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Ku ra tor ki: 
Bar ba ra Ba naś, Bar ba ra Il kosz
Po wie lu la tach peł nie nia róż nych funk cji 
Pa wi lon Czte rech Ko puł – słyn ne dzie ło Han sa
Po el zi ga – przy wró co ny zo sta nie pu blicz no ści.
Swo je zbio ry pre zen to wać w nim bę dzie Mu -
zeum Sztu ki Współ cze snej, od dział Mu zeum
Na ro do we go we Wro cła wiu. W olśnie wa ją cych
bie lą sa lach mo der ni stycz ne go bu dyn ku za -
gosz czą pra ce naj zna mie nit szych pol skich
twór ców 2. po ło wy XX w. i cza sów współ cze -
snych.

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu jest wła ści -
cie lem jed nej z naj więk szych w kra ju ko lek cji
pol skiej sztu ki współ cze snej, któ rej hi sto ria się -
ga lat sześć dzie sią tych XX w. Li czy ona 20 tys.
eks po na tów, któ re re pre zen tu ją wszyst kie dys -
cy pli ny dzia łań ar ty stycz nych – ma lar stwo,
rzeź bę, róż ne for my prze strzen ne i in sta la cje,
za pis vi deo, gra fi kę, fo to gra fię, do ku men ta cję
dzia łań per for ma tyw nych. 

Trzon ze spo łu sta no wią pra ce wy bit nych pol skich
ar ty stów, ta kich jak m. in.: Mag da le na Aba ka no -
wicz, Pa weł Al tha mer, Mi ro sław Bał ka, Sta ni sław
Fi jał kow ski, Wła dy sław Ha sior, Ta de usz Kan tor,
Ka ta rzy na Ko zy ra, Jan Le ben ste in, Je rzy 
No wo siel ski, Ali na Sza pocz ni kow. Zbiór uzu peł -
nia ją po zy ska ne w ostat nim cza sie pra ce przed -
sta wi cie li naj młod szej ge ne ra cji, m.in. Pio tra
Ja na sa i Ja ku ba Ju lia na Ziół kow skie go. 

Pawilon Czterech Kopuł
otwarcie 25 czerwca 2016 
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Jerzy Nowosielski
Stacja kolejki wąskotorowej w górach, 1964

       



Muzeum Sztuki Współczesnej

www.pawilonczterechkopul.pl

Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu 

Sie dzi bą no we go od dzia łu jest za byt ko wy
Pa wi lon Czte rech Ko puł – bu dy nek wznie -
sio ny w 1912 r. we dług pro jek tu wy bit ne -
go ar chi tek ta Han sa Po el zi ga. 
Do 1945 r. Pa wi lon słu żył wy sta wom
sztu ki i eks po zy cjom oko licz no ścio wym,
w 1948 r. był jed nym z miejsc eks po zy cyj -
nych Wy sta wy Ziem Od zy ska nych, a na -
stęp nie od 1953 r. je go po miesz cze nia
za ję ła wro cław ska Wy twór nia Fil mów Fa -
bu lar nych. Wraz z roz ło żo nym na la ta
upad kiem wro cław skiej wy twór ni de gra -
da cji pod le gał i sam Pa wi lon. 
W 2006 r. Pa wi lon wraz z Ha lą Stu le cia
wpi sa ny zo stał na li stę świa to we go dzie -
dzic twa UNESCO. W 2009 r. bu dy nek zo -
stał prze ka za ny Mu zeum Na ro do we mu
we Wro cła wiu, w la tach 2013-2015 zo stał
od re stau ro wa ny, od zy sku jąc jed no cze śnie
swą pier wot ną funk cję wy sta wien ni czą. 

Hi sto ria Pa wi lo nu Czte rech Ko puł

fo
t. 

A.
 P

od
st

aw
ka

Magdalena Abakanowicz, Tłum, 1994

       



www.festival.pl

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
Do udzia łu w Festiwalu za pro sze ni zo -
sta li lau re aci ostat niej edy cji (2015r.)
Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni -
stycz ne go im. F. Cho pi na w War sza wie:
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. Za pro sze nie przy ję li
też lau re aci kon kur sów: im. Van Cli bur -
na w Fort Worth Va dym Kho lo den -
ko – I Na gro da 2013, im. Pio tra Czaj -
kow skie go w Mo skwie Da niel Kha ri to -
nov –III Na gro da 2015, im Lisz ta
w Utrech cie Ma riam Bat sa shvi li – I Na -
gro da 2014, Kon kur su w Le eds An na
Tsy bu le va – I Na gro da 2015, w Ha ma -
mat su Ale xan der Ga djiev I Na gro -
da 2015. Wy stą pi rów nież fi na li sta
Kon kur su im. F. Cho pi na 2015 Szy mon
Neh ring. Dy rek tor Ar ty stycz ny wy sto -
so wał za pro sze nie dla lau re ata I Na -
gro dy Kon kur su w Bruk se li – maj 2016.
Swój udział po twier dzi li rów nież: Ege -
ne In djič, Pa weł Ko wal ski, De nis Ko zu -
khin, Chri stian Za cha rias, Ja ni na Fial -
kow ska, Adam Gol ka.

Wła dy sław Kol busz,
Kon cert Fry de ry ka Cho pi na w Dusz ni kach -Zdro ju

Zespół S-ART Harmonia 40 lat tworczości w tym 20 lat w Polsce
12 czerwca 18:00

Kamienica Pod Aniołami – Centrum Ewangelickie, ul. Kazimierza Wlk. 31-33
Alek siej Su słow – akor de on | Ga ly na Kri wal -Su słow – kie row nic two mu zycz ne
Utwory klasyczne w aranżacji na akordeon z zespołem: J. S. Bach, A. Vivaldi – Koncert
D-moll | J. Haydn – Kon crt D -dur | M. Ogiń ski – Po lo nez | G. Bi zet – An trakt z ope ry
Car men | M. Mu sorg ski – Ho pak z op. Jar mark So ro czyń ski 
Utwory na akordeon solo: Chopin – Walce i Mazurki | P. Czajkowski | N. Paganini | G. Rossini

Galy na i Alek sjej – ab sol wen tci Uni wer sy te tu Kul tu ry i Sztu ki w Mo skwie. Alek siej
ukoń czył rów nież fa kul tet kom po zy cji AM w Do niec ku. Przez 20 lat pra co wa li
na Ukra inie ja ko pro fe so ro wie Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go oraz ja ko dy ry gen ci
or kiestr. Za swo ją dzia łal ność zo sta li od zna cze ni naj wyż szy mi na gro da mi Mi ni stra
Edu ka cji oraz Pre zy den ta Ukra iny. 
W 1996 r. ro dzi na Su słow (Ga ly na, Alek siej i ich syn Wła dy sław) osie dli ła się we Wro -
cła wiu i tu w 1998 r. za ło ży li Szko łę Mu zycz ną S -ART, któ rej naj więk szą atrak cją
jest Mło dzie żo wa Or kie stra Akor de ono wa Har mo nia. Ze spół otrzy mał I i II na gro dę
na mię dzy na ro do wym kon kur sie Cit ta di Lan cia no 2007 we Wło szech, Ascol ta -
te 2009 na Li twie. Or kie stra wy stą pi ła na ogól no pol skich fe sti wa lach w Pol sce, bra ła
udział w pra wy ko na niu Chri st mas Ora to rio w 2008 r. oraz Ora to rium Świę ty Pa weł
(ko mo zy tor Alek siej Su słow) w 2011 r. w Ra tu szu Wro cław skim i w Sa li kon cer to -
wej – Ora to rium Ma ria num, ra zem z wy bit ny mi chó ra mi: Can to res Mi no res Wra ti -
sla vien ses oraz Okto ich. Ak tu any skład ze spo łu S -ART Har mo nia: Pau li na Wró blew -
ska, Mar ta Iwan kie wicz (for te pian); Gra ży na Smo lik (or ga ny); Ja cek Wan dycz (akor -
de on, or ga ny); Mał go rza ta Sy mo no wicz (akor de on).
Państwo Su słow są organizatorami trzech edy cji Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Mu -
zy ki Akor de ono wej Od Ba ro ku do Jaz zu, w którym uczest ni czy ło oko ło 200 akor de -
oni stów: pe da go gów i ich uczniów ze szkół mu zycz nych, a tak że z Aka de mii Mu -
zycz nych Au strii, Li twy, No wej Ze lan dii, Pol ski, Moł da wii i Ukra iny. W ra mach fe sti -
wa lu od by ło się w Pol sce oko ło 10 kon cer tów naj lep szych akor de oni stów świa ta.
Kon cer ty sta ły się wiel kim wy da rze niem kul tu ral nym i cie szy ły się ogrom nym za -
in te re so wa niem pu blicz no ści.

Laurino Koncert chóru z Włoch
4 czerwca 17:00 KMiL, pl. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu. Wstęp wolny!
Pew nej wio sny w 1957 ro ku kil ko ro przy ja ciół, mi ło śni ków pie śni lu do wych oraz
gór spo tka ło się z za mia rem prak ty ko wa nia te go co by ło ich pa sją: śpie wu. W ten
oto spo sób na ro dził się Chór Lau ri no, któ ry dzię ki ko lej nym suk ce som jest za pra -
sza ny na ko lej ne wy da rze nia mu zycz ne, po cząt ko wo lo kal ne, na stęp nie re gio nal -
ne, a w dal szej ko lej no ści we Wło szech i Eu ro pie, a tak że Ame ry ce Ła ciń skiej.
Chór od był bli sko 800 kon cer tów na naj waż niej szych sce nach Włoch m. in.: Te atro
nu ovo di Bre scia, Il Te atro Val li di Reg gio Emi lia, Il Te atro Co mu na le di Fer ra ra, il Con -
se rva to rio di Pa do va oraz Te atro Wa gner di Bay ereuth w Niem czech i Te atro Fe renc
Liszt di So pron na Wę grzech. Mi sją Chó ru jest upo wszech nia ne dzie dzic twa kul tu -
ro we go, po zo sta wa nie wier nym ory gi nal ne mu re per tu aro wi, w skład któ re go wcho -
dzą pie śni lu do we, a tak że pro pa go wa nie do rob ku mu zy ków jak Lu igi Pi ga rel li, An -
to nio Pe drot ti, Re na to Dio ni si, An drea Ma sca gni e Ar tu ro Be ne det ti Mi che lan ge li.





XX Fe sti wal Mu zy ki ka me ral nej 

Orkiestra Kameralna Wratislavia

www.wie czo ry war se na le.pl

Jan Sta nien da – dy rek tor ar ty stycz ny

Wrocław 26 czerw ca – 10 lip ca 2016 r. 
Dzie dzi niec ar se na łu, ul. Cieszyńskiego 9 

Wie czo ry w Ar se na le

Bi le ty: 35/27 zł | 40/30 zł | 70/55 zł 
kar ne ty: 220 zł n | 170 zł U
na stro nie www.wie czo ry war se na le.pl 
www.tbo x24.pl | www.tic ket pro.pl
W sa lo nach: eM Pik, Sa turn | Me dia Markt
na te re nie ca łe go kra ju
oraz go dzi nę przed kon cer ta mi w ar se na le

Wieczory w Arsenale 20. Festiwal Muzyki Kameralnej
Or kie stra Ka me ral na Wra ti sla via, Jan Sta nien da – i go ście
26 czerw ca – 10 lip ca

Dzie dzi niec Ar se na łu, ul. Cieszyńskiego 9 
W nie dzie lę 26 czerw ca roz po czy na się ju bi le uszo wy 20. Fe sti wal Mu zy ki Ka -
me ral nej Wie czo ry w Ar se na le. Im pre za po trwa do 10 lip ca, a jej wiel bi cie lom
nie trze ba przy po mi nać, że wie czor ne kon cer ty na dzie dziń cu za byt ko we go Ar -
se na łu na le żą do naj przy jem niej szych spo tkań z mu zy ką ka me ral ną.
Jak zwy kle go spo da rzem fe sti wa lu bę dzie ce nio na Or kie stra Ka me ral na Wra ti -
sla via, rów nież ob cho dzą ca tym ro ku ju bi le usz. Dy rek to rem ar ty stycz nym Wie -
czo rów w Ar se na le jest wy bit ny skrzy pek Jan Sta nien da, któ ry przy go to wał dla
pu blicz no ści aż dzie więć kon cer tów.
Program tegorocznego festiwalu jest bogaty i atrakcyjny. Nie za brak nie mu zy ki
Mo zar ta, Hayd na, Vi val die go, Schu ber ta, Brahm sa czy Boc che ri nie go. Bę dą też
utwo ry El ga ra, Kar ło wi cza, Nie lse na, Bo ro di na, Ba ce wicz, Ba cha i Händla. Nie zwy -
kle cie ka wie za po wia da się wspól ny wy stęp Miet ka Szcze śnia ka i ze spo łu Krzysz -
tof Her dzin Trio w pro gra mie za ty tu ło wa nym Songs From Yester day (3 lip ca, m.in.
pio sen ki Eri ca Clap to na, Da vi da Bo wie’go i ze spo łów The Be atles oraz Rol ling Sto -
nes). Do mu zycz nych ro dzyn ków na le żeć bę dzie rów nież kon cert or kie stry Wra -
ti sla via z udzia łem gra ją cej na har fie Mal wi ny Li piec (8 lip ca, w pro gra mie słyn ne
Ada giet to z V Sym fo nii Gu sta va Mah le ra oraz Me dy ta cja Mas se ne ta), wy stęp ze -
spo łu Po lish Cel lo Qu ar tet (29 czerw ca) czy pro gram za ty tu ło wa ny New Ba ro que,
Piaz zol la and mo re… z udzia łem m.in. Tho ma sa Do ble ra (wi bra fon).
Pu blicz ność ma w czym wy bie rać, a or ga ni za to rzy Wie czo rów w Ar se na le za pra -
sza ją na prze ło mie czerw ca i lip ca.

Spo tka nie po ko leń
14 czerw ca 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki,
Sa la Głów na KGHM, plac Wol no ści 1
Geo r ge Tchit chi na dze – dy ry gent
Krzysz tof Ja ko wicz – skrzyp ce
Or kie stra Aka de mii Or kie stro wej NFM 
W. A. Mo zart – I Sym fo nia Es -dur KV 16
W. A. Mo zart – Kon cert skrzyp co wy A -dur
P. Czaj kow ski – Se re na da na smycz ki
C -dur op. 48

Nie zwy kły kon cert bę dą cy pod su mo wa -
niem rocz nej pra cy uczest ni ków pierw -
szej edy cji Aka de mii Or kie stro wej NFM
– no we go pro jek tu Narodowego Forum
Muzyki, któ re go ce lem jest pro fe sjo nal -
ne przy go to wa nie mło dych mu zy ków
do pra cy w or kie strach. Uczest ni cy Aka -
de mii mie li wy jąt ko wą moż li wość od by -
cia szko leń pod okiem kon cert mi strzów
i li de rów NFM Fil har mo nii Wro cław skiej,
oraz sko rzy sta nia z do świad czeń ta kich
mu zy ków, jak Hen ning Krag ge rud, Piotr
Tar cho lik czy Bar tło miej Ni zioł.
Fi na ło wy kon cert to praw dzi wa uczta
– z mło dzie żą wy stą pi Krzysz tof Ja ko -

wicz, a ca łość po pro wa dzi zna ko mi ty
gru ziń ski dy ry gent, G. Tchit chi na dze.

Artrio Poematy na cztery pory roku
7 czerwca 18:30 ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu. Bilet 8 zł

Magdalena Just – harfa | Beata Solnicka – skrzypce | Ewa Dymek-Kuś – wiolonczela

Na kon cert, w ra mach sta łe go cy klu Świa to wid Kla sycz nie, zło żą się utwo ry mu -
zy ki kla sycz nej, jaz zo wej i ta necz nej, a ko men tarz Be aty Sol nic kiej bę dzie miał
na ce lu wpro wa dze nie słu cha czy w świat na ma lo wa ny mu zy ką, od bie ra ny
okiem wy obraź ni. Pod czas wie czo ru słu cha cze bę dą mie li oka zję się prze ko nać
w ja ki spo sób zmie nia ło się po strze ga nie na tu ry wpi sa ne w mu zy kę na prze -
strze ni epok od kla sy ki po współ cze sność. Czę ści kon cer tu, umow nie na zwa ne
po ema ta mi, przy po mną naj pięk niej sze me lo die za in spi ro wa ne po ra mi ro ku.

Krzysz tof Ja ko wicz



Sza now ni Pań stwo,
czer wiec w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go 
we Wro cła wiu to przede wszyst kim czas let niej se sji 
eg za mi na cyj nej. Nie za brak nie jed nak cie ka wych 
wy da rzeń ar ty stycz nych, na któ re ser decz nie 
Pań stwa za pra szam.

W dru giej po ło wie czerw ca od bę dzie się 
pierw sza edy cja im pre zy pod na zwą Nasz Fe sti wal.
W jej ra mach za pla no wa li śmy na stę pu ją ce kon cer ty: 18 czerw ca wy stą pią go ście z Nie miec 
En sem ble S201; 19 czerw ca od bę dzie się kon cert Awan gar do wej Or kie stry Aka de mii 
Mu zycz nej we Wro cła wiu So und Fac to ry Or che stra; 20 czerw ca swo je kom po zy cje 
kom pu te ro we i elek tro aku stycz ne za pre zen tu ją na si stu den ci pod czas XXI Kon cer tu na
dzie dziń cu. Spo śród in nych wy da rzeń ar ty stycz nych za pra szam na sze reg otwar tych 
prze słu chań i re ci ta li dy plo mo wych, któ re od by wać się bę dą w ra mach trwa ją cej se sji
eg za mi na cyj nej. Ak tu al ne in for ma cje znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej na szej Uczel ni pod
ad re sem wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll

W dniach 23-26 czerw ca od bę dzie się w na szej Uczel ni II Mię dzy na ro do we Sym po zjum 
Kon tra ba su. W ra mach te go wy da rze nia za pla no wa no m.in. warsz ta ty, wy sta wy,
II Mię dzy na ro do wy Kon kurs Kon tra ba so wych Oso bo wo ści, a tak że kon cer ty, pod czas 
któ rych bę dzie nam nie zmier nie mi ło Pań stwa go ścić. 

Ide al ną pro po zy cją dla tych, któ rzy chcie li by po łą czyć na ukę z wy po czyn kiem są na sze let nie
kur sy: VIII Let nia Aka de mia Mu zycz na (4-11 lip ca) oraz XXXIX  Mię dzy na ro do wy 
Mi strzow ski Kurs Pia ni stycz ny w Dusz ni kach -Zdro ju (14-26 lip ca). Obu kur som bę dą 
to wa rzy szyć kon cer ty uczest ni ków otwar te dla pu blicz no ści. 

Za pra sza my i jed no cze śnie za chę ca my kom po zy to rów do udzia łu w or ga ni zo wa nym przez 
na szą Uczel nię Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Kom po zy tor skim Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 
Wro cław 2016. Szcze gó ło we in for ma cje oraz re gu la min Kon kur su znaj du ją się na stro nie
in ter ne to wej mmkkkk..aammuuzz..wwrroocc..ppll

Pra gnę ser decz nie po dzię ko wać Pań stwu za udział w wy da rze niach or ga ni zo wa nych przez 
na szą Uczel nię w bie żą cym ro ku aka de mic kim. Za pew niam, że do ło ży my wszel kich sta rań, aby
pro po zy cja ar ty stycz na na no wy rok aka de mic ki speł ni ła Pań stwa ocze ki wa nia.

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

CCZZEERRWWIIEECC  22001166
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

1188  VVII,,  ggooddzz..  2200..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT ENSEMBLE S201 **

1199  VVII,,  ggooddzz..  2200..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
POLSKO-NIEMIECKA FABRYKA DŹWIĘKU
KONCERT AWANGARDOWEJ ORKIESTRY 
AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU 
SOUND FACTORY ORCHESTRA **

Projekt Fnansowany ze środków Gminy Wrocław

2200  VVII,,  ggooddzz..  2211..0000,,  PPaattiioo  AAMMKKLL  
XXI KONCERT NA DZIEDZIŃCU **

2233--2266  VVII,,  AAMMKKLL
II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KONTRABASU

2277  VVII,,  ggooddzz..  1199..3300,,  FFoollkkwwaanngg  UUnniivveerrssiittäätt  ddeerr  KKüünnssttee,,  EEsssseenn
POLSKO-NIEMIECKA FABRYKA DŹWIĘKU
KONCERT AWANGARDOWEJ ORKIESTRY 
AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU 
SOUND FACTORY ORCHESTRA

Projekt Fnansowany ze środków Gminy Wrocław

**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu..  IIlloośśćć  mmiieejjsscc  ooggrraanniicczzoonnaa
**  WWssttęępp  wwoollnnyy
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Le Spec tre de la Ro se
Ba let współ cze sny w I ak cie
26 czerwca 18:00

NFM, Sala Czerwona, pl. Wolności 1
Cho re ogra fia: Ana to liy Iva nov
Li bret to: Pau la Kraw czyk -Iva nov
Mu zy ka: Szy mon Tom czyk

Pra pre mie ra ba le tu Duch Ró ży w cho -
re ogra fii Mi cha iła Fo ki na od by ła się
w Mon te Car lo 19 kwiet nia 1911 r.
Spek takl po wstał wg wier sza Théophi -
le’a Gau tie ra Le spec tre de la ro se.
Wiersz jest mo no lo giem ró ży, któ rą
po przed nie go dnia no si ła przy pię tą
do suk ni mło da ko bie ta. Ró ża ja ko
duch przy cho dzi do dziew czy ny i od tej
po ry obie cu je jej, że bę dzie od wie dzać
jej sy pial nię re gu lar nie.
Au to rem li bret ta wg wier sza zo stał Je -
an -Lo uis Vau doy er. Mu zy ka to mi nia tu -
ra for te pia no wa Die Auf for de rung zum
Tanz (Za pro sze nie do tań ca) Car la Ma rii
We be ra, któ ra zo sta ła zin stru men ta li -
zo wa na przez Hec to ra Ber lio za.
Spek takl w cho re ogra fii Ana to liya Iva -
no va osa dzo ny jest w cza sach współ -
cze snych. Du chem Ró ży, ina czej niż
w ory gi na le jest ko bie ta, któ ra krą żąc
wo kół śpią ce go męż czy zny pod ry wa go
z miej sca. Wiersz wpi sa ny w ta necz ną
roz mo wę mię dzy ko bie tą a męż czy zną
zy sku je wy miar mi ło snej fan ta zji. Szy -
mon Tom czyk ja ko mu zycz ny nar ra tor
aran żu je Za pro sze nie do tań ca We be -
ra, prze kła da jąc głów ne mo ty wy ory gi -
na łu na ję zyk gi ta ry aku stycz nej, do da -
jąc od sie bie tyl ko ty le, by za cho wać
kla sycz ną for mę utwo ru.

Singing Europe 2016 Projekt pro gra mu mu zycz nego ESK 2016
Pro jekt pro pa guje ideę śpie wu ze spo ło we go, a tak że in te gra cję i roz wój śro do wi -
ska chó ral ne go po przez pre zen to wa nie re per tu aru obej mu ją ce go głów ne fi la ry eu -
ro pej skiej kul tu ry mu zycz nej oraz współ pra cę z ar ty sta mi naj wyż szej kla sy. Uczest -
ni ka mi wy da rzeń są człon ko wie chó rów z ca łej Eu ro py, a tak że gwiaz dy świa to wych
scen mu zycz nych oraz zgro ma dzo na pu blicz ność, za pra sza na do wspól ne go śpie -
wa nia – łącz nie kil ka dzie siąt ty się cy osób.
W po przed nich edy cjach SE (2014, 2015) udział wzię li: Paul McCre esh, Vo ce s8, Ann
Hal len berg, Char les Da niels, Ne al Da vies, Ewa Ve sin, Edy ta Kul czak, Jan Mar tiník,
Ro bert Mur ray, Chó ry Uni wer sy tec kie: Gdań ska, Wro cła wia, War sza wy, Par du bic
i Un. Ślą skie go oraz po nad 8000 śpie wa ją cych osób wśród pu blicz no ści.
Naj słyn niej sze pio sen ki eu ro pej skie 
23 lipca 18:00 Sta dion Wro cław, Aleja Śląska 1

Wy ko naw cy: Sio stra Cri sti na Scuc cia
Agniesz ka Fran ków -Że la zny – dy ry gent | Or kie stra i Chó ry SE

Naj więk sze wy da rze nie chó ral ne w Eu ro pie. W pierw szej czę ści wie czo ru usły -
szy my kon cert słyn nej na ca łym świe cie Sio stry Cri sti ny Scuc ci, zwy cięż czy ni
pro gra mu The Vo ice of Ita ly. W dal szej czę ści ca ły Sta dion wy peł ni brzmie nie
naj po pu lar niej szych pio se nek z ca łej Eu ro py w wy ko na niu or kie stry i chó rów
Sin ging Eu ro pe z to wa rzy sze niem pu blicz no ści.
Felix Men dels sohn -Bar thol dy – Eliasz
30 lipca 18:00 Katerda św. Ma rii Mag da le ny, ul. Szewska 10

Wy ko naw cy: Paul McCre esh – dy ry gent|Ro sy Jo shua – so pran|Pau la Mur ri hy – mez zo so -
pran|Ro bert Mur ray – te nor|An drew Fo ster Wil liams – bas|NFM Fil har mo nia Wro cław ska
Chór Un. Me dycz ne go we Wro cła wiu Me di ci Can tan tes|Chór Aka de mic ki Un. War szaw skie -
go|Aka de mic ki Chór Un. Gdań skie go|Aka de mický Sbor Žerotín|VUS Par du bi ce|Chór NFM

Mo nu men tal ny Eliasz czę sto na zy wa ny naj więk szym ora to rium XIX w. Jest w nim
za war te ca łe mi strzo stwo tech nicz ne kom po zy to ra wspar te do sko na łą zna jo mo -
ścią po li fo nii, ca łe bo gac two je go za rów no mu zycz nej, jak i li te rac kiej wy obraź ni.
Nie zwy kle ob ra zo wy, bo ga ty w naj bar dziej sub tel ne od cie nie li ry zmu, ale i prze -
ko ny wu ją cy w swej dra ma tur gii, jest Eliasz ar cy dzie łem li te ra tu ry ora to ryj nej
słusz nie jed nym tchem wy mie nia nym ra zem z naj więk szy mi dzie ła mi Jo han -
na Se ba stia na Ba cha, Geo r ga Frie dri cha Händla czy Jo se pha Hayd na.
Naj słyn niej sze arie i chó ry ope ro we
6 sierpnia 18:00 Na ro do we Fo rum Mu zy ki, pl. Wolności 1

Alek san dra Ku rzak – so pran | Ro ber to Ala gna – te nor | NFM Fil har mo nia Wro cław i Chóry





Rodowód
Koncert flamenco
17 lipca 19:00

Synagoga Pod Białym Bocianem
we Wrocławiu, ul. P. Włodkowica 7

Zapraszamy na kon cert i spek takl ta -
necz ny fla men co za ra zem, który po -
świę co ny jest ro dzi nie Mo neo. Tra dy cja
śpie wu i pa sji flamenco tej rodziny sta -
ła się for mą eks pre sji i sty lem ich ży cia.
Ro do wód jest krót ką hi sto rią, któ ra
wspo mi na pa los de fla men co cha rak -
te ry stycz ne dla le gen dar nej dziel ni cy
w Je rez: la Pla zu ela (San Mi gu el) skąd
po cho dzi ro dzi na Mo neo.
Ge ma Mo neo, jest mło dą tan cer ką, za ko -
cha ną w śpie wie i tań cu z jej ro dzin nych
stron. Wy stę po wa ła na ca łym świe cie
wraz z naj lep szy mi ze spo ła mi fla men co
min. Farruquito y Compañía oraz Joaquín
Cortés. Wpro wa dzi pu blicz ność w świat,
któ rym ży je i któ ry jest obec ny w jej twór -
czo ści, nie tra cąc przy tym swo ich ko rze ni
i au ten tycz no ści.

Bi le ty: 120/90/60/40 zł
tic ket pro.pl, Salony Empik,
arteflamenco.eu

Carlos Roulet & Tango Diagonales Argentyna
Koncert & Milonga
5 czerwca 19:00

Sala Gotyc ka – Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu. Bilety: 65/40 zł 

Car los Ro ulet cha ry zma tycz ny śpie wa k, któ re go głos brzmi z au ten tycz ną mo -
cą i pa sją. Zespół Tan go Dia go na les two rzą mło dzi, uta len to wa ni mu zy cy z naj -
zna ko mit szych scen Bu enos Aires, jak Or kie stra Fil har mo nii czy Te atro Co lon:
Pa blo Mur gier (for te pian), San tia go Qu aglia riel lo (kon tra bas), Ca mil lo Fio re (flet),
Ed gar do Ote ro Sa lva dor (ban do ne on), Si mo ne To le omeo (ban do ne on). 
Re per tu ar ze spo łu w zna ko mi tym sty lu na wią zu je do tra dy cji Zło tej Ery Tan ga.
Miesz czą się w nim za rów no sztan da ro we kom po zy cje tam te go okre su: Mi Do -
lor, Re mo li no, Por una ca be za, Lo ca, jak i wspa nia łe aran ża cje utwo rów słyn ne -
go Asto ra Piaz zol li, twór cy sty lu nu evo tan go. 
Bę dzie to praw dzi wa grat ka dla mi ło śni ków mu zy ki tan ga, jed ne go z naj bar dziej
po pu lar nych sty lów mu zy ki i tań ca w ostat nich la tach. Po kon cer cie – Mi lon ga!
Opra wę mu zycz ną za pew ni Tan go De vo ra do res z Wro cła wia. DJ To masz Ko piń ski. 

Kapela Daorientacja
Potańcówka
8 czerwca 20:00

Wędrówki Pub, Podwale 37/38, Wrocław

Ka pe la za gra i za śpie wa mu zy kę głów -
nie z Roz to cza i Po łu dnio we go Pod la sia. 
Są to te re ny o bar dzo bo ga tych tra dy -
cjach mu zycz nych, na któ rych jesz cze
do nie daw na funk cjo no wa ło obok sie bie
wie le kul tur. W związ ku z tym, w mu zy -
ce Da orien ta cji mie sza ją się wpły wy
pol skie, ży dow skie, ukra iń skie, ru siń skie. 
Za pra sza my na po lecz ki, wal czy ki, obe -
rki i ta necz ne bal la dy z wschod nie go
folk lo ru miej sko -wiej skie go. Dla chęt -
nych znaj dą się tak że róż ne za ba wy
i tań ce fi gu ro we, któ re po pro wa dzi Ka -
ta rzy na Ży to mir ska. Wy stą pią: Wi told
Roy Za lew ski – akor de on, śpiew Ka ta -
rzy na Wiń ska bę be nek, śpiew Ka sia Ży -
to mir ska wo dzi rej ka, pro wa dze nie za -
baw Ka ta rzy na Wiń ska i Wi told Roy Za -
lew ski śpie wa cy i eks plo ra to rzy mu zy ki
Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej, pol skiej
mu zy ki lu do wej i jej wschod nie go po -
gra ni cza. Śpie wa ją pie śni tra dy cyj ne,
gra ją na li rze kor bo wej, akor de onie i in -
nych in stru men tach.

Neo-Nówka 15 uro dzi ny
10 czerwca 20:30

Hala Słoneczna, ul. Powstańców
Warszawy 7, Ząbkowice Śląskie

W pro gra mie naj więk sze hi ty ka ba re -
tu, nie za brak nie kul to we go ske -
czu 30-le cia Nie bo, Pa ni Wan dzi Nie -
rusz z do mu Zo staw oraz kil ku nie -
spo dzia nek jako do peł nie nie ca ło ści.
O war stwę mu zycz ną za dba kon cer -
tu ją cy od lat z ka ba re tem ze spół Ża -
rów ki. To po pro stu trze ba zo ba czyć.
Pro szę nie za po mnieć o pre zen tach,
w koń cu to 15 uro dzi ny Neo -Nów ki ;)



Mar tel la
& Bar tek Miar ka Band
12 czerw ca 19:00

Mar tel la  - wo kal | Bar tek Miar ka  - gi ta ra
| Łu kasz Dam rych  - pia no | Ro bert Szy dło
- bass | Łu kasz So bo lak – per ku sja
Mle czar nia, Wrocław ul. Włodkowica 5

Będzie to po dróż za mia sto. Jest tam
ci cho, moż na od po cząć le żąc na po -
mo ście, słu cha jąc śpie wu pta ków.
Moż na za rzu cić węd kę i zło wić kil ka
ma rzeń, moż na cho dzić po la sach
i tro pić śla dy ma łych dzi ków. A po tem
usiąść na sta rym ko na rze i nu cić opo -
wie ści... o dziew czy nie, któ rą po rwał
wiatr, o od cho dzą cym ko chan ku al bo
o wiecz nej dro dze do ce lu. Dro dze,
któ ra ma wie le roz wi dleń i nie do po -
wie dzia nych hi sto rii... 

Bi le ty 20/25 zł 

Pat Me the ny WrocLove Fest
22 czerw ca 20:00

Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1, Wro cła w
Naj lep szy gi ta rzy sta jaz zo wy wszech
cza sów Pat Me the ny, zy skał nie tyl ko
set ki ty się cy fa nów, ale i nie usta ją cy
aplauz kry ty ków i śro do wi ska mu zycz -
ne go. Zdo był aż 20. na gród Gram my, za -
li cza jąc przy tym nie by wa łą se rię 7. ko -
lej nych na gród za 7. ko lej nych al bu mów.
Wy gry wał m.in. w ka te go riach Best
Rock In stru men tal, Best Con tem po ra ry
Jazz Re cor ding, Best Jazz In stru men tal
So lo i Best In stru men tal Com po si tion.
W 1985 ro ku za grał w Pol sce po raz
pierw szy. Wy stęp we wro cław skiej Ha li
Lu do wej prze szedł do le gen dy.
22 czerw ca hi sto ria za to czy ko ło – Pat
Me the ny po 31 la tach po wró ci do Ha li
ze swo im naj now szym ze spo łem: le -
gen dar ny per ku si sta An to nio Sánchez
(kom po zy tor ścież ki dźwię ko wej do fil -
mu Bird man), je den z naj lep szych eu -
ro pej skich pia ni stów Gwi lym Sim cock
oraz wy cho wa na na mu zy ce Red Hot
Chil li Pep pers re we la cyj na ba sist ka
Lin da Oh. Bę dzie to pierw szy eu ro pej -
ski kon cert w tym skła dzie. Ar ty sta nie
zdra dził zbyt wie lu szcze gó łów na te -
mat no we go mu zycz ne go ob li cza, ale
jed no jest pew ne – je go naj now sze
wcie le nie za sko czy za rów no wy znaw -
ców, jak i nowych słu cha czy.

Bilety: 350/200/150/100 zł

Strange Moments
Demo 2016
4 czerwca 20:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Du et bę dzie pro mo wać swo ją de biu -
tanc ką pły tę De mo 2016. Stran ge Mo -
ments po wstał w ze szłym ro ku z ini -
cja ty wy wo ka list ki Jo an ny Łu ka szuk
oraz kom po zy to ra i mul tiin stru men ta -
li sty Woj cie cha Pie luż ka. Mu zy ka ze -
spo łu to pop -rock z ele men ta mi elek -
tro ni ki oraz od nie sie nia mi do roc ka
pro gre syw ne go. W swych utwo rach
gru pa łą czy me lo dyj ność i prze bo jo -
wość z nie ba nal ny mi roz wią za nia mi
har mo nicz ny mi i ryt micz ny mi. Pły ta
za wie ra 10 au tor skich kom po zy cji.

Magdalena Lechowska
& Zignaros! MILONGA
26 czerwca 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkuniego 1, Wrocław

Mu zy ka Zin ga ros New Gyp sy Tan go
jest mie szan ką tra dy cyj nych me lo dii
cy gań skich z Eu ro py Wschod niej. Ich
mu zy ka jest de li kat na i ob ra zo wa. Jej
dźwię ki przy wo łu ją prze ży cia i do -
świad cze nia, a po łą czo ne są z ory gi nal -
nym brzmie niem ar gen tyń skie go tan -
ga. Pio sen ki, śpie wa ne za rów no po ro -
syj sku jak i po ru muń sku, a tak że mi -
strzow sko wy ko ny wa ne utwo ry in -
stru men tal ne, kre ślą ko lo ro wą pa le tę
dźwię ków ob ra zu ją cych cy gań skie
opo wie ści. Po kon cer cie pod czas Mi -
lon gi wraz z ze spo łem wy stą pi wo ka -
list ka Mag da le na Le chow ska, Po lka
o la ty no skiej du szy! Wo ka list ka śpie -
wa ją ca ar gen tyń skie tan ga jak ro do wi -
ta Ar gen tyn ka i wy ko rzy stu ją ca sty li -
sty kę po łu dnio wo ame ry kań ską do in -
ter pre ta cji pol skich tang. Uro dzi ła się
w Kra ko wie, ale do ra sta ła w eg zo tycz -
nej Ko lum bii chło nąc od naj młod szych
lat tam tej sze ryt my, me lo die oraz kul -
tu rę ibe ro ame ry kań ską.

EKT Gdy nia
& W STRO NĘ POR TU
2 czerw ca 20:00

Sta ra Piw ni ca, ul. Krup ni cza 15, Wrocław

Na za koń cze nie se zo nu szan to we go
bę dzie moż na pośpie wać ra zem z ulu -
bień cami szan to wej pu blicz no ści.
EKT Gdy nia to ze spół na gra dza ny
na wszyst kich li czą cych się fe sti wa -
lach w Pol sce. Za czy na li od pio sen ki
tu ry stycz nej (od któ rej do koń ca nie
ode szli do dziś), by po tem ugrun to wać
swo ją po zy cję w nur cie pio sen ki mor -
skiej i że glar skiej.



Paweł Kowalczyk 
18 czerwca 20:00

ZOK, Rynek  24, Ząbkowice Śląskie

Cha ry zma tycz ny wo ka li sta o rzad ko
spo ty ka nej bar wie gło su. Przez kry ty -
ków mu zycz nych uzna ny za naj więk -
szy „czar ny” głos pol skiej sce ny mu -
zycz nej. Ar ty sta dał się po znać sze ro -
kiej pu blicz no ści ja ko fi na li sta 3. edy -
cji pro gra mu IDOL oraz ja ko kom po zy -
tor i pro du cent fun ky -ja zo we go al bu -
mu KO VAL CZYK BIG BAND PRO JECT,
któ ry zo stał za re je stro wa ny me to dą
ana lo go wą na ży wo, z udzia łem naj -
lep szych pol skich mu zy ków jaz zo -
wych. Pa weł Ko wal czyk to ro do wi ty
ząb ko wi cza nin, więc z przy jem no ścią
wra ca do ro dzin ne go mia sta.

Bilety: 25/30 zł

Mateusz Pulawski 
Lunar Quartet
15 czerwca 20:30

Manana Cafe, św. Mikołaja 8-10, Wrocław

Qu ar tet z Am ster da mu za go ści na sce -
nie All That Jazz w ra mach tra sy Chan -
ge Of Se asons Po lish To ur 2016, któ ra
obej mu je osiem wy da rzeń w Pol sce. 
Go ścin nie wy stą pi bel gij ska wo ka list ka
Es ther Van He es. Bilet 20 zł

SKiBA Dance 2016
III Ogólnopolski Turniej Tańca
Nowoczesnego i Współczesnego
11 czerwca od 8:30

SKiBA, ul. Niemcewicza 2 we Wrocławiu

KA TE GO RIE WIE KO WE: 15-30 lat | po -
wy żej 30 lat. O przy na leż no ści do da -
nej ka te go rii mi ni for ma cji i for ma cji
de cy du je wiek 80% skła du ze spo łu.
KA TE GO RIE TA NECZ NE: mi ni for ma cje
(3-7 osób) | for ma cje (od 8 osób) – di -
sco dan ce, hip hop, show dan ce, ta niec
współ cze sny, in ne for my tań ca.
JU RY– tan ce rzy oce niać bę dzie pię cio -
oso bo we ju ry i przy zna I, II i III m -ce
oraz wy róż nie nia we wszyst kich ka te -
go riach: pu cha ry i dy plo my dla mi ni
for ma cji i for ma cji. 

Pro gram: www.ski ba.edu.pl od 9.06.2016

Sonia Lewosiuk 
& Karol Lipiński-Brańka
Koncert Muzyki Filmowej
3 czerwca 18:00

ToTu, ul. Hubska 6 we Wrocławiu

W su ro wym in du strial nym lof cie, w oto -
cze niu ilu mi na cji świetl nych za brzmią
naj pięk niej sze me lo die fil mo we, na pi sa -
ne na skrzyp ce so lo w ory gi nal nych
trans kryp cjach na skrzyp ce i for te pian,
z fil mów Za pach ko bie ty, Li sta Schin dle -
ra, Cza row ni ce z Eastwick, La wen do we
wzgó rze, Gwiezd ne Woj ny (!) i in nych. 
So nia Le wo siuk – pia nist ka, stu dia
o pro fi lu so li stycz nym w kl. for te pia nu
prof. Grze go rza Ku rzyń skie go na AM we
Wro cła wiu. Ak tyw nie dzia ła w za kre sie
ka me ra li sty ki for te pia no wej.
Ka rol Li piń ski -Brań ka – skrzy pek, ukoń -
czył AM we Wro cła wiu w kl. skrzy piec
ad. dra An drze ja Ła do mir skie go. Pro -
wa dzi oży wio ną dzia łal ność kon cer to -
wą ja ko so li sta i ka me ra li sta.

Ma te usz Ko wal czyk
Ma to shi Muzyczne Uniesienia
13 czerwca 16:00

Klub Pod Dzwon ni cą,
ul. Bardz ka 2/4, we Wro cła wiu

Artysta wró cił nie daw no z To ur nee
kon cer to we go, któ re od by wał w kra -
jach Azji i Bli skie go Wscho du. Koncert
jest za tem do sko na łą oka zją do spo -
tka nia z Ar ty stą i po zna nia je go wra -
żeń z po dró ży. Podczas spotkania pt.
„Od Piaf do Vil las... Mu zycz ne Unie sie -
nia”, będzie można usły szeć utwo ry
m.in. Edith Piaf, Mar le ny Die trich,
Fran ka Si na try i Vio let ty Vil las.
Mło dy Ar ty sta za bie rze Was w świat
Pio sen ki XX wie ku, z któ re go nie bę -
dzie cie chcie li wra cać. 

Wstęp wol ny!

Fan fa ra Tran sy lva nia Ethno Jazz Festival
3 czerwca 20:00

Sa la Go tyc ka – Sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1 we Wro cła wiu. Bilet 40 zł
Or kie stra ro do wi tych cy gań skich mu zy ków z ru muń skiej wio ski Cu gir le żą cej
w ma low ni czej Tran syl wa nii, ko ja rzo nej na całym świecie z hra bią Dra cu lą.
Człon ko wie Fan far z Tran syl wa nii, zgod nie z tra dy cja mi rom skie go gra nia, są
brać mi lub ku zy na mi z licz nych ro dzin mu zycz nych. 
Na kon cer cie bę dzie mo żna po czuć prawdziwego du cha Bał ka nów i przez chwi lę
zna leźć się na bał kań skim we se lu lub lu do wej sza lo nej za ba wie. 
Więk szość twór czo ści ze spo łu to tra dy cyj ne utwo ry prze ka zy wa ne z po ko le nia
na po ko le nie (folk lor cy gań ski i ru muń ski), sil nie za ko rze nio ne w tra dy cji moł daw -
skiej oraz sak soń sko -tran syl wań skiej i sied mio grodz kiej. W re per tu arze kon cer -
to wym ma ją oprócz te go tak że utwo ry zna ne z fil mów Emi ra Ku stu ri cy, a tak że
ogól no bał kań skie hi ty spo pu la ry zo wa ne w świe cie przez Go ra na Bre go vi ca.



Debiuty
XIV Ogólnopolski Przegląd
Młodych Wokalistów
5 czerwca 18:00

CK Ago ra, ul. Serbska 5A we wrocławiu
Uczest ni ka mi przed się wzię cia, które
potrwa od 3 do 5 czerwca są mło dzi
uta len to wa ni wo ka li ści – lau re aci fe sti -
wa li z krę gu tzw. pio sen ki ar ty stycz nej.
Prze gląd skła da się z warsz ta tów wo -
kal no -in ter pre ta cyj nych oraz KON CER -
TU GA LO WE GO. W pierw szej czę ści ga li
za śpie wa ją mło dzi wo ka li ści z to wa -
rzy sze niem gru py mu zycz nej – Mi chał
Za wadz ki – pia no, Grze gorz Pia sec -
ki – bas, Woj ciech Bu liń ski – per ku sja.
W czę ści dru giej wy stą pi zna ko mi ta
Sta ni sła wa Ce liń ska z re ci ta lem Do -
mo fon, czy li śpiew ni czek do mo wy
Sta ni sła wy C. Pu blicz ność usły szy pio -
sen ki m.in. Brech ta, Woł ka, Osiec kiej
z mu zy ką Je rze go Sa ta now skie go.
Ar ty st ce to wa rzy szą: Ta de usz Cze -
chak – gi ta ra, ban jo, kla wi sze; Adam Ze -
mła – akor de on; Wie sław Wy soc -
ki – sak so fon, klar net. Ga lę po pro wa dzą
mło dzi śpie wa ją cy ak to rzy – Ma te usz
We ber i Krzysz tof Szcze pa niak.
Kon cert re ży se ru je Je rzy Sa ta now ski. 

Bez płat ne wej ściów ki: www.mdk srod mie -
scie.wroc.pl | www.cka go ra.pl

Night Media Lab 3.0
24 czerwca 19:00

Centrum Technologii Audiowizualnych, Wystawowa 1 we Wrocławiu
Wro cław skie CTA, or ga ni za tor trze ciej już edy cji Night Media Lab za ska ku je fa -
nów no wy mi nie spo dzian ka mi. Do atrak cji wy da rze nia do łą czył prze gląd fil mów
eks pe ry men tal nych i warsz ta ty z ge ne ra tyw nych form au dio wi zu al nych pro -
wa dzo ne przez pol sko -wę gier ski du et Elek tro Mo on Vi sion.
Ideą NI GHT ME DIA LAB 3.0 jest za pre zen to wa nie ar ty stów, któ rym nie ob ce jest
dry fo wa nie po au dio wi zu al nej rze czy wi sto ści i eks pe ry men to wa nie w la bo ra -
to rium no wych me diów. Pod czas głów ne go dnia fe sti wa lu wy stą pią: Osmo Na -
dir – twór ca fu tu ry stycz nych in stru men tów, Król i De ru ba re – sen ny bard mło -
de go po ko le nia w opra wie al che mi ka wi zu ali, An on Bast i vj Emi ko – ko bie ca
eks plo zja zmy sło wej ener gii, oraz Spec tri be, twór ca zna ne go mi ło śni kom ta -
necz nej elek tro ni ki cy klu SLAP. Do gro na ar ty stów wi zu al nych NML 3.0 do łą -
czył To masz Gaw roń ski z Tving Sta ge De sign, ko lek ty wu eks per tów z róż nych
dzie dzin na uki i sztu ki. Ideą gru py jest prze ła my wa nie gra nic tra dy cyj nie poj -
mo wa nej ko mu ni ka cji i two rze nie ory gi nal nych form in te gra cji pu blicz no ści z ar -
ty sta mi. Ab so lut ną no wo ścią fe sti wa lu jest po kaz krót ko me tra żo wych fil mów
eks pe ry men tal nych za ty tu ło wa ny Let’s see how the mo del works. Pu blicz ność
obej rzy etiu dy fil mo we m.in. Ka ro li ny Bel ter, Ka ta rzy ny Bo re low skiej, Woj cie cha
Di di kow skie go, To bia sza Jan ko wia ka, Ku by Ma tusz cza ka, Ma cie ja Ru dzi na, Mar -
ty Sta chow skiej, Woj cie cha Ulma na i Ala na Wil l ma na. Pre zen to wa ne w ich ob -
ra zach wi zje świa ta przy bie ra ją po stać abs trak cyj ną lub ab sur dal ną.

Bilety: 60/45 zł

Wroc Lo ve Fest 2016 we Wro cła wiu! 
23 czerw ca 17:00 Ha la Stu le cia -Per go la

Go lec uOr kie stra | Za ko po wer | Enej | Ka pe la ze wsi War sza wa,
Bu blicz ki | Psio Crew | Rus ska ja (Ro sja)

24 czerw ca 17:00 Ha la Stu le cia -Per go la
Bo ban Mar ko vić Or che stra, Fan fa ra Ti ra na me ets Trans glo bal
Un de gro und, Bol ly wo od Ma sa la Or che stra, Bu blicz ki

Z oka zji No cy Świę to jań skiej odbędzie się we Wro cła wiu nie zwy kłe świę to mu -
zy ki fol ko wej! 23 i 24 czerw ca w Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry w ro li głów nej pol -
skie tra dy cje, ob rzę dy i oby cza je oraz gwiaz dy world mu sic!

Bi le ty: 45 zł sto ją cy/60 zł sie dzą cy | 65 zł – kar net sto ją cy/90 zł – kar net sie dzą cy

Fan fa ra Ti ra na me ets Trans glo bal
Un de gro und – niezwykły pro jekt mu -
zy ków wy wo dzą cych się z Or kie stry
Dę tej Ar mii Al bań skiej.

Bol ly wo od Ma sa la Or che stra – w nie -
zwy kłym spek ta klu mu zycz nym The
Spi rit of In dia za pro si na mu zycz ną
po dróż przez In die.

Piotr Machalica Piaskownica
19 czerwca 18:00

CK Zachód, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław

Pia skow ni ca to ty tuł naj now szej pły ty
Pio tra Ma cha li cy, na któ rej ak tor udo -
wad nia, że po ezja śpie wa na ma się
wciąż do brze. Tek sty na pły tę wy szły
spod pió ra Ja na Woł ka, stwo rzo ne
spe cjal nie dla Pio tra Ma cha li cy. Kom -
po zy cje stwo rzy li Ja nusz Stro bel. Je rzy
Sa ta now ski, Ja nusz Grzy wacz, Woj -
ciech Bor kow ski. O opra wę mu zycz ną
za dba ze spół pod kie row nic twem
Woj cie cha Bor kow skie go.

fot. Daniel Kruczynski



Dzieci z Bul ler byn Astrid Lindgren, reżyseria An na Il czuk
1 czerw ca 16:00 | 2 czerw ca 17:00

TP Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28. Bilety: 35/30/25 zł
Po wieść Astrid Lind gren od pół wie ku wy gry wa w cu glach wszyst kie ple bi scy ty
na uko cha ną książ kę dzie ciń stwa. Od kie dy zo sta ła prze tłu ma czo na na ję zyk
pol ski, na Dzie ciach z Bul ler byn wy cho wa ło się wie le po ko leń Po la ków.
W tej opo wie ści jest to, za czym naj bar dziej we wspo mnie niach tę sk ni my i cze -
go pra gnę li by śmy dla na szych dzie ci: wspa nia łe, wol ne, szczę śli we dzie ciń stwo,
spę dzo ne na za ba wie i wśród przy ja ciół. Pew nie to de cy du je o jej nie prze mi ja -
ją cej po pu lar no ści. Te raz hi sto rię o dzie ciach z ma łej szwedz kiej osa dy moż na
obej rzeć na de skach Sce ny Ka me ral nej Te atru Pol skie go. Gwa ran tu je my du żo
śmie chu i wspól nej za ba wy ak to rów z dzieć mi.

zro zu mieć Giaura
PRE MIE RA
25 czerw ca 17:00

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
ul. Buczka 16
Wiek od bior cy: 12+ | Bilety: U 16 zł, N 18 zł  

zro zu mieć GIAU RA Geo r ge’a By ro -
na w tłu ma cze niu A. Mic kie wi cza i re -
ży se rii Mar ty ny Ma jew skiej, ze sce no -
gra fią An ny Hau dek i mu zy ką Da wi da
Ma jew skie go to re ali za cja ar ty stów
mło de go po ko le nia.
Spek takl jest no wym od kry ciem nie -
do ce nia nej lek tu ry, sta no wi swo iste
od cza ro wa nie nie przy stęp nej for my
Giau ra dzię ki za sto so wa niu bar dzo
współ cze snych za bie gów in sce ni za -
cyj nych i in ter pre ta cyj nych. Ce lem te -
go ar ty stycz no -dy dak tycz ne go prze -
two rze nia jest do kład ne zro zu mie nie
fa bu ły GIAU RA i spro wo ko wa nie wi -
dzów do wła snej oce ny hi sto rii mi ło -
ści/na mięt no ści w zde rze niu z nie na -
wi ścią/ze mstą na sty ku dwóch kul -
tur – Wscho du i Za cho du, w kon tek -
ście współ cze snych wy da rzeń na tu ry
po li tycz nej i kul tu ro wej. 

Fotograf Te atr Na Bru ku
18 czerwca 18:00

Boisko SP Nr 34, ul. Gałczyńskiego 8
we Wrocławiu

Przed sta wie nie w kon wen cji nie me go
ki na. Ate lier fo to gra ficz ne w sty lu re -
tro i je go fo to graf czy ta ją cy w my ślach
wi dzów – klien tów, by speł nić ich
najskrytsze ży cze nia, kim kol wiek są. 
Wszyst ko się mo że zda rzyć – po ja wia -
ją się słyn ne po sta cie fil mo we i ba -
śnio we, atrak cyj ne pej za że. 
Dra ma tur gia spek ta klu za kła da udział
wi dza w przed sta wie niu. 

Ma ły Ksią żę
Antoine de Saint Exupery
11 czerwca 16:00 i 19:00
29 i 30 czerwca 19:00

Teatr Arka, ul. Mennicza 3 we Wrocławiu
Jest to sce nicz na wer sja Ma łe go Księ -
cia, jed nej z naj pięk niej szych opo wie -
ści An to ina de Sa int Exu pe re go, w re -
ży se rii Re na ty Ja siń skiej.
Te atral ny Ma ły Ksią żę nie od bie ga
zbyt moc no od li te rac kie go pier wo -
wzo ru. W war stwie fa bu lar nej po zo -
sta je więc opo wie ścią o dziec ku, któ re
ma w so bie każ dy czło wiek i po zna -
wa niu nie zna ne go świa ta, ja kim jest
świat lu dzi do ro słych. To tak że mą dra,
me ta fo rycz na hi sto ria o do ra sta niu
do czło wie czeń stwa, o do ko ny wa niu
wy bo ru, co jest dobre, a co złe, a tak że
o naj waż niej szej war to ści na zie mi
o mi ło ści i śmier ci.
W przed sta wie niu gra ją zna ko mi ci ak -
to rzy nie peł no spraw ni (6 osób). Jest to
tym bar dziej in te re su ją ce po nie waż
ani mu ją Oni du ży mi lal ka mi. W ro li
Ma łe go Księ cia świet ny fran cu ski ak -
tor Alek san der Ma rqu ezy.

Nie wykluczam PREMIERA
10 czerwca 18:00

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka,
ul. Kuźnicza 29a we Wrocławiu
Reżyseria: Natasza Sołtanowicz
Grają: Tomasz Tywoniuk i Mikołaj Bańdo

Kto ma pra wo wy zna czać gra ni ce po -
mię dzy do brym a złym, mod nym i nie -
mod nym, po trzeb nym i zbęd nym?
Dla cze go czę sto je ste śmy bez sil ni wo -
bec wład czych jed no stek? Cze mu tak
ła two jest nam być kon for mi stą a tak
trud no za ak cep to wać od mien ność?
Na te py ta nia od po wie sa ma pu blicz -
ność, któ ra wcie la jąc się w ro lę szkol nej
kla sy, bę dzie mu sia ła opo wie dzieć się
po jed nej ze stron kon flik tu. Hi sto ria
opo wia da na jest no wo cze snym ję zy -
kiem, z wy ko rzy sta niem mul ti me diów,
gdzie współ cze sna po ety ka te le dy sku
mie sza się mło dzie żo wą mu zy ką.





Hymn narodowy
11, 17,  19 czerwca 19:00 | 12 czerwca  21:00

Scena Gadzickiego, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Rynek 39. Bilety: 28/17 zł
sce na riusz i re ży se ria: Prze my sław Woj cie szek, współ pra ca Emi lia Piech, sce no gra fia: Mał -
go rza ta Bu lan da, mu zy ka: Fi lip Za wa da, świa tła: Zo fia Go raj 

Gniew ny ma ni fest nie zgo dy na rze czy wi stość za oknem. In spi ru jąc się m.in. Ma łą
Apo ka lip są Ta de usza Kon wic kie go i Przy go da mi do bre go wo ja ka Szwej ka Haška,
twór cy snu ją współ cze sną, bar dzo nie pra wo myśl ną opo wieść o upad ku ide ałów
w po li ty ce i ży ciu spo łecz nym, o po trze bie bun tu i obro ny przed uni for mi za cją.
Naj go ręt szy spek takl ostat nich ty go dni w Pol sce! Bez li to sna wi wi sek cja pol -
skiej rze czy wi sto ści spo łecz nej i po li tycz nej. Trze ba zo ba czyć, za nim się po chwa -
li lub po tę pi – bo nie spo sób po zo stać obo jęt nym.

Wyprawa PREMIERA
Spektakl studentów SKiBA
1 czerwca 10:00

Próba generalna otwarta dla publiczności

2 czerwca 17:00 Premiera

3 i 4czerwca 18:00
SKiBA, ul. Niemcewicza 2 we Wrocławiu

Spek takl słu cha czy I ro ku spe cja li za cji
te atral nej Pań stwo we go Po ma tu ral -
ne go Stu dium Kształ ce nia Ani ma to rów
Kul tu ry i Bi blio te ka rzy SKi BA we Wro -
cła wiu, w re ży se rii Mo ni ki Braun.
Wy pra wa to opo wieść o dro dze w mi -
nio ne, o wy pra wie ślub nej jed nej z bo -
ha te rek, któ rej ni gdy nie da ne jej by ło
uży wać, o wy pra wie do naj bar dziej
utra co ne go ze świa tów – świa ta ży -
dow skie go, któ ry kie dyś, w prze szło -
ści – nie moż li wej już do wy obra że -
nia – był czę ścią za miesz ki wa nej przez
nas zie mi. Jest to opo wieść w ja kimś
sen sie bar dziej o rze czach niż o lu -
dziach, czy też o lu dziach, ale po przez
pry zmat ich przy wią za nia do do mów,
ogro dów, krze seł, kon kret nych ły że czek
czy fi li ża nek, ich czu ło ści dla geo gra fii
i cha rak te ru prze strze ni, pły ną cej ze
wzra sta nia w da nym miej scu. 
(...). Zna cze nie na da je przed mio to wi
emo cja je go wła ści cie la, ko goś kto go
po trze bu je, ko cha, pra gnie, któ ry
za nim tę sk ni. Ko goś, kto się nim cie -
szy, po żą da go lub go tów jest go
ukraść, a je śli sprze da je go – to w bó -
lu. Po czu cie wła sno ści, przy wią za nie,
za chwyt – to wszyst ko łą czy lu dzi ze
świa tem ota cza ją cej ich ma te rii. 

Wstęp wolny!

Labirynt Monodram
Teatr Kawiarni Dekadencja
26 czerwca 17:00

Sala Koncertowa Polskiego Radia,
ul. Karkonoska 10 we Wrocławiu
Reżyseria/scenografia: Adam T. Szymański
W roli głównej Jacek Dygoń

La bi rynt po trak to wać moż na, ja ko
frag ment wy rwa ny z dzien ni ka we -
wnętrz ne go emi gran ta. Nie do wia du -
je my się od jak daw na bo ha ter prze -
by wa w sta nie per ma nent ne go ode -
rwa nia od rze czy wi sto ści.
W za ci szu eg zy sten cyj nej pusz ki Fa -
ra daya pró bu je pi sać, a my śle dzi my
je go ko lej ne pró by prze zwy cię że nia
kry zy su twór cze go. 
Spek takl dzie li się na dwie od sło ny:
sce nicz ną, a za raz po niej fil mo wą.
Po dróż, w ja ką bo ha ter uda je się
na ekra nie, w kie run ku pod ję tym jesz -
cze na sce nie, mo że oka zać się dla
nie go ko lej ną szan są.
A mo że to nic in ne go, jak wy ła nia ją cy
się pa limp sest z krzy wo -zwier cia dla -
ną re pli ką te go, co by ło?
Na pew nym po zio mie La bi rynt da je
się od czy tać ja ko ostrze że nie, do kąd
pro wa dzić mo że zbyt da le ko idą ce
utoż sa mia nie się z sa mym so bą.          

Czytania Dramatów
Strefy Kontktu 2016
4 czerw ca

16:00 DZIE CI
Woj ciech Zie mil ski, reż. Le na Fran kie wicz
18:00 DRZE WOM NIE WY PA DA JĄ WŁO SY
Mał go rza ta Szczer bow ska,
reż. Ju dy ta Ber łow ska 
20:00 WOL FGANG AMA DE USZ MOZ
Mi chał Ba jer, reż. To masz Cyz

5 czerw ca
16:00 KUNST KAM MER
Agniesz ka Ja ki miak, reż. Aga ta Dycz ko
18:00 BAR ŚWIĘ TEJ KRE WE TY
Ma riusz Sie nie wicz, reż. To masz Szcze pa nek
godz. 20:00 Spo tka nie po świę co ne pol skiej
dra ma tur gii współ cze snej z udzia łem au -
to rów sztuk i re ali za to rów czy tań.
Pro wa dze nie – prof. Ja cek Kop ciń ski
Wro cław ski Te atr Współ cze sny,
ul. Rzeźnicza 12 

Naj now sze pol skie dra ma ty zna ko mi -
tych au to rów po raz pierw szy przed
pu blicz no ścią za pre zen tu je Wro cław -
ski Te atr Współ cze sny. 5. ko lej nych
spo śród 31. dra ma tów zgło szo nych
w 2015 ro ku na 1. Kon kurs Dra ma tur -
gicz ny STRE FY KON TAK TU 2016 zor ga -
ni za owa ny w ra mach ESK 2016.

KUNST KAM MER - bez płat ne wej ściów ki,
rezerwacja: tel. 71 358 89 22
Bi le ty na po zo sta łe czy ta nia 1 zł



CÓRKI FIEDKI PREMIERA
24 czerwca 19:00

Kontury Kultury, ul. Jagillończyka 10
Autorski spektakl Teatru Piąta Ściana
w najnowszej propozycji sięga do
powieści Fiodora Dostojewskiego.
Lo sy pię ciu ko biet: Na stii z Bia łych no -
cy, So nii ze Zbrod ni i ka ry, Ka ta rzy ny
Iwa now ny z Bra ci Ka ra ma zow, Ma rii Ti -
mo fie jew ny z Bie sów oraz Na sta zji Fi -
li pow ny z Idio ty łą czy w ta jem ni czy
spo sób jed no miej sce, w któ rym się
spo ty ka ją. Ra zem z ni mi prze cho dzi my
przez ich hi sto rie i dra ma ty, a wszyst -
ko to w au rze za gad ki i pię trzą cych się nie wia do mych.
Spek takl pre zen to wa ny w no wej prze strze ni Kon tu rów, dla te go licz ba wi dzów
jest ogra ni czo na do 15 osób. Wstep wolny tylko za wcześniejszą rezerwacją.
Sce na riusz i re ży se ria: El wi ra Szwe do -Ma zur kie wicz.

Think Fish W ra mach ESK 2016
Cie LA RO QUE/helene weinzierl 
18 czerw ca 19:00

Cen trum Ini cja tyw Ar ty stycz nych,
ul. Tę czo wa 79 /81 we Wro cławiu
Kon cep cja i cho re ogra fia: He le ne We in zierl 
Ta niec: Yuri Ko rec, Vi via na Escalé (lub Emil
Le eger) Mu zy ka: Oli ver Stotz 
Świa tła: Pe ter Thal ha mer

Ko micz no -ab sur dal na hi sto ria pew ne -
go igno ran ta, je go żo ny i ich akwa rium.
Pa ra eg zy stu je obok sie bie, a ich związ -
ko wi bra ku je har mo nii. Trzy isto ty, pró -
bu jąc po ro zu mieć się ze so bą, ude rza ją
bez wład nie, ni czym fa le o brzeg. Nie
wie my, ja ka jest ich ro la, kim są, ani dla -
cze go je oglą da my. Ro bią wszyst ko, by
za jąć ob ce te ry to rium. Mo że to ry by? 
Helene Weinzierl – w ro ku 1995, po 10-
let niej pra cy ja ko tan cer ka, au striac ka
cho re ograf ka za ło ży ła kom pa nię cie La -
ro que/he le ne we in zierl, z któ rą od wie -
dzi ła licz ne fe sti wa le m.in. w USA, Ja po -
nii, Ame ry ce Poł., Sin ga pu rze, Ro sji i ca -
łej Eu ro pie. Jest dy rek tor ką ar ty stycz ną
fe sti wa lu per.form>d<an ce w Sal zbur -
gu. W 1990 za ło ży ła sto wa rzy sze nie
tan zim pul se Sal zburg, któ re co rocz nie,
pod prze wod nic twem Pe te ra Hu be ra,
or ga ni zu je Mię dzy na ro do we Dni Tań -
ca – In ter na tio na len Oster -und Herb st -
tanz ta ge oraz Sal zbur skie Dni Per for -
men su. (...). Nie któ re z pro jek tów łą czą
ta niec i grę ak tor ską, in ne ope ru ją wy -
łącz nie ja snym i in ten syw nym ję zy kiem
ru cho wym. W ostat nich la tach, obok
tych środ ków wy ra zu ar ty ści sto su ją
tak że wi deo oraz me to dy twór cze z in -
nych dzie dzin. Pra wie wszyst kie pro -
duk cje są sztu ką za an ga żo wa ną.
Pu sta prze strzeń sta no wi dla mnie, ja -
ko tan cer ki i cho re ograf ki, swo istą car te
blan che dla mo ich prac. Gdy tyl ko tę
prze strzeń wy peł nia ją swą obec no ścią
lu dzie, za czy na ona żyć, na są cza się
mo ty wa mi, któ re po wo du ją, że po wsta -
je więź z czło wie kiem i ze wszyst kim, co
ozna cza by cie czło wie kiem. (...). Dla te go
sztu ka za an ga żo wa na, te ma ty spo łecz -
no -po li tycz ne są dla mnie tak in te re su -
ją ce. My ślę tak że, że na tym po le ga za -
da nie sztu ki, by uka zy wa ła nie do cią -
gnię cia sys te mo we. Ja sa ma po ka zu ję
więc, jak jest, a wi dzom po zo sta wiam
od po wiedź na py ta nie „dla cze go?” (...).

He le ne We in zierl



Lech Twardowski PLE JA DA AR TY STÓW WSPÓŁ CZE SNYCH
18 czerwca 15:00
Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu
pl. Po wstań ców War sza wy 5
Prowadzi Wiesława Wilczyńska-Koper

28 spo tka nie z 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. 
LECH TWAR DOW SKI, uro dzo ny w 1952
ro ku „ar ty sta to tal ny”, jak mó wi o nim
Ma riusz Her mans dor fer, stu dio wał we
wro cław skiej PWSSP (obec nie ASP)

w pra cow ni prof. Zbi gnie wa Kar piń skie go. W la tach 1983-1995 prze by wał w Pa -
ry żu. Ma larz, per for mer, twór ca in sta la cji, w pra cy wy ko rzy stu je róż ne tech ni ki
i me dia.
Pra ce Twar dow skie go znaj du ją się w zbio rach Musée d’Art Mo der ne w Pa ry żu,
Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu, Mu zeum Na ro do we go w War sza wie, Dol -
no ślą skie go To wa rzy stwa Za chę ty Sztuk Pięk nych, Cen trum Sztu ki WRO oraz
w pol skich i za gra nicz nych ko lek cjach pry wat nych. 
„Nie ma bez po śred niej tre ści w po szcze gól nych ob ra zach, na to miast jest świet nie
ro ze gra na prze strzeń, ko lo ry sty ka i dy na mi ka te go płót na, ale te płót na do pie ro
zmul ti pli ko wa ne, po łą czo ne w du że ze sta wy aran żu ją ce prze strzeń, rze czy wi ście
sta ją się ma lar stwem to tal nym, sztu ką to tal ną, któ ra chce za gar nąć wszyst ko”.

Ma riusz Her mans dor fer,
cy tat za: K. Ka czo row ska: 

www.polskatimes.pl/artykul/767673,mistrz-twardowski-z-wroclawia-nie-z-ksiezyca

Pat chwork Ar chi tek tu ra
Ja dwi gi Gra bow skiej -Haw ry lak
17 czerw ca 18:00

Mu zeum Ar chi tek tu ry, ul Bernardyńska 5
Gdy za czę łam re ali zo wać bu dyn ki
przy pl. Grun waldz kim, na wprost Po li -
tech ni ki – wie dzia łam, że pod sta wa jest
nie do oba le nia: trze ba dzi siaj zna leźć
ja kieś wyj ście, aby pre fa bry ko wa ne ele -
men ty mo gły stwo rzyć for mę nie ba nal -
ną, nie stan dar do wą. Sko ro nie stać nas
jesz cze na to, by śmy mo gli mo de lo wać
in dy wi du al nie każ dy bu dy nek miesz kal -
ny – spró buj my ukła dać kom po zy cje
„rzeź biar skie” z go to wych, se ryj nie po -
wie la nych ele men tów. Be ton mo że być
do sko na łym two rzy wem rzeź biar skim.

Ja dwi ga Gra bow ska -Haw ry lak, 1974
To naj więk sza pre zen ta cja pro jek tów
i re ali za cji ar chi tekt ki. Ty tuł od no si się
do tek styl nych, geo me trycz nych kom -
po zy cji, któ rych two rze nie jest do dziś
jed ną z jej naj więk szych po za ar chi tek -
to nicz nych pa sji. Na wy sta wie znaj dą
się pro jek ty i ry sun ki, a tak że fil my, ar -
chi wal ne i współ cze sne fo to gra fie oraz
mo de le naj cie kaw szych obiek tów.

Wystawa trwa do 14.09.2016
Ali cja Pa ta now ska 
My szy i lu dzie 
17 czerw ca 19:00

Ga le ria SiC! BWA Wro cław,
pl. Ko ściusz ki 9/10 

Wy sta wa to wy po wiedź ar tyst ki na te -
mat współ cze sne go cha osu kon sump -
cji. Jej ty tuł na wią zu je do książ ki Joh -
na Ste in bec ka, zna nej po wie ści, w któ -
rej uka za na zo sta ła smut na praw da
o świe cie – prze trwa ją tyl ko naj sil niej si.
Do stwo rze nia wy sta wy ar tyst ka wy ko -
rzy stu je od pa dy pro duk cyj ne po wsta łe
na sku tek dzia łal no ści czło wie ka. In sta -
la cja zo sta ła wy ko na na ze zu ży tej por -
ce la ny – od rzu tu z fa brycz nych taśm
oraz pod da nych tak sy der mii zwłok
zwie rząt (ofiar ru chu ulicz ne go, la bo ra -
to ryj nych eks pe ry men tów lub ludz kiej
lek ko myśl no ści).  (...). Ali cja Pa ta now ska
zna na ze swo jej po trze by za an ga żo wa -
nia wi dza, tym ra zem w sym bo licz ny
spo sób uży wa lu stra – an tro po lo gicz ne -
go ar te fak tu, ko ja rzą ce go się jed no -
znacz nie z grec kim mi tem. 
Ku ra tor ka: Jo an na Ko byłt

Wystawa trwa do 30 li pca 2016 

Survival
14. edycja Przeglądu Sztuki
24-28 czerwca

Hala Fabryki Automatów Tokarskich (FAT
HACO), ul. Grabiszyńska 281 we Wrocławiu

Prze gląd Sztu ki Su rvi val jest obec nie
jed nym z naj więk szych fe sti wa li sztu -
ki w prze strze ni pu blicz nej w Pol sce.
Wy da rze nie ma na ce lu pre zen tu ję
sztu ki współ cze snej po za in sty tu cja -
mi kul tu ry, w nie ty po wych  miej scach
Wro cła wia.
Przy uli cy Gra bi szyń skiej we Wro cła -
wiu roz cią ga ją się ob szer ne te re ny fa -
brycz ne, któ re swą hi sto rią się ga ją
jesz cze 1869 ro ku. Dziś dla wie lu wro -
cła wian to miej sce jest re lik tem epo ki
PRLu i nie odzow nie ko ja rzy się
z wszech obec nym w tam tych cza sach
eto sem pra cy ko lek tyw nej. Or ga ni za -
to rzy Prze glą du za pro szają wro cław -
ską pu blicz ność do od kry wa nia te go
fa scy nu ją ce go miej sca na no -
wo – prze wod ni kiem w tej po dró ży
bę dzie sztu ka współ cze sna.

kuratorzy: Anna Kołodziejczyk,
Anna Stec, Michał Bieniek

Sto sun ki pra cy
Z mię dzy na ro do wej ko lek cji sztu -
ki współ cze snej MWW
10 czerw ca 19:00

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strze gom ski 2a

Wy sta wa jest pre mie ro wą pre zen ta cją
zbio rów mię dzy na ro do wej ko lek cji sztu -
ki współ cze snej gro ma dzo nych przez
MWW od mo men tu po wsta nia in sty tu -
cji w 2011 r., a za ra zem naj waż niej szą
wy sta wą w hi sto rii Mu zeum. Za pre zen -
tu je dzie ła ar ty stów, da jąc tym sa mym
wgląd w pro fil two rzo nej ko lek cji.
Spo łecz no -po li tycz ny pro fil wy sta wy
na wią zu je do idei Je rze go Lu dwiń skie -
go, któ ry w swo im tek ście Mu zeum
Sztu ki Ak tu al nej z 1966 r. za pro po no wał
stwo rze nie mu zeum bę dą ce go czu łym
sej smo gra fem i ka ta li za to rem zmian
w po lu sztu ki. Po le to wi dział ja ko przy -
na le żą ce do ota cza ją ce go je świa ta,
w tym prze my słu cięż kie go, któ ry pa tro -
no wał wie lu sym po zjom i wy sta wom.
Ku ra tor ka: dr Syl wia Se ra fi no wicz

Wystawa czynna do 27 marca 2017



z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

25 stycznia – 3 lipca 2016

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

WYSTAWA STAŁA 

WYSTAWY CZASOWE 

14 maja – 14 sierpnia 2016
 16 kwietnia – 7 sierpnia 2016

Pawilon Czterech Kopuł. Muzeum Sztuki Współczesnej 
Otwarcie 25 czerwca 2016

Dyrektor Piotr Oszczanowski zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

Panorama Racławicka

Muzeum Etnografi czne we Wrocławiu

c o d z i e n n i e :  9 . 0 0 – 1 7 . 0 0
ul. Purkyniego 11, Wrocław

WYSTAWY CZASOWE:

17 maja – 28 sierpnia 2016 
To największa i najbardziej przekrojowa prezentacja muzealna w Polsce poświęcona tematyce mody. 
Pokazanych zostało ponad 400 strojów i akcesoriów, wśród nich suknie ślubne, dzienne i wieczorowe, 
dzianiny, kombinezony, buty, torebki i kapelusze. 

 9 maja – 29 czerwca 2016 
Książki poświęcone teatrowi, wydawnictwa poetyckie i prozatorskie oraz liczne druki ulotne złożyły się 
na wystawę prezentującą działalność edytorską wrocławskiego Teatru Kalambur.

 
31 maja – 17 lipca 2016
Na wystawie zostaną zaprezentowane dokumenty związane ze sprzedażą tzn. odpustów rodyjskich. 
Akcję zorganizował wiosną 1481 r. we Wrocławiu preceptor (komtur) joannicki z Ferrary, Avantius de 
Rodul� s. Wśród wystawionych eksponatów znalazły się m.in. jego osobisty tłok pieczętny i ilustrowany 
starodruk z 1513 r., opisujący bohaterską obronę Rodos.

7 czerwca – 28 sierpnia 2016 
Na wystawie zostanie zaprezentowanych około 300 zabytkowych przyrządów metrologicznych służą-
cych do pomiarów i związanych z handlem, rzemiosłem, a także nauką. Po raz pierwszy we Wrocławiu 
będzie można zobaczyć wagę miejską z Bolkowa z 1670 r. To jedyna zachowana w Polsce duża waga 
tego typu. 

 13 czerwca – 14 sierpnia 2016 
Połączenie ekspresyjnego malarstwa gestu z geometrycznym porządkiem wielkich, przestrzennych form, 
wypełniających hol główny muzeum. W swojej nowej instalacji zatytułowanej „Krawędź” Lech Twardowski 
podejmuje próbę zmierzenia się z czasem i przestrzenią.



KAROLINA SZYMANOWSKA
Ideologie | obiekty, instalacja
17 czerwca 18:00

Galeria Entropia, Wrocław ul. Rzeźnicza 4  
Ide olo gia. Nie in te re su je mnie ja ka
jest. Fa scy nu je mnie spo sób w ja ki
dzia ła. W któ rym mo men cie idea sta je
się ide olo gią, jak da le ce wpły wa na na -
sze po strze ga nie rze czy wi sto ści?
Moż na po wie dzieć, że jest to wy sta wa
o ide olo gii wy ab stra ho wa nej i o me to -
dach jej funk cjo no wa nia.
Ka ro li na Szy ma now ska, stu dio wa ła
na Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła -
wiu w pra c. prof. Le ona Pod sia dłe go.
Pra cę dy plo mo wą zre ali zo wa ła w 2008
pod kier. prof. Gra ży ny Ja skier skiej -Al -
brzy kow skiej. Asy stent ka w pra cow ni
Pro jek to wa nie Rzeź by w Ar chi tek tu rze
i Urba ni sty ce.
Lu bię kie dy sztu ka jest osa dzo na w co -
dzien no ści. W swo ich pra cach kon cen -
tru ję się wo kół pro ce sów de for ma cji
i od kształ ca nia. In te re su ją mnie wszel -
kie spo łecz ne ob se sje. Ob ser wu ję czło -
wie ka i je go oto cze nie i pró bu ję wta piać
w ten ob raz swo je pra ce. Eks pe ry men -
tu ję z róż ny mi me dia mi (wo lę te nam
współ cze sne) pod po rząd ko wu jąc je
opra co wy wa ne mu za gad nie niu.

Ian Emes On The Run 
24 czerwca – 29 lipca

Galeria Miejska we Wrocławiu, ul. Kiełbaśnicza 28. Wstęp wolny!
Prze kro jo wa pre zen ta cja czte rech de kad pra cy twór czej Ia na Eme sa, jej cen tral -
nym ele men tem bę dzie no wy pro jekt ar ty sty, stwo rzo ny spe cjal nie na tę oka -
zję. Za pre zen to wa na zo sta nie rów nież kul to wa ani ma cja, stwo rzo na przez Ia -
na Eme sa dla gru py Pink Floyd, ob ra zy i ry sun ki z ar chi wum ar ty sty, a tak że ory -
gi nal ne ka dry z fil mów zre ali zo wa nych w la tach 70-tych i 80-tych dla in nych
gwiazd sce ny pop i rock oraz naj now sze pra ce.
W ra mach wy da rzeń to wa rzy szą cych wy sta wie, 25 czerw ca Ian Emes weź mie
udział w wy kła dzie otwar tym. Ar ty sta przed sta wi swo ją dro gę twór czą, spo so -
by pra cy i in spi ra cje.
On The Run to swe go ro dza ju uzu peł nie nie wro cław skie go kon cer tu Da vi da Gil -
mo ura (Pink Floyd), któ ry od bę dzie się 25 czerw ca we Wro cła wiu.

Kurator: Anna Cerelczak z Fundacji Domino

Miedzynarodowe
Biennale Uczniowskiej
Sztuki Użytkowej
6 czerwca 12:00

Muzeum Architektury,
ul. Bernardyńska 5we Wrocławiu

Wy sta wa prezentuje prace wy ło nio ne
do Mię dzy na ro do we go Bien na le Ucz-
niow skiej Sztu ki Użyt ko wej w tym
pra cę na gro dzo ną Grand Prix.
W Bien na le udział bra ły udział dzie ci
i mło dzież do 19 lat. Na de sła no po -
nad 200 prac z ca łej Pol ski. Ju ry do wy -
sta wy wy ło ni ło 93 pra ce. Za pre zen to -
wa ną zo sta ną pra ce wy róż nia ją ce się
de si gnem, po my słem i funk cja mi użyt -
ko wy mi (w ra mach ESK W-w 2016).

Europa od kuchni
3 czerwca 12:00

Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Z. Krasińskiego 1 we Wrocławiu

Wy da rze nie to wa rzy szą ce fe sti wa lo wi Eu ro pa na wi del cu, któ re go mo ty wem
prze wod nim w 2016 ro ku są wszyst kie sma ki re gio nów, kró lu ją ce w mia stach
no szą cych ty tuł Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry.
Na wy sta wę zło żą się dwa ele men ty: pre zen ta cja emi sji znacz ków pocz to wych
z se rii Eu ro pa po świę co nych ga stro no mii oraz fo to gra fie wy ło nio ne w kon kur -
sie za ty tu ło wa nym Tro pem eu ro pej skich sma ków. Plo nem kon kur su jest wy sta -
wa bli sko 40 fo to gra fii zwią za nych te ma tycz nie ze sztu ką ku li nar ną re gio nów
eu ro pej skich. Za pre zen to wa ne na niej zo sta ną pra ce 14 au to rów, ich fo to gra -
ficz ne wspo mnie nia ku li nar nych prze żyć.
Dru ga część wy sta wy to pre zen ta cja spe cjal nej se rii znacz ków Europa, wy da wa -
nych przez eu ro pej skie ad mi ni stra cje pocz to we zrze szo ne w Po stEu rop. Od 60.
lat se rie te łą czy wspól ny te mat prze wod ni, a od ro ku 2011 wspól ne lo go – na -
pis Europa. Każ de go ro ku emi sje de dy ko wa ne są wy bra ne mu te ma to wi, pre -
zen tu ją ce mu naj waż niej sze ob sza ry dzie dzic twa kul tu ro we go państw człon -
ków Sto wa rzy sze nia. W 2005 ro ku te ma tem emi sji by ła ga stro no mia. Zgło szo -
no 52 pro jek ty od wszyst kich 43 ope ra to rów pocz to wych zrze szo nych w Po -
stEu rop. Pol skę re pre zen tu je w tym gro nie zna czek au tor stwa Mag da le ny Błaż -
ków i Ce za re go Hład ki przed sta wia ją cy oscyp ka pod ha lań skie go.

Wystawa trwa do 31 sierpnia br.



Czok/Trzy bul ska Me dia cje
Szkło Bo ży Czok i ce ra mi ka Baś ki Trzy bul skiej
10 czerwca 18:00

Bosa Ga le ria Sztu ki Współ cze snej, ul. Tę czo wa 7 we Wrocławiu. Wstęp wol ny!

Szkło Bo ży Czok jest ma lar skie. Za in spi ro wa na jest eks pre sjo ni stycz nym ma -
lar stwem Ego na Schie le i tym, co zro bi ła z nim Tra cy Emin. Po ru sza te mat czło -
wie ka oraz te go, jak sam prze ży wa swo je we wnętrz ne ży cie. Każ da pra ca jest
stu dium ludz kiej syl wet ki w ca łym wa chla rzu jej oso bi stych prze żyć. Ostre for -
my top nie ją ce go, fu sin go we go szkła opa trzo ne w mie dzia ne wy koń cze nia to jej
znak roz po znaw czy.
Ce ra mi ka Baś ki Trzy bul skiej to sub tel na ma te ria. Peł na emo cji i asce tycz -
na w swo jej pro sto cie i ko lo rze, a tym sa mym, nie zwy kle zło żo na w od bio rze. Ce -
ra micz ne ob ra zy przy cią ga ją głę bią i kon se kwen cją w do bo rze tej na tu ral nej,
pia sko wej i przy ga szo nej pa le ty ko lo ry stycz nej.
Czok i Trzy bul ska to dwie nie sza blo no we po sta wy wo bec dwóch tak róż nych,
oraz tak po dob nych do sie bie ma te ria łów. Oba te me dia po trak to wa ne zo sta ły
w spo sób ma lar ski i li rycz ny, nie za po mi na jąc, że przy tym – nie zwy kle ko bie cy.

Krzysztof M. Bednarski Gravity 
26 czerw ca – 31 lip ca Galeria Awangarda BWA Wrocław, ul. Wita Stwosza 32
Bed nar ski, je den z naj wy bit niej szych pol skich rzeź bia rzy współ cze snych to ar -
ty sta im po nu ją cy głę bo kim zro zu mie niem kla sycz nych ka te go rii ma te rii, for my
i cza so prze strze ni rzeź by. 
Na Gra vi ty skła da ją się rzeź by, in sta la cje prze strzen ne i dźwię ko we, do ka me ro we
per for man ce, pra ce stwo rzo ne na ba zie przed mio tów zna le zio nych i re je stra cje
wzię tych ży cia „zna le zio nych” sy tu acji. Z tych róż no rod nych prac Bed nar ski bu du je
ra mę dla do świad cze nia eg zy sten cjal ne go, któ re uka zu je ja ko pod da ne jed no cze śnie
si le gra wi ta cji wiel kich ko smicz nych me ta for i mo cy przy cią ga nia co dzien no ści.

Ku ra to rzy: Stach Sza błow ski, Pa try cja Si ko ra 

Justyna Filutowska
Z cy klu:
Z głową w chmurach
24 czerwca 17:00

Ga le ria Pho to Zo na
Ga le ria sztu ki Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki
we Wro cła wiu – In sty tu cji Sa mo rzą du
Wo je wódz twa Dol no ślą skie go
DCIK OKiS Ry nek -Ra tusz 24, Wro cław

JU STY NA FI LU TOW SKA – (ur. w 1990 r.)
w Ra dzie jo wie. Ukoń czy ła dwu let nie
po li ce al ne Stu dium Fo to gra fii Prak -
tycz nej PHO – BOS, w 2011 ro ku za czę -
ła stu dia na Aka de mii Sztuk Pięk nych
we Wro cła wiu, obie ra jąc kie ru nek Fo -
to gra fia i Mul ti me dia.
Uczest nicz ka wy staw zbio ro wych i in -
dy wi du al nych. W tym ro ku koń czy sto -
pień ma gi ster ski se rią zdjęć „Z gło wą
w chmu rach”.

Ku ra tor wy sta wy: Aga ta Szu ba
Za da niem ga le rii jest pre zen ta cja do -
ko nań po wsta łych w fo to me dial nym
nur cie sztu ki. Pu blicz no ści zo sta nie
za pre zen to wa ny do ro bek ar ty stycz ny,
któ ry ma swo je źró dło w ogól no pol -
skim śro do wi sku aka de mic kim, ze
szcze gól nym uwzględ nie niem re ali za -
cji po wsta łych w dol no ślą skim krę gu
ar ty stycz nym. Ga le ria Pho to Zo na 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.

Rozmowy  z Bogiem cz.1-3
zdarzenie-zderzenie
3 czerwca 19:00
CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35a Wrocław

Wy sta wa  pre zen tu je wszyst kie czę ści
Roz mów z Bo giem: cz 1. usłu ga cza so wo nie do stęp na; cz. 2 dy cho to mia; cz. 3
zda rze nie -zde rze nie do któ rych in spi ra cją i mo ty wem prze wod nim jest wiersz
Ka zi mie rza Prze rwy -Tet ma je ra Mów do mnie jesz cze.
Wszyst kie czę ści utrzy ma ne są w kon wen cji kon cep tu ali zmu i kon cep tu ali zmu
mi ni ma li stycz ne go. Ogra ni czo ne środ ki wy ra zu, na kar to nie o wy mia -
rach 33 x 22,5 cm, w po zio mie (przy po mi na ją ce za pis z ze szy tu). Do mi nu je biel
kar to nu i czer wień ni tek imi tu ją cych ży ły i tęt ni ce roz pro wa dza ją ce krew po or -
ga ni zmie  ja ko nie usta ją cy i nie ustan ny prze pływ ży cia w nas. Sym bo licz na czer -
wień ni tek to ko lor du ali stycz ny: ży cie i śmierć na bia łej plan szy ta bu la ra sa.



Grażyna Małkiewicz
Protest! Wystawa malarstwa 
3 czerwca 19:00

Brzuch Centrum trawienia Wizji,
ul. Białoskórnicza 26 we Wrocławiu

Za pra sza my na wy sta wę ob ra zów Gra -
ży ny Mał kie wicz do nie zwy kłe go miej -
sca na al ter na tyw nej ma pie Wro cła wia.
Pro test to naj now szy cykl ma lar ski ar -
tyst ki. Do ty ka pro ble ma ty ki naj więk -
szych i naj waż niej szych świa to wych ru -
chów spo łecz nych XX i XXI wie ku. Ob ra -
zy uka zu ją lu dzi pro te stu ją cych prze -
ciw ko cze muś lub w obro nie ja kiejś
spra wy. Jest to ma lar stwo eks pre syj ne,
o no wo cze snej for mie, przy wo łu ją ce
na myśl pra ce gru py The Kra snals, pod -
sta wą są zdję cia, za sta na rze czy wi stość
i spo łecz ne za an ga żo wa nie.
Pod czas otwar cia ar tyst ka za pra sza
przy by łych do ma lar skie go hap pe nin gu.

Wystawa HANDICAP
1 czerwca 16:00

Kontury Kultury, ul. Jagillończyka 10
Wy sta wa jest pod su mo wa niem do -
rob ku ar ty stycz ne go uczniów Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych Sto wa rzy sze nia
HAN DI CAP w ro ku szkol nym 2015
/2016. Prezentowane pra ce zre ali zo -
wa ne zostały w pra cow ni pla stycz no -
-tkac kiej An ny Du biń skiej, pra cow ni
pla stycz no -ce ra micz nej An ny Ku te ry,
warsz ta tach pla stycz nych Bar ba ry
Kru kow skiej i warsz ta tach fo to gra -
ficz nych Paw ła Sta fi ja.
Sto wa rzy sze nie HAN DI CAP (Sto wa rzy -
sze nie na Rzecz Wy rów ny wa nia Szans
Roz wo jo wych Dziec ka o Ob ni żo nej
Spraw no ści), re ali zu je pro gram edu ka -
cyj ny, re wa li da cyj ny i te ra peu tycz ny dla
dzie ci i mło dzie ży spe cjal nej tro ski w za -
kre sie szko ły pod sta wo wej, gim na zjum
i szko ły przy spo sa bia ją cej do pra cy oraz
ośrod ka te ra peu tycz ne go.

Michalina Walusiak
DOTS | Malarstwo
10 czerwca 18:00

ODT Swiatowid, ul.Sempołowskiej 54A,
Wrocław. Wstęp wolny!

Mło da pro jek tant ka, ab sol went ka stu -
diów in ży nier skich na kie run ku In for -
ma ty ka. Stu diu je Wzor nic two we Wro -
cław skiej ASP w Pra cow ni Pro jek to wa -
nia Ki ne tycz ne go i Pra cow ni Pro duk tu.
Wy sta wa DOTS spa ja świat in for ma ty -
ki z ar ty stycz nym po dej ściem do sztu -
ki. Ar tyst ka łą czy tu ana li tycz ny spo sób
pa trze nia na rze czy wi stość przez pry -
zmat do świad czeń zwią za nych ze
świa tem wir tu al nym oraz za mi ło wa nie
do mor ficz nych form i mi sty cy zmu.
Na eks po zy cję skła da ją się prace na ma -
lo wa ne w tech ni ce akry lu na tek tu rze.

Wystawa czynna do 30 czerwca br.

Anna Sobczuk
Chrzest Polski | Fotografia
6 czerwca  18:00

Salonik Trzech Muz,
ul. Zawalna 7 we Wrocławiu

An na Sob czuk jest ka te chet ką w Gim -
na zjum nr 2 i SP nr 98 na Psim Po lu.
Wy sta wą au tor ka dzie li się wła sną re -
flek sją na te mat rocz ni cy po wsta nia
Pań stwa Pol skie go wy ra żo ną fo to gra -
fią. Choć ob ra zy ba zu ją na uni wer sal -
nych sym bo lach, to nie są jed no znacz -
ne i po zo sta wia ją od bior cy moż li wość
wła sne go od czy ta nia prze ka zu. W ten
pro jekt chęt nie włą czy li się nie któ rzy
ucznio wie au tor ki, a ich za pał, za in te -
re so wa nie i chęć po mo cy sta ły się naj -
więk szym źró dłem ra do ści w tym nie -
ła twym przed się wzię ciu.
W pro gra mie wer ni sa żu kon cert uczniów

Marian Lorek
Surrealizm-aksamitny
1-30 czerwca

Galeria Marlo, Zakładowa 2/4, Wrocław

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, Le gni ca

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.
Wystawa prezentuje ar chi wa lia, gra -
fiki, wy daw nictwa nu to we, in stru men -
ty oraz oso bi ste pa mią tki po ar ty ście
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.



Blanka Dudek 
Zanurzenia | Malarstwo
9 czerwca 19:00

Galeria Sztuki Ślimak, ul. Władysława
Łokietka 3 we Wrocławiu

0bra zy, któ re re ali zu ję od dłuż sze go
cza su są dla mnie punk tem wyj ścia
do roz wa żań nad re la cja mi za cho dzą cy -
mi po mię dzy ob ra zem a sło wem oraz
ro lą wy obraź ni w pro ce sie twór czym.
Pre zen to wa ny cykl Za nu rze nia po ru sza
rów nież za gad nie nie zwią za ne ze
współ za leż no ścią na tu ry i czło wie ka. 
Prze obra że nie czło wie ka w zwie rzę,
oraz rze czy wi stość wi dzia na pod wo -
dą jest pre tek stem do stwo rze nia in -
te re su ją cej for my ma lar skiej. Szcze -
gól nie in spi ru ją ca jest dla mnie cha -
rak te ry stycz na ko lo ry sty ka i de for ma -
cja, któ rej ule ga ją przed mio ty ob ser -
wo wa ne w wo dzie.
Blan ka Du dek, ab sol went ka Wy dzia łu
Ma lar stwa kra kow skiej ASP, dy plom
w pra cow ni prof. Jac ka Wal to sia
(2009). Sty pen dyst ka Eco le Na tio na le
Su per ieu re des Be aux - Arts w Pa ry żu,
w ra mach pro gra mu So kra tes -Era -
smus. Od 2014 śro do wi sko we stu dia
dok to ranc kie w ASP w Kra ko wie. Zaj -
mu je się ma lar stwem i ry sun kiem.

Piotr Gardecki Malarstwo
Barwy Miasta – Wrocław
5 czerwca 18:00

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

Wy sta wa pre zen tu je sta re bu dow le
Wro cła wia we współ cze snym wi dze -
niu ar ty sty ma la rza. Pra ce by ły two -
rzo ne w ple ne rze miej skim, gdzie ar -
ty sta, ma lu jąc na ży wo, od sła nia swój
warsz tat i pro ces twór czy. Wzbu dza
tym za in te re so wa nie przy pad ko wych
osób, któ re gro ma dzą się, ko men tu ją,
dys ku tu ją na te mat sztu ki. Po wsta je
oso bi sta re la cjamię dzy ar ty stą, a od -
bior cą. Bez po śred nie ma lar stwo tym
sa mym two rzy al ter na ty wę dla mu ra li
i graf fi ti. W ten spo sób ar ty sta two rzy
jed no oso bo wą ga le rie ulicz ną, któ rej
ma lar stwo nie jest przy wią za ne
do kon kret ne go obiek tu. Jest ru cho me,
wę dru ją ce. Mo że do wol nie zmie niać
miej sce eks po zy cji.
Piotr Gar dec ki, ukoń czył ASP we Wro -
cła wiu na Wy dzia le Ma lar stwa i Rzeź -
by, dy plom w pra cow ni Pro fe so ra
Krzysz to fa Skarb ka. W ra mach sty -
pen dium stu dio wał w Edin burgh Col -
le ge of Art w Szko cji i Vri je Aca de mie
Den Ha ag (Nie za leż ny In sty tut Sztu ki)
w Ho lan dii. Wy sta wiał swo je pra ce
w Pol sce, Niem czech, Szko cji, USA
i wie lo krot nie w Ho lan dii gdzie pro wa -
dził pra cow nie przez 5 lat. 

Małgorzata Rynarzewska
Malarstwo
16 czerw ca – 17 lip ca

Galeria Tkacka na Jatkach we Wrocławiu,
ul. Stare Jatki 19-23

Ab sol went ka Aka de mii Eko no micz nej
i Aka de mii Sztuk Wi zu al nych w Po zna -
niu – dy plom z pro jek to wa nia wnętrz
i ogro dów w pra cow ni prof. A. Olek syn.,
oraz kon ser wa cji ob ra zów.
Przez wie le lat zaj mo wa ła się pro jek to -
wa niem odzie ży – i za ma low ni czość
pro jek tów dzia nin otrzy ma ła na gro dę
nie miec kie go do mu to wa ro we go HOR -
TEN. By ła peł no moc ni kiem dy rek to ra
ds. tech nicz nych w Te atrze Pol skim
w Po zna niu, a tak że peł ni ła obo wiąz ki
dy rek to ra te go te atru. Obec nie pra cu je
ja ko pla styk w Mu zeum Za mek Gór ków
w Sza mo tu łach. Pro wa dzi za ję cia pla -
stycz ne dla dzie ci, rów nież dzie ci upo -
śle dzo nych a tak że na Uni wer sy te -
cie III wie ku. Aran żu je wy sta wy mu ze -
al ne, jest ku ra to rem wy staw ma lar -
skich, et no gra ficz nych i my śliw skich.
Pro wa dzi ła za ję cia z ko lo ro te ra pii
w Ośrod ku dla osób z po ra że niem mó -
zgo wym po ura zach i uda rach mó zgu
Ce re brum. Ale jej naj więk szą pa sją jest
ma lar stwo. Jest człon kiem za rzą du Sto -
wa rzy sze nia Bursz ty no wa pla ne ta Jan -
tar ma ją ce go za cel ochro nę, a przede
wszyst kim uka za nie pięk na bursz ty nu
bał tyc kie go, po przez or ga ni za cje wy -
staw prac pla stycz nych in spi ro wa nych
bursz ty nem w ra mach pro gra mu
Bursz ty no wa Pla ne ta Jan tar.

Animalia Wystawa prac plastycznych
24 czerwca 19:00 Galeria Versus, ul. Jatki 11 we Wrocławiu
Du że, ma łe, wło cha te, pa sia te, brzyd kie, ład ne, za chwy ca ją ce i obrzy dli we. Dzi kie,
oswo jo ne, nie bez piecz ne i bez bron ne, la ta ją ce, peł za ją ce, pły wa ją ce i mer da ją ce, 
miau czą, pisz czą, skrze czą, ry czą lub na bie ra ją wo dy w usta... zwie rzę ta. Dla nich
wszyst kich znaj dzie się miej sce w Ga le rii Ver sus z oka zji Dni Wro cła wia. Za pra sza -
my na dzi ką wy sta wę, na któ rej ar ty ści za pre zen tu ją swo je zwie rzę ce fa scy na cje!



Roksana Straszak
Jak pokochałam Stany
Zjednoczone | Prezentacja
15 czerwca 18:00

Miejska Biblioteka Publiczna Filia 57,
ul. Szewska,  78 we Wrocławiu

Bę dzie cie mo gli po słu chać o tym: dla -
cze go ka sy na wca le nie by ły naj faj niej -
szą atrak cją Las Ve gas, gdzie naj le piej
wy brać się na pie szą wę drów kę w San
Fran ci sco. Oprócz opo wie ści o przy go -
dach i fan ta stycz nych lu dziach po zna -
nych pod czas po dró ży, usły szy cie tak -
że, w ja ki spo sób ta nio po dró żo wać
po Sta nach. Wstęp wolny!

Andrzej Ziemiański
Wieczór autorski
2 czerwca 18:00

Klub MiL, pl. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu

Je go książ ki z se rii Acha ja, jesz cze
przed pre mie rą ko lej nych to mów, osią -
ga ją szczy ty list be st sel le rów. To już
nie tyl ko li te ra tu ra, ale po pkul tu ro wa
ma chi na. Po wsta ją pio sen ki, se sje
zdję cio we, ob ra zy, gra plan szo wa, a sa -
ma Acha ja to tak że in spi ra cja do sze -
re gu pro jek tów. An drzej Zie miań ski
stwo rzył świat, któ ry za każ dym ra zem
na no wo fa scy nu je, wcią ga i po tra fi do -
słow nie omo tać czy tel ni ka.
An drzej Zie miań ski jest lau re atem kil -
ku na stu na gród li te rac kich, mię dzy in -
ny mi za opo wia da nia Bom ba He isen -
ber ga, Au to bahn nach Po znań, czy Wa -
ni lio we plan ta cje Wro cła wia. W la -
tach 2010-1012 pro wa dził blog zle co -
ny przez PKP, opi su ją cy mi łość dwor -
co we go ze ga ra i ko par ki, za któ ry otrzy -
mał na gro dę So cial Me dia Po land. Au -
tor czę sto pro wa dzi wy kła dy i warsz -
ta ty do ty czą ce pi sa nia kre atyw ne go. 
Zna ny jest z nie wy pa rzo ne go ję zy ka,
licz nych faux pas oraz za mi ło wa nia
do bro ni pal nej i da le kich po dró ży.
Spotkanie pro wa dzi Mi chał Wnuk.

Magdalena Lechowska
Conoce mi Colombia
25 czerwca 20:30

La Habana, ul. 9 Maja 86 /1B we
Wroclawiu

Co no ce mi Co lom bia – Po znaj mo ją Ko -
lum bię to je dy ny w swo im ro dza ju ma -
te riał łą czą cy hi sto rię i prze pięk ne ma -
low ni cze wi do ki, ob ra zu ją cy ko lo ryt co -
dzien ne go ży cia oraz nie zwy kłe bo gac -
two sty lów mu zycz nych te go eg zo -
tycz ne go kra ju. Czę ste po dró że do Ko -
lum bii oraz pra ca nad de biu tanc ką pły -
tą, bę dą ca po wro tem do „ko rze ni”,
skło ni ły Mag da le nę do na krę ce nia fil -
mu o kra ju, któ ry po zo sta wił nie za tar -
ty ślad w jej ży ciu i za in te re so wa niach
mu zycz nych. Więk szość ma te ria łu zo -
sta ła na krę co na w San tan der, re gio nie
po ło żo nym w pół noc no -wschod niej
czę ści kra ju, zna ne go ze swo ich ja dal -
nych „mró wek du pia stych”, słod kich jak
miód ana na sów oraz jed ne go z naj -
głęb szych wą wo zów świa ta.
Pod czas po ka zu pu blicz ność bę dzie
mia ła oka zję skosz to wać „mrów ki du -
pia ste” pro sto z Ko lum bii oraz po słu -
chać pięk nych pie śni z Ame ry ki Ła ciń -
skiej w wy ko na niu Mag da le ny!

Le śnic ka Noc Świę to jań ska
25 czerw ca 12:00-22:00

Cen trum Kul tu ry Zamek, pl. Świę to jań ski 1
we Wrocławiu. Wstęp wol ny!

Warsz ta ty ar ty stycz ne, kon kur sy, świę -
to jań ski jar mark i świę to jań ska pa ra da,
pusz cza nie wian ków w nurt By strzy cy
oraz kon cer ty ze spo łów gra ją cych róż -
ne od mia ny nur tów et no, folk. Im pre -
za ple ne ro wa, któ rej pro gram zbu do wa -
ny jest wo kół mi to lo gii sło wiań skiej
o cha rak te rze pik ni ku ro dzin ne go, wpi -
sa na w ob cho dy Świę ta Wro cła wia.
Każ dy uczest nik No cy ma oka zję po znać
sta ro sło wiań skie ob rzę dy zwią za ne
z wia rą w mo ce na tu ry: ple ce nie i pusz -
cza nie wian ków w nurt rze ki oraz sko ki
przez ogni sko na le żą do naj waż niej -
szych punk tów pro gra mu im pre zy.

Święto Wrocławia
25 czerwca 14:00-22:30

Kon tu ry Kul tu ry – Stre fa Edu ka cji Twór -
czej, ul. Ja giel loń czy ka 10 we Wroclawiu

Pre zen ta cje fil mów ani mo wa nych i do -
ku men tal nych zre ali zo wa nych w Kon -
tu rach, pre zen ta cje mul ti me dial -
ne – map ping, ple ne ro wa pro jek cja fil -
mu, bu do wa nie ogród ka/kwiet ni ka
z dzieć mi w prze strze ni po dwór ka,
warsz ta ty ku li nar ne – wspól ne go to wa -
nie z miesz kań ca mi, flo ry stycz ne
warsz ta ty rę ko dzie ła ar ty stycz ne go dla
do ro słych, warsz ta ty pla stycz ne dla
dzie ci Kart ka z Wro cła wia, zabawy pan -
to mi micz ne i ta necz ne, pre zen ta cje
grup dzia ła ją cych przy Kon tu rach.

Święto Szkół 2016 FESTYN
4 czerwca 10:00 Wstęp wolny!

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji
im. ks. Marcina Lutra, Wejherowska 28

Oprócz dzie ci i mło dzie ży w fe sty nie
we zmą udział se nio rzy z Mi ło sier ne go
Sa ma ry ta ni na. W pro gra mie, m.in. wy -
stę py ar ty stycz ne – Ta lent Show, Po -
ezja łą czy lu dzi, czy li pol sko -nie miec -
kie spo tka nie po ko leń, kon ku ren cje
spor to we, kier ma sze: prac in tro li ga -
tor skich, kra wiec kich, ce ra micz nych
i in nych pla stycz nych. Kier masz Ta niej
Książ ki, Mi ło sier ne go Sa ma ry ta ni na,
lo te ria fan to wa, po kaz pierw szej po -
mo cy. Dla spra gnio nych i zgłod nia -
łych – bu fet z na po ja mi i cia sta mi.



W KOLEKCJI OSSOLINEUM

NIE „NA MARNE”!



1 CZERWCA ŚRODA
KONCERTY » » »

FESTIVAL DU CORPS – CZ. I-IV
17:00 plac Wolności
FESTIVAL DU CORPS – CZ. V
20:00 plac Wolności
SHIRA U'TFILA
20:00 Synagoga Pod Białym Bocianem
KRZYSZTOF PEŁECH 
& ROBERT HORNA
20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
WYPRAWA 
otwarta próba generalna
10:00 SKiBA
WYCINKA HOLZFÄLLEN
18:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

WYSTAWY » » »
WYSTAWA UCZNIÓW ZSP HANDICAP
16:00 Kontury Kultury

DLA DZIECI » » »
4. PRZEGLąD NOWEGO TEATRU 
DLA DZIECI 
od 9:30 Wrocławski Teatr Lalek
PIES I KOT 09:00 10:15 WCTD
KOT W BUTACH
11:00 18:00 Opera Wrocławska
DZIEń DZIECKA 
14:00 16:00 Muzeum Narodowe 
DZIECI Z BULLERBYN
16:00 Scena Kameralna

2 CZERWCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

LOUISA LYNE 
& DI YIDDISHE KAPELYE
20:00 Synagoga Pod Białym Bocianem

EKT GDYNIA
20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
WYPRAWA premiera 17:00 SKiBA
BORYS GODUNOW
19:00 Opera Wrocławska

SPOTKANIA » » »
DOSTOJEWSKI 
NA CZERWONYM DYWANIE
11:00 Scena Kameralna
WROCŁAW MOJE MIASTO
Wielkie czytanie 
książki artystycznej w marszu 
12:00 Plac Solny
RENATA PAWERA
18:00 ARomaTy
ANDRZEJ ZIEMIAńSKI
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MATEUSZ KOWALCZYK - MATOSHI 
I KATARZYNA GEORGIOU
18:00 MBP Filia nr 23 Biblioteka Ikara

DLA DZIECI » » »
4. PRZEGLąD NOWEGO TEATRU 
DLA DZIECI 
od 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIECI Z BULLERBYN
17:00 Scena Kameralna

3 CZERWCA PIąTEK
KONCERTY » » »

MUZYKA FILMOWA
18:00 ToTu
ZAKOńCZENIE 
SEZONU ARTYSTYCZNEGO
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
KAROLINA STARZEWSKIA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
FANFARA TRANSYLVANIA
20:00 Klub Stary Klasztor

PIOTR DAMASIEWICZ QUINTET 
20:00 A`propos, wałbrzych

SPEKTAKLE » » »
REMUS
12:00, 19:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica, Legnica
WYPRAWA 18:00 SKiBA
CYRULIK SEWILSKI
19:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » »
GRAżYNA MAŁKIEWICZ PROTEST! 
19:00 Brzuch Centrum trawienia Wizji

SPOTKANIA » » »
EUROPA OD KUCHNI
12:00 Muzeum Poczty i Telekomunikacji
ABIGAIL LUCIEN 18:00 Macondo
ROZMOWY  Z BOGIEM 
CZ.1-3 ZDARZENIE-ZDERZENIE
19:00 CRZ Krzywy Komin

DLA DZIECI » » »
4. PRZEGLąD NOWEGO TEATRU 
DLA DZIECI 
od 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

4 CZERWCA SOBOTA
KONCERTY » » »

CHÓR LAURINO (IT)
17:00 Klub Muzyki i Literatury
DWIE ORKIESTRY I SKRZYPCE SOLO
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
PIOTR REJDA Z ZESPOŁEM
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
STRANGE MOMENTS 
20:00 Klub Pod Kolumnami
WSPOMNIJ PIOSENKę
20:00 MBP Filia 57
RAFAŁ MAZUR
20:00 Ośrodek Postaw Twórczych
PAWEŁ KACZMARCZYK
AUDIOFEELING TRIO FEAT. DJ & VJ
21:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » »
INTRYGA 17:00 ATM Scena na Bielanach
OKNO NA PARLAMENT
18:00 Scena Kameralna
OTELLO 19:00 Opera Wrocławska
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
TAK LUBIę WAS ROZŚMIESZAć
19:00 Teatr Nasz, Piechowice-
Michałowice
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

Mariusz S. Kusion
Wieczór Poetycki
24 czerwca 19:00

Galeria Ślimak, ul. Łokietka 3 we Wrocławiu
Pu bli cy sta, po eta, ani ma tor kul tu ry, tre -
ner, dzia łacz or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Ukoń czył stu dia w UJ na kie run -
kach pra wo i sto sun ki mię dzy na ro do we.
Au tor pu bli ka cji na uko wych oraz po pu -
lar no nau ko wych z za kre su obu dzie dzin
swo je go wy kształ ce nia. Je go wier sze
pre zen to wa no na wy sta wach w wie lu
pol skich mia stach. Tłu ma czo ny na ję zyk
an giel ski, wło ski i ukra iń ski. Lau re at
kon kur sów: po etyc kich, pro za tor skich
i re cen zenc kich. Za in te re so wa ny syn te -
zą sztuk, po dej mu je pro jek ty z twór ca -
mi mu zy ki, tań ca, te atru i pla sty ki.



WYSTAWY » » »
IZABELA MONIKA BILL
17:00 Klub - Galeria Sztuki  DSAP 

FILMY » » »
GOTOWY Z NAMI STANIESZ
18:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica, Legnica

SPOTKANIA » » »
ŚWIęTO SZKÓŁ 2016
10:00 Ewangelickie CDiE im. ks. M. Lutra
DYLIżANS POCZTOWY 
BERLINE MIT COUPé
12:00-18:00 Rynek, Wrocław
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA 
13:00-15:00 Klub Firlej
SŁUCHAJ I PATRZ
CZYTANIA DRAMATÓW
od 16:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYCIECZKI » » »
ZIEMIA ŁÓDZKA
okolice Wielunia Zalew Sulejowski
info tel. 604.94.89.81 – AnnaTour

DLA DZIECI » » »
ROBOCAP - WARSZTATY
9:00-11:00 CRZ Krzywy Komin
ANIMKA 
II Festiwal Piosenki Dziecięcej 
10:00 Wrocławski Klub Anima
DZIECIAKI ŚWIęTUJą!
11:00 ODT Swiatowid
MOżE MORZE
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
OBCHODY DNIA DZIECKA
11:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko
POBAWMY SIę W BAJKI
13:00 Park Sta szi ca – Nad odrze 70 lat
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BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIEń DZIECKA 
17:00 Wrocławski Klub Anima

5 CZERWCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

KONCERT KÓŁ I SEKCJI
10:00, 11:30 Centrum Kultury Zachód
DEBIUTY - KONCERT GALOWY
& STANISŁAWA CELIńSKA RECITAL
18:00 Centrum Kultury Agora
CARLOS ROULET 
& TANGO DIAGONALES
19:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
TRZY RAZY ŁÓżKO
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
COSI FAN TUTTE
19:00 Opera Wrocławska
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » »
PIOTR GAR DEC KI – MALARSTWO
Barwy Miasta – Wrocław
18:00 Klub Pod Kolumnami

FILMY » » »
SONG BROTHERS
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
SŁUCHAJ I PATRZ
CZYTANIA DRAMATÓW
od 16:00 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI » » »
KOSMICZNA PODRÓż 
10:30 12:00 WCTD
MOżE MORZE
11:00 Wrocławski Teatr Lalek



NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
FRANIA PIORUN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
WŁADCA SKARPETEK
16:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica
DZIEń DZIECKA
16:00 Obornicki Ośrodek Kultury

6 CZERWCA PONIEDZIAŁEK
FILMY » » »

MAGIEL FILMOWY Z KUBą CZEKAJEM
19:00 Scena Kameralna

WYSTAWY » » »
MIEDZYNARODOWE BIENNALE
UCZNIOWSKIEJ SZTUKI UżYTKOWEJ
12:00 Muzeum Architektury
ANNA SOBCZUK CHRZEST POLSKI
18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA » » »
DOPASUJ CV DO SWOJEJ KARIERY!
18:00-20:00 CRZ Krzywy
KominWYSTAWY » » »

DLA DZIECI » » »
WŁADCA SKARPETEK
9:00 11:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica

7 CZERWCA WTOREK
KONCERTY » » »

POEMATY NA CZTERY PORY ROKU
18:30 ODT Swiatowid
TRISTAN I IZOLDA CZ.1
19:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
NAPÓJ MIŁOSNY
11:00 Opera Wrocławska

DLA DZIECI » » »
WŁADCA SKARPETEK
9:00 11:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica

8 CZERWCA ŚRODA
KONCERTY » » »

TRISTAN I IZOLDA CZ.2
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
JAK TO DOBRZE, 
żE MAMY POD DOSTATKIEM
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
ABC PROJEKTARIATU
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
POTAńCÓWKA Z DAORIENTACJą
20:00 Wędrówki Pub

DLA DZIECI » » »
AFRYKAńSKA PRZYGODA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

9 CZERWCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

GWIAZDY MUZYKI ROZRYWKOWEJ 
– LATA 60. I 70.
11:30 NFM, Sala Główna KGHM
ART OF IMPROVISATION 
CREATIVE FESTIVAL
18:00 Centrum Kultury AGORA

FEECHO (SLO/NL)
HOW TOWN (BE/LV)
18:00 Macondo
LUTOSAIR QUINTET WSPÓŁCZEŚNIE
19:00 NFM, Sala Kameralna

SPEKTAKLE » » »
MAŁE ZBRODNIE MAŁżEