te go nie zwy kłe go le gni cza ni na. Na eks po zy cji znaj du je się
wie le ar chi wa liów, gra fik, wy daw nictw nu to wych, in stru men tów oraz oso bi stych
pa mią tek po artyście znaj du ją cych się w zbio rach je go po tom ków. 
Współ cze śni za li cza li Bil se go do naj więk szych dy ry gen tów. Człon ko wie je go or -
kie stry two rzy li trzon po wsta ją cej Fil har mo nii Ber liń skiej.
Na eks po zy cję skła da ją się blo ki te ma tycz ne opo wia da ją ce o mło do ści Ben ja mi -
na Bil se go, dzia łal no ści le gnic kiej or kie stry pod je go ba tu tą, po dró żach ar ty stycz -
nych. Szcze gól nie du żo miej sca po świę co no war szaw skim i ber liń skim kon cer -
tom le gnic kich mu zy ków. Z dzie ła mi kom po zy to ra moż na za po znać się na sta -
no wi skach mul ti me dial nych, któ re również udo stęp nio ne są na wy sta wie.

Mag da Wal l ner
Elż bie ta Tar goń ska
Kat man du.
Zdję cia przed koń cem świa ta
Do 31 ma ja Wstęp wolny!

Ga le ria Wnętrz Do mar, ul. Bra ni bor ska 14
W rocz ni cę trzę sie nia zie mi w Ne pa lu
w Ga le rii Wnętrz Do mar można
obejrzeć zdjęcia dwóch wro cław skich
po dróż ni czek i pa sjo na tek fo to gra fii,
któ re za re je stro wa ły na zdję ciach
świat tuż przed ka ta kli zmem, nisz czą -
cym per ły ty be tań skiej sztu ki i kul tu ry. 



Anna Maria Kuszczyńska
Piękno jest w nas
6 maja 18:00

ODT Swiatowid,
ul. Sempołowskiej 54a, Wrocław

Wy sta wa ma lar stwa i ry sun ku. Pre -
zen to wa ne pra ce przed sta wia ją pięk -
no we wnętrz ne i ze wnętrz ne czło wie -
ka wraz z ota cza ją cą go na tu rą.
AN NA MA RIA KUSZ CZYń SKA ab sol -
went ka Wy dzia łu Ma lar stwa i Rzeź by
wro cław skiej ASP. Zaj mu je się ma lar -
stwem szta lu go wym, akwa re lo wym
oraz ry sun kiem. Two rzy rów nież in -
sta la cje mul ti me dial ne, wy ko nu je ma -
ski oraz ko stiu my.

Artur Kardamasz Malarstwo
Złota Jabłoń
6 maja 18:00

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

Stu dia w ASP we Wro cła wiu, dy plom
w 1995 r. w pra cow ni prof. Sta ni sła wa
Kor ty ki. Au tor ma lar stwa ścien ne go:
Pa saż Pod Błę kit nym Słoń cem – Ry -
nek Wro cław, Mu zeum An tro po lo gicz -
ne – Wro cław. Ar tur Kar da masz bie rze
udział w wy sta wach i ple ne rach ma -
lar skich. Upra wia ma lar stwo w tech -
ni ce akry lo wej i ry su nek.  W swych ob -
ra zach od wo łu je się chęt nie do es te ty ki
mo der ni zmu XIX/XX w.
W czę ści mu zycz nej wer ni sa żu wy -
stą pi ze spół The Tac to pers.

Marek Żarczyński Malarstwo
Ocalić od zapomnienia – kapliczki
1-31 maja

Miejskia Biblioteka Publiczna filia nr. 18
we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 236a

Wy sta wa ar ty sty ama to ra, pre zen tu je
cykl ma lar stwa olej ne go prze sta wia -
ją cy przy droż ne ka plicz ki na sze Pol -
skie oraz m.in. Sło wac kie, Wę gier skie,
Au striac kie, któ re spo tkał na drodze
swoich podróży po świecie. Noc Mu ze ów w MDK Śród mie ście

14 ma ja 17:00-20:00 MDK Śród mie ście, ul. Dubois 5. Wstęp wolny!
Oka zja na ak tyw ne spo tka nie ze sztu ką dla ma łych i do ro słych. W pro gra mie
m.in. warsz ta ty: ma lo wa nie, ry so wa nie, le pie nie z gli ny, zdo bie nie szkła, szy cie
ma sko tek. Po nad to: zwie dza nie wy sta wy, kier masz prac pla stycz nych, ma lo -
wa nie dzie cię cych bu ziek, pre zen ta cja in stru men tów mu zycz nych.

Jolanta Grocholska-Janczara
Blisko muzyki | Malarstwo olejne
9 ma ja 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7
Ukoń czy ła PWSSP we Wro cła wiu. Dy -
plom na Wy dzia le Gra fi ki pod kie run -
kiem J. J. Alek siu na. Zaj mu je się ma lar -
stwem szta lu go wym i ry sun kiem. Two -
rzy w tech ni ce olej nej, akwa re li i akry lo -
wej. Ar tyst ka ma lu je ob ra zy fi gu ra tyw -
ne, sym bo licz ne oraz du żo por tre tów.
Co raz czę ściej two rzy też abs trak cje,
w któ rych na wią zu je do mu zy ki.
W pro gra mie wer ni sa żu:
kon cert uczniów szkół mu zycz nych.



SPEKTAKLE » » »
MEDIA MEDEA
18:00 Scena na Świebodzkim

FILMY » » »
MAJOWY DKF
18:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin

WYSTAWY » » »
DANUTA CHAJEWSKA AKWARELE
od 10.00 Klub 4 Reg. Bazy Logistycznej
EDWARD GAŁUSTOW METAMORFOZY
ORNAMENTU
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPOTKANIA » » »
TOTUS TUUS - MARYJO
17:00 Klub Muzyki i Literatury

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

5 MAJA CZWARTEK
KONCERTY » » »

ŚPIEWAJ Z NAMI W JIDYSZ
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
Z ZORZą POLARNą W TLE
19:00 NFM Sala Kameralna
PIOTRA ROGALA 
Z BIESZCZADAMI W TLE
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPEKTAKLE » » »
MEDIA MEDEA
18:00 Scena na Świebodzkim
CZARODZIEJSKI FLET
19:00 Opera Wrocławska
H(2)O
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego s.205
KOMEDIA OBOZOWA
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

1 MAJA NIEDZIELA
SPEKTAKLE » » »

CYNKOWI CHŁOPCY
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
POŁAWIACZE PEREŁ
19:00 premiera Opera Wrocławska
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

FILMY » » »
ROBINSON CRUSOE
11:00 Centrum Kultury Zachód
7 RZECZY, 
KTóRYCH NIE WIECIE O FACETACH
17:00 Centrum Kultury Zachód

SPOTKANIA » » »
MAJóWKA 2016 trwa do 3-go Maja
9:00-18:00 Mu zeum Pa pier nic twa
w Dusz ni kach Zdro ju

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

2 MAJA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

GALA PIOSENKI DANCE I DISCO POLO
17:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
BOOGIE BOYS - BLUES & BOOGIE 
20:00 A`propos, Wałbrzych

3 MAJA WTOREK
KONCERTY » » »

WOJTEK JUSTYNA TREE... OH!? 
20:00 A`propos, Wałbrzych

WYSTAWY » » »
INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM PANA TADEUSZA
10:00-18:00 Muzeum Pana Tadeusza

SPOTKANIA » » »
WITAJ MAJOWA JUTRZENKO
16:00 Klub Muzyki i Literatury
FESTYN Z OKAZJI UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
16:00 Stadion sportowy MCS
DROGA DO WOLNOŚCI
18:00 Salonik Trzech Muz

WYCIECZKI » » »
NIEMCY: ST. MARIENTHAL 
– HERRNHUT – OBE RCUN NERS DORF
Info tel. 609 941 775 – BOT Podróznik

DLA DZIECI » » »
BAJKI I LEGENDY ZE SPICHLERZA
12:00 Muzeum Powozów w Galowicach

4 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » »

LUTOSŁAWSKI QUARTET
19:00 NFM Sala Czerwona
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

Dni Otwarte
PSM II stopnia im. Ryszarda
Bukowskiego we Wrocławiu
11-13 maja

Państwowa Szkoła Muzyczna
im. R. Bukowskiego, Podwale 68, Wrocław

Za wsze chcia łeś grać na trąb ce?
A mo że two im ma rze niem by ła gi ta -
ra? Przyjdź, bę dzisz uczest ni czyć w za -
ję ciach, spo tkasz się z na uczy cie la mi
oraz otrzy masz in for ma cje na te mat
szko ły. Kon cert (11 ma ja, 0 17: 30 – Au la
Szko ły), pod czas któ re go za pre zen tu ją
się ucznio wie i na uczy cie le wszyst kich
sek cji i wy dzia łów.

www.fa ce bo ok.com/PSM Po dwa le

Witaj majowa jutrzenko
Spotkanie literacko-muzyczne
3 maja 16:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10

W pro gra mie pre lek cja Ma rii So ni Krok
Kon sty tu cja Ma jo wa w li te ra tu rze
i mu zy ce oraz tek sty li te rac kie i pie śni
o Kon sty tu cji.
Wy ko naw cy: Mar ce li na Cho do row ska,
Kry sty na Droz dow ska, Ma ria Stu chly -
-Do liń ska, Le szek Du szyń ski, Jó zef Jó -
zak, Mar ty na Ka cza łek, Ewa Po re da.
Skrzyp ce, Jo lan ta To ma szu nas, for te -
pian, Ma rek Ko cu ła. 

Wstęp wolny!

IX Festiwal Wachlarz 2016
21 maja od 9:00|20:00 Afterparty

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza
Wielkiego 19a-21, Wrocław

Fe sti wal łą czy po dró że, re por taż i in -
ter net, jest jed ną z im prez Eu ro pej -
skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016. 
Podczas festiwalu wy stą pią m.in. re -
por ta ży sta i pi sarz Woj ciech Ja giel ski,
Ola Gu mow ska, au tor ka po dróż ni czej
książ ki ro ku za „Seks, be tel i cza ry. Ży -
cie sek su al ne dzi kich sto lat póź niej”,
fo to re por ter Woj ciech Grzę dziń ski,
Krzysz tof Cze czot – ak tor, któ re go za -
fa scy no wał świat dźwię ku, dla te go re -
ali zu je au dio bo oki, obec nie „Bi blię”, Ma -
ciej Mo skwa, lau re at Grand Press Pho -
to 2015 czy Mar cin Ogdow ski, dzien ni -
karz i ko re spon dent wo jen ny (Irak,
Afga ni stan, Ukra ina); na zy wa ny pierw -
szym pol skim blo ge rem wo jen nym.

Bilet: 24.99 | www.wachlarz.net.



WYSTAWY » » »
ZBIOROWA WYSTAWA DSAP 
od 10:00 Klub 4 Reg. Bazy Logistycznej
TKANKA – ORI GO
Gru pa 0+: An na Frąc ko wicz, 
Iza be la ła piń skiej, Ta ma ra Sass
18:00 Galeria Tkacka na Jatkach

DLA DZIECI » » »
PTAKI DZIWAKI
9:00 11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SID - WąŻ, KTóRY CHCIAŁ ŚPIEWAĆ
11:00 Opera Wrocławska

6 MAJA PIąTEK
KONCERTY » » »

ROSTKOWSKI VS. FEAT
19:00 NFM Sala Główna KGHM
MAJOWE PIEŚNI BAŁKAńŚKIE
19:00 Klub SALONIK
CISZA JAK TA
20:00 A`propos, Wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
ONI Stanisława Ignacego Witkiewicza
19:00 premiera Scena Kameralna
CYGANERIA
19:00 Opera Wrocławska
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
H(2)O
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego s.205
W ŚRODKU SŁOńCA
GROMADZI SIĘ POPIóŁ
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
KOLACJA NA CZTERY RĘCE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
MAGICAL DREAMS III
10:00-18:00 Galeria Miejska 
ARTUR KARDAMASZ ZŁOTA JABŁOń
18:00 Klub Muzyki i Literatury
ANNA MARIA KUSZCZYńSKA
PIĘKNO JEST W NAS
18:00 ODT Swiatowid 70 lat
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OLA SZULIMOWSKA 
TO SIĘ NIE MIEŚCI W GŁOWIE...
18:00 Galeria Entropia

DLA DZIECI » » »
KRĘCIPUPA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PTAKI DZIWAKI
11:00 18:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

7 MAJA SOBOTA
KONCERTY » » »

CHóR 
I ZESPóŁ INSTRUMENTóW DĘTYCH
18:00 NFM Sala Czerwona
CISZA JAK TA
19:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
KONCERT FREAKóW – FRE AKI AFRY KI 
20:00 Klub Stary Klasztor
RIDERS - PREMIERA NOWEJ PŁYTY
20:00 A`propos, Wałbrzych
OBARA INTERNATIONAL
20:30 NFM Sala Czerwona
ALDARON I JARECKI
20:30 Wędrówki Pub

SPEKTAKLE » » »
GRAMY DALEJ
18:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin
ONI Stanisława Ignacego Witkiewicza
19:00 Scena Kameralna
POŁAWIACZE PEREŁ
19:00 Opera Wrocławska
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
H(2)O
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego s.205
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 Scena na Świebodzkim
W ŚRODKU SŁOńCA
GROMADZI SIĘ POPIóŁ
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
DROGA ŚLISKA OD TRAW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
MISTERIUM BUFFO
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
RODZINA KERWOODóW
20:00 Wrocławski Teatr Komedia



WYSTAWY » » »
KRYSTYNA SąDEJ FRAGILE - LéGER
17:00 Klub - Galeria Sztuki  DSAP
MIŁOSZ FLIS CIĘŻKA PRACA
18:00 Galeria Wykwit
ANNA NOVIKA SOBIERAJSKI 
MIGRACJE OD WEWNąTRZ
18:00 Galeria Arttrakt

SPOTKANIA » » »
DOLNOŚLąSKA GIEŁDA
FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Klub Firlej

DLA DZIECI » » »
KAŻDY LUBI PLUSZAKI 
– WARSZTATY KRAWIECKIE
11:00-12:30 CRZ Krzywy Komin
MUZUEM DLA DZIECI
12:00-16:00 Muzeum Powozów w Galowicach
KRĘCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CALINECZKA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

8 MAJA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

ZUZANNA I STARCY
18:00 NFM Sala Główna KGHM
ZAPOMNIANE MIASTO: 
KAJETAN GALAS
18:00 Dworzec Nadodrze
U STUDNI
18:00 Centrum Kultury Zachód
PIEŚNI WYRYTE W KAMIENIU
19:00 Synagoga pod Białym Bocianem

SPEKTAKLE » » »
W ŚRODKU SŁOńCA
GROMADZI SIĘ POPIóŁ
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

ONI Stanisława Ignacego Witkiewicza
19:00 Scena Kameralna
POŁAWIACZE PEREŁ
17:00 Opera Wrocławska
ŚMIERĆ I DZIEWCZYNA
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
19:00 Scena na Świebodzkim
KONFERENCJA PTAKóW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
RODZINA KERWOODóW
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

FILMY » » »
THE DOMINO EFFECT
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 cafe Cocofli

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
KRĘCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

9 MAJA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

RAFAŁ MAJZNER & JERZY OWCZARZ
18:00 Centrum Sztuki, Oława 

SPEKTAKLE » » »
ZEMSTA 9:30 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
DRUKI WROCŁAWSKIEGO KALAMBURU
od 10:00 Muzeum Narodowe
JOLANTA GROCHOLSKA-JANCZARA
BLISKO MUZYKI
18:00 Salonik Trzech Muz

FILMY » » »
PLEMIĘ reż. Mirosław Słabopszycki,
Ukraina, 132’, 2014
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
CZYNNE PONIEDZIAŁKI 
CZYTANIE ROZRZUCONE
19:00 Scena na Świebodzkim

10 MAJA WTOREK
KONCERTY » » »

'WALDEMAR ZABORSKI
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MARIUSZ LUBOMSKI
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
ONI Stanisława Ignacego Witkiewicza
19:00 Scena Kameralna

WYSTAWY » » »
TOMASZ SIKORSKI
USZY GWIAZD SZTUKI POLSKIEJ
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » »
ZAJĘCIA MALARSTWA 
INTUICYJNEGO VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZERWONY KAPTUREK
TAJEMNICZE KRóLESTWO
11:00 Opera Wrocławska

11 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » »

ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
EUGENIUSZ ONIEGIN
19:00 Opera Wrocławska
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FILMY » » »
MAJOWY DKF
18:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin

SPOTKANIE » » »
WITAMY WE WROCŁAWIU
X Turniej Przedszkolaków
10:00 MDK Śródmieście

12 MAJA CZWARTEK
KONCERTY » » »

SONATY NA WIOLONCZELĘ 
I FORTEPIAN
19:00 NFM Sala Kameralna
SACRUM ET PROFANUM
19:00 Rynek Ratusz, Sala Wielka
JOÃO DE SOUSA
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
KRZYWICKA/KREW
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
EDUKACJA RITY
18:30 Wrocławski Teatr Komedia
RIGOLETTO
19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
HANS, DORA I WILK
19:00 Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » »
POLSKA. ARCHITECTURE
18:00 Muzeum Architektury

SPOTKANIA » » »
ZAM KI I PA ŁA CE GA LI CJI 
ORAZ ICH WŁA ŚCI CIE LE. 
ZBIO RY GA BI NE TU GRA FI KI
16:00 Aula Ossolineum
JAK W AFRYCE
Auschwitz na niemieckich
pocztówkach z czasów wojny
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
MOŻE MORZE
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO 17:30 Wrocławski Teatr Lalek
13 MAJA PIąTEK

KONCERTY » » »
RAFAŁ MAJZNER & JERZY OWCZARZ
12:30 i 18:00 Klub Muzyki i Literatury
BEETHOVEN – VIII SYMFONIA
19:00 NFM Sala Główna KGHM
PIEŚNI KARPAT
19:00 Klub SALONIK
SECOND BODY ECO EXPANDED CITY
21:00 NFM Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
RAJ UTRACONY
19:00 Opera Wrocławska

MAYDAY 19:00 Scena Kameralna
HANS, DORA I WILK
19:00 Scena na Świebodzkim
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » »
XVIII WROCŁAWSKA KRAJOWA
WYSTAWA KOLEKCJONERSKA
w ramach Nocy Muzeów, dostępna
przez 3 dni, do 15-go Maja
8:00-20:00 Klub Pod Kolumnami
RENOMA WRO ECO EXPANDED CITY
17:00 Dom Handlowy Renoma
UTOPIE ECO EXPANDED CITY
18:00 Centrum Sztuki WRO
JAROSŁAW MODZELEWSKI Dlaczego
czas mija, dlaczego mija czas?
19:00 Galeria Arttrakt
NOC MUZEóW 
W MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ
19:00-24:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

SPOTKANIA » » »
MIEJSKIE CHWASTOŻERSTWO
ECO EXPANDED CITY
12:00 Galeria Wykwit
TAńCE KARPACKIE 21:00 Klub SALONIK

DLA DZIECI » » »
MOŻE MORZE
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO 17:30 Wrocławski Teatr Lalek
14 MAJA SOBOTA

KONCERTY » » »
AKADEMICKA ORKIESTRA KAMERALNA
18:00 Sala Koncertowa AMKL
MAJOWY WIECZóR KAMERALNY
18:00 NFM Sala Czerwona
SECOND BODY ECO EXPANDED CITY
21:00 NFM Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
ŁUCJA Z LAMMERMOORU
19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY
19:00 Scena Kameralna
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
NOC MUZEóW 
W MUZEUM NARODOWYM
16:00-24:00 Muzeum Narodowe
NOC MUZEóW 
W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM
16:00-24:00 Muzeum Etnograficzne
NOC MUZEóW W MUZEUM
WSPóŁCZESNYM WROCŁAW
18:00-23:00 Muzeum Współcz. Wrocław



TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO -
RECITAL ZUZY MOTORNIUK
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
COCOROSIE
20:00 Klub Stary Klasztor
SHMIB ECO EXPANDED CITY
21:00 NFM Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
TRAVIATA
17:00 Opera Wrocławska
MAYDAY 2
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
MAYDAY 19:00 Scena Kameralna

WYSTAWY » » »
PURYFIKACJE ECO EXPANDED CITY
15:00 Synagoga Pod Białym Bocianem
WYSTAWA OBRAZóW SENIORóW
17:00 Fundacja Siwy Dym
META-ECOLOGIES. THE WORLD INSIDE US
ECO EXPANDED CITY
18:00 Synagoga Pod Białym Bocianem

FILMY » » »
PITBULL 18:00 Centrum Kultury Zachód

DLA DZIECI » » »
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 cafe Cocofli
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
MOŻE MORZE
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

16 MAJA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

ELETTROVOCE 20:00 NFM Sala Czarna

NOC MUZEóW 
W MUZEUM ARCHITEKTURY
18:00-24:00 Muzeum Architektury
SYNTETYCZNA NATURA 
ECO EXPANDED CITY
18:00 Pasaż Pokoyhof, św. Antoniego 2-4
MICHAŁ WAWRZYNIAK
BAJKI ROBOTóW
18:00 Galeria Versus

SPOTKANIA » » »
PIKNIK KOLEKTYW FOOD THINK TANK
ECO EXPANDED CITY
12:30 Skwer przed Centrum Sztuki WRO
MEGAFONY ECO EXPANDED CITY
15:00 Park Wschodni, ul. Krakowska

WYCIECZKI » » »
WIELKOPOLSKA: LEWKóW – GOŁUCHóW
Info tel. 609 941 775 – BOT Podróznik

DLA DZIECI » » »
CALINECZKA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
NOC MUZEóW W MDK ŚRóDMIEŚCIE
17:00 MDK Śródmieście

15 MAJA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

JUBILEUSZ 20-LECIA ORKIESTRY
KAMERALNEJ WRATISLAVIA
16:00 NFM Sala Czerwona
CARL ORFF – CARMINA BURANA
18:00 NFM Sala Główna KGHM
NFM ENSEMBLE
18:00 NFM Sala Kameralna
ZAPOMNIANE MIASTO: 
ALEKSANDRA WASIK
18:00 dawna Fabryka Wódek
Schirdewana, ul. Traugutta 106

STOLIK KARBIDO 
NA 10-LECIE NURTU OFF
21:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

17 MAJA WTOREK
KONCERTY » » »

TRAPEZ – HISTORIA CYRKOWCA
11:30 NFM Sala Czerwona
KONCERT KAMERALNY 
Z CYKLU FORTEPIAN +
18:00 Sala Teatralna AMKL
AMOR MI FA CANTAR
18:00 Klub Muzyki i Literatury

WYSTAWY » » »
MODNA I JUŻ. MODA W PRL
od 10:00 Muzeum Narodowe

SPEKTAKLE » » »
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna

SPOTKANIA » » »
CERAMICZNA ZASTAWA-WARSZTATY
DIZAJNERSKIE
11:30-17:00 Pracownia ceramiki - Quapcia
ZAJĘCIA MALARSTWA 
INTUICYJNEGO VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

18 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » »

TRAPEZ – HISTORIA CYRKOWCA
9:00 i 11:30 NFM Sala Czerwona
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
CAR SAMOZWANIEC, 
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
JOANNA D’ARC
19:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
THOMAS DUTTENHOEFER
STENOGRAMY EGZYSTENCJI
19:00 Galeria Kowalscy

FILMY » » »
MAJOWY DKF
18:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin

SPOTKANIA » » »
POMYŚL! – NIEZWYKŁOŚĆ NASZEGO
ŻYCIA – ROWERY, RYMY I PRZETRWANIE
11:00 Scena Kameralna
WROCŁAW – BIAŁYSTOK
Dyskusja o białej sile i czarnej pamięci
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

PRE MIE RA – 24 ma ja 21:00
Po dwór ko przy ul. Ro ose vel ta 8, Legnica

PRE MIE RA – 6 ma ja 19:00
Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28



19 MAJA CZWARTEK
KONCERTY » » »

TRAPEZ – HISTORIA CYRKOWCA
9:00 i 11:30 NFM Sala Czerwona
KONCERT ROKU 
POLSKICH UCZELNI MUZYCZNYCH
16:00 Sala Koncertowa AMKL
PORTRETY MIAST – WRO CŁAW
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
18:00 NFM Sala Czarna
PORTRETY MIAST – MIASTA BASKóW
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
19:00 NFM Sala Czarna
DRUMMING IS AN ELASTIC CONCEPT
ECO EXPANDED CITY
19:30 Synagoga Pod Białym Bocianem
PORTRETY MIAST – WARSZAWA
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
20:00 NFM Sala Czarna
CITYSCAPE KRAKóW
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
21:30 NFM Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
CAR SAMOZWANIEC, 
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
PUŁAPKA
19:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
STOP THE TEMPO!
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
PSYCHOTERAPIA
CZYLI SEX W ŻYCIU CZŁOWIEKA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
BIG PRINTER ECO EXPANDED CITY
18:00 Goethe-Instytut, pl. Nowy Targ

SPOTKANIA » » »
DOROŚLI NAM CZYTAJą, MY
RECYTUJEMY IX Przegląd Wierszy
10:00 MDK Śródmieście

DLA DZIECI » » »
PLAMA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PANORAMA WYOBRAźNI, CZYLI
DźWIĘKOWE PORTRETY MIAST
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
11:00 NFM Sala Czarna
WZRASTANIE, CZYLI JAK ROSNą
DźWIĘKI – SESJE DLA DZIECI
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
12:00 NFM Sala Czarna

20 MAJA PIąTEK
KONCERTY » » »

NASI PROFESOROWIE
18:00 Sala Teatralna AMKL
EURYDYKA LAUREACI
19:00 Klub Muzyki i Literatury
MAJOWE PIEŚNI UKRAIńSKIE
19:00 Klub SALONIK
KONFRONTACJE
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
20:00 NFM Sala Główna KGHM
MIKROFONY KANIONY
20:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin
WIL NO – ROZDROŻA
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
21:30 NFM Sala Czarna
PORTRETY MIAST – TA LINN
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
22:30 NFM Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
CAR SAMOZWANIEC, 
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
18:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

MAKBET
19:00 Opera Wrocławska
PREZYDENTKI
19:00 Scena na Świebodzkim
PSYCHOTERAPIA
CZYLI SEX W ŻYCIU CZŁOWIEKA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
ROBERT STANDO
DINOZAUR POLSKIEGO DOKUMENTU
11:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
ARTIST TALK ECO EXPANDED CITY
17:00 Centrum Sztuki WRO

DLA DZIECI » » »
PLAMA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PANORAMA WYOBRAźNI, CZYLI
DźWIĘKOWE PORTRETY MIAST
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
11:00 NFM Sala Czarna
WZRASTANIE, CZYLI JAK ROSNą
DźWIĘKI – SESJE DLA DZIECI
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
12:00 NFM Sala Czarna

WYCIECZKI
KRAJOZNAWCZE
14-15 ma ja łÓDŹ (ostat nie miej sca)
4-5 czerw ca ZIE MIA łÓDZ KA
– oko li ce Wie lu nia (za pi sy – maj)
2 lip ca Dol ny Śląsk (ko lej na tra sa)
15-17 lip ca WIEL KO POL SKI SZLAK PIA -
STOW SKI, Pa łu ki (za pi sy do 20 ma ja)
24-28 sierp nia WO JE WÓDZ TWO
LU BEL SKIE (za pi sy do 30 ma ja)

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

Na wy ciecz ki ZA PRA SZAM mi ło śni ków tu -
ry sty ki kra jo wej – pa sjo na tów hi sto rii sztu -
ki, ar chi tek tu ry, po szu ku ją cych ta jem nic
prze szło ści, śla dów ży cia ro dów szla chec -
kich, oso by cie ka we no wych, nie zna nych
miejsc, otwar te na kon takt z przy ro dą, tych,
któ rzy lu bią po zna wać Pol skę. 
Pro fe sjo nal ne pro wa dze nie, bo ga ty, in ter -
dy scy pli nar ny pro gram, sta ła gru pa otwar -
ta na no wych uczest ni ków!

SPACER z
PRZEWODNIKIEM 

22 ma ja – dzie wią te spo tka nie z cy klu
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

Kontakt Anna Zwiech tel. 604 94 89 81



21 MAJA SOBOTA
KONCERTY » » »

GERMINATION / KIEŁKOWANIE
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
13:00 i 21:30 plac Wolności, przed NFM
DEIDAMIA SPEKTAKL DYPLOMOWY 
18:00 Sala Koncertowa AMKL
INSIDE – OUTSIDE 
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
19:00 NFM Sala Czerwona
V MIĘDZYNARODOWY BRAHMS
FESTIVAL WE WROCŁAWIU
19:00 Oratorium Marianum UW
KAMIL BORKOWSKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
JUBILO ENSEMBLE
19:00 MiserArt
NA GóRZE
20:00 Klub Stary Klasztor
NIKOLA KOŁODZIEJCZYK 
INSTANT ENSEMBLE 
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
22:00 NFM Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
PREZYDENTKI 
BILET ZA 400 GROSZY
19:00 Scena na Świebodzkim
CAR SAMOZWANIEC, 
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
BILET ZA 400 GROSZY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
TRZY RAZY ŁóŻKO
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
KONRAD JARODZKI
PLEJADA ARTYSTÓW WSPÓŁCZESNYCH
15:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
MIŁOSZ FLIS CIĘŻKA PRACA 
18:00 Galeria Wykwit
EWA WITKOWSKA
18:00 Galeria Kaprysy
25. MIĘDZYNARODOWY KONKURS
SZTUKI ZŁOTNICZEJ MIASTO
Wernisaż z ogłoszeniem nazwisk
laureatów i wręczeniem nagród
19:30 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
NOC  MUZEALNA  
POD BATUTą BILSEGO
17:00-23:00 Muzeum Miedzi w Legnicy

SPOTKANIA » » »
FESTIWAL WACHLARZ
10:00-18:00 kino Nowe Horyzonty
ZRóB TO SAM - FORMY GIPSOWE
11:00-17:00 Pracownia ceramiki - Quapcia
ZRóB TO SAM - UDU DRUM
16:00-20:00 Pracownia ceramiki - Quapcia

DLA DZIECI » » »
PLAMA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
PANORAMA WYOBRAźNI, CZYLI
DźWIĘKOWE PORTRETY MIAST
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
11:00 NFM Sala Czarna
WZRASTANIE, CZYLI JAK ROSNą
DźWIĘKI – SESJE DLA DZIECI
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
12:00 NFM Sala Czarna

22 MAJA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

TRAPEZ – HISTORIA CYRKOWCA
11:00 NFM Sala Główna KGHM

GERMINATION / KIEŁKOWANIE
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
13:00 i 20:00 plac Wolności, przed NFM
DźWIĘKI BERLINA
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
17:00 NFM Sala Czarna
RUDOLPHINA 6
MUSICA LAETICIAE COMES
- MOTETY XVI/XVII W. NA ŚLąSKU
18:00 Rynek Ratusz
INTERAKTYWNA GRA DźWIĘKóW
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
18:00 NFM Sala Kameralna
J.S. BACH – ORA TO RIUM, KAN TA TA, MSZA
18:00 NFM Sala Główna KGHM
EURYDYKA LAUREACI
18:00 Centrum Kultury Zachód
PARYŻ – DźWIĘKOWY ARRAS
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
19:00 NFM Sala Czarna
LIMBOSKI
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia
PORTRETY MIAST – BALCELONA
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
20:30 NFM Sala Czarna
OSLO:REALNE-SURREALNE
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
21:45 NFM Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
KOBIETA BEZ CIENIA
17:00 Opera Wrocławska
TRZY RAZY ŁóŻKO
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
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CAR SAMOZWANIEC, 
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » »
MOZAIKA MUZEALNA
10:0011:3014:0015:30 Muzeum Narodowe

SPOTKANIA » » »
ZRóB TO SAM - UDU DRUM
11:00-15:00 Pracownia ceramiki Quapcia
ANNA ZAWADZKA
ZANIM ŚWIATŁO PRZESŁONI CIEń
17:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » »
BRZYDKIE KACZąTKO
11:00 Centrum Kultury Zachód
CZYTANKI I WARSZTATY
11:00 cafe Cocofli
PLAMA 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
PANORAMA WYOBRAźNI, CZYLI
DźWIĘKOWE PORTRETY MIAST
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
11:00 NFM Sala Czarna
WZRASTANIE, CZYLI JAK ROSNą
DźWIĘKI – SESJE DLA DZIECI
7. TAURON MUSICA ELECTRONICA NOVA
12:00 NFM Sala Czarna
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

23 MAJA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

DEIDAMIA SPEKTAKL DYPLOMOWY 
18:00 Sala Koncertowa AMKL

24 MAJA WTOREK
KONCERTY » » »

HALINA KUNICKA 
ŚWIAT NIE JEST TAKI ZŁY
19:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin

SPEKTAKLE » » »
CóRKA źLE STRZEŻONA
19:00 Opera Wrocławska
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
SKARB WDOWY SCHADENFREUDE
21:00 premiera ul. Roosevelta 8, Legnica

WYSTAWY » » »
WROCŁAWSKIE ECHA TURECKIEGO
OBLĘŻENIA RHODOS W 1480
od 10:00 Muzeum Narodowe

SPOTKANIA » » »
ZAJĘCIA MALARSTWA 
INTUICYJNEGO VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRó LO WA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

25 MAJA ŚRODA
KONCERTY » » »

CHóR JADWIGI Z MONTYGNY 
CHóR MATER ROSARIUM
18:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
LONDON SYMPHONY ORCHESTRA
20:00 NFM Sala Główna KGHM
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
NABUCCO
19:00 Opera Wrocławska
TERMOPILE POLSKIE
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego

FILMY » » »
MAJOWY DKF
18:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin

SPOTKANIA » » »
WSPóLNOTA, GŁUPCZE! VOL. 6. 
Or ga ni zo wa nie spo łecz no ścio we, czy li
jak to się ro bi na Gór nym Ślą sku?
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRó LO WA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ALICJA W KRAINIE CZARóW
11:00 Opera Wrocławska

26 MAJA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » »

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
TERMOPILE POLSKIE
19:00 Scena im. Grzegorzewskiego
W DUCHU DUENDE
19:00 IG Studio na Grobli

27 MAJA PIąTEK
KONCERTY » » »

KONCERT DYPLOMANTóW AMKL
19:00 NFM Sala Główna KGHM
POLSKIE PIEŚNI TRADYCYJNE NA MAJ
19:00 Klub SALONIK

SPEKTAKLE » » »
KRóL ROGER 19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » »
GRZEGORZ BUDEK Moje sto tysięcy
metrów kwadratowych
17:00 Galeria OKiS PHOTO ZONA
FORUM POSTAW 
IDEE STOJąCE ZA PROJEKTAMI
19:00 Galeria Dizajn BWA Wrocław

28 MAJA SOBOTA
KONCERTY » » »

PRZEMYSŁAW NICEWICZ DOMELA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPEKTAKLE » » »
URO CZY STA GA LA ju bi le uszu 70-le cia
Wro cław skie go Te atru La lek – otwar cie
4. Prze glą du No we go Te atru dla Dzie ci
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

BOT PODRóŻNIK ZAPRASZA!
14 MA JA – WIEL KO POL SKA • LEW KÓW pa łac

• GO łU CHÓW za mek, za gro da po ka zo wa żu brów
28 MA JA – PARK MU ŻA KOW SKI stro na pol ska i nie miec ka

– z prze wod ni kiem • KROM LAU Park Aza lii i Ró ża necz ni ków
7-10 LIP CA • SZCZE CIN – STAR GARD

19-21 SIERP NIA • WłO CłA WEK – PłOCK
31 SIERPNIA-4 WRZEŚNIA

• BU DA PESZT I ZA KO LE DU NA JU : bar dzo bo ga ty pro gram
IN FO I ZA PI SY: tel. 609 941 775 – BOT Pod ró żnik,

wy ciecz ki po dro znik@wp.pl, www.bot po dro znik.plSpektakl dla dzieci od lat 4
6 i 11 maja 9:00 i 11:00

12 maja 9:30 i 11:00
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu,

ul. M.Buczka 16
http://teatrlalek.walbrzych.pl
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Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa,
Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res ko re spon dencyj ny:
Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007,
50-950 Wro cław 68 
Re dak tor na czel ny:
Gra ży na Mi gnie wicz
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Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia Print

Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da -
rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my
so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek -
stów oraz zmia ny ich ty tu łów.
Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez
Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.

adresownik Co Jest Grane
CRZ Krzywy Komin ul. Dubois 33-35a, Wrocław
cafe Cocofli ul. Włodkowica 9, Wrocław
Centrum Kultury Zachód ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Reanimacji Kultury ul. Jagiellonczyka  10 c/d, Wrocław
Fundacja Siwy Dym ul. Jagiellończyka 8c, Wrocław
Galeria Arttrakt ul. Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław
Galeria Design BWA Wrocław ul. Świdnicka 2-4, Wrocław
Galeria Entropia ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Kaprysy ul. łokietka 10, Wrocław
Galeria Kowalscy ul. Jatki 15, Wrocław
Galeria Miejska ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław
Galeria PhotoZona DCiK - OKiS Rynek-Ratusz 24, Wrocław
Galeria Sztuki BWA ul. Długa 1, Jelenia Góra
Galeria Sztuki Ślimak ul. Władysława łokietka 3, Wrocław
Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław 
Galeria Tkacka na Jatkach ul. Stare Jatki 19-23, Wrocław
Galeria Versus ul. Stare Jatki 11, Wrocław
Galeria Wykwit al. Jana Kochanowskiego 21, Wrocław
Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław
Klub A`propos ul. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Klub - Galeria Sztuki  DSAP  we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5a, Wrocław
Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej ul. Pretficza 24, 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 Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Salonik ul. Braniborska 2/10, Wrocław
Klubokawiarnia Mleczarnia ul. Włodkowica 5, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
Manana Cafe ul. Św.Mikołaja 8-10, Wrocław
MiserArt ul. Cybulskiego 35a, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Pana Tadeusza Rynek 6, Wrocław
Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, Duszniki-Zdrój
Muzeum Poczty i Telekomunikacji ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław
Muzeum Powozów Galowice ul. Leśna 5, Galowice
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku ul. Ignacego łukasiewicza 4, Kłodzko
Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wrocław
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
Oratorium Marianum UW pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
ODT Swiatowid ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Pracownia ceramiki - Quapcia Jacka Kaczmarskiego 7-9, Wrocław
Pracownia Przezroczysta ul. Reja 46, Wrocław
Sala Koncertowa/Teatralna/Kameralna AMKL pl. Jana Pawła II , 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
Stadion sportowy MCS ul. Lotnicza 72, Wrocław
Studio na Grobli Na Grobli 30/32, Wrocław
Synagoga pod Białym Bocianem ul .Włodkowica 7, 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
Wędrówki Pub Podwale 37/38, Wrocław
Wrocławski Klub Anima ul. Pilczycka 47, Wrocław
Wrocławski Teatr Komedia, Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4, Wrocław
Wrocławski Teatr Współczesny ul. Rzeźnicza 12, Wrocław
Wrocławskie Centrum Seniora pl. Dominikański 6, Wrocław
Ząbkowicki Ośrodek Kultury Rynek  24, Ząbkowice Śląskie

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIĄC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.500 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 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

REKLAMUJ 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



FALSTAFF
WESOŁE KUMOSZKI Z WINDSORU
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim

SPOTKANIA » » »
21. GIEŁDA SKAŁ I MINERAŁóW
9:00-15:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

WYCIECZKI » » »
PARK MUŻAKOWSKI – KROMLAU
Info tel. 609 941 775 – BOT Podróznik

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRó LO WA MóRZ
18:30 premiera Wrocławski Teatr Lalek

29 MAJA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

DEIDAMIA SPEKTAKL DYPLOMOWY 
18:00 Sala Koncertowa AMKL
ZAPOMNIANE MIASTO: RAFAŁ ŁUC
18:00 ul. Szewska 19-21

SPEKTAKLE » » »
OPOWIEŚCI HOFFMANA
17:00 Opera Wrocławska
BATORY_TRANS
19:00 Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » »
MILCZENIE DZWIĘKóW
oprowadzanie po wystawie
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
MARTA BORGOSZ
z cyklu Sztuka bez Tajemnic
12:00 Muzeum Powozów Galowice

21 MYŚLI O TEATRZE
18:00 Barbara Infopunkt

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRó LO WA MóRZ
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZYDKIE KACZąTKO
12:00 NFM Sala Główna KGHM
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

30 MAJA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

WIENER PHILHARMONIKER
20:00 NFM Sala Główna KGHM

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

31 MAJA WTOREK
KONCERTY » » »

OBLICZA MUZYKI EUROPY
18:00 Sala Koncertowa AMKL

SPEKTAKLE » » »
SAMSON I DALILA
11:00 Opera Wrocławska
WYCINKA HOLZFÄLLEN
18:00 Scena im. Grzegorzewskiego

SPOTKANIA » » »
ZAJĘCIA MALARSTWA 
INTUICYJNEGO VEDIC ART 
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
ŚMIERTELNIE TRUDNA GRA
11:00 IG Studio na Grobli

Baby Art Walk
Spacery po Wrocławiu
Cykl spa ce rów w miej scach, do któ rych
moż na do trzeć z wóz kiem, są wol ne
od sa mo cho dów i cho dzą ce dziec ko
bę dzie mo gło w oko li cy bez piecz nie
po bie gać. Spa ce ry pro wa dzi hi sto ryk
i prze wod nik tu ry stycz ny, dr Mo ni ka
Bro no wic ka.
9 maja, godz. 12:00
Park Szczyt nic ki. „Skar by ukry te w zie -
le ni” Wy ciecz ka po nie zwy kłym par ku
peł nym wy jąt ko wych oka zów przy ro -
dy, po mni ków, za kąt ków i hi sto rii. 

Spo tka nie pod Igli cą, ul. Wy sta wo wa
16 maja, godz. 12:00
Bul war nad fo są. „Tu kie dyś by ły mu -
ry miej skie a dziś…”
W sa mym cen trum mia sta pły nie fo sa,
a wzdłuż niej roz cią ga się bul war spa -
ce ro wy, tro chę park, tro chę ogród, tro -
chę tra sa tu ry stycz na. 

Spo tka nie pod po mni kiem Bo le sła wa
Chro bre go, pro me na da Sta ro miej ska

25 maja, godz. 12:00
Mu zeum Pa na Ta de usza. Zwie dza nie
no wo otwar te go od dzia łu Za kła du Na -
ro do we go im. Osso liń skich, bę dą ce go
prze strze nią dia lo gu i in te rak cji, wie -
lo wąt ko wą opo wie ścią zbu do wa ną
wo kół rę ko pi su mic kie wi czow skie go
po ema tu.

Spotkanie Ka mie ni ca pod Zło tym Słoń cem,
Ry nek 6, Wro cław
Or ga ni za tor: wro cław ska Fun da cja
ART TRANS PA RENT
www.art tran spa rent.org
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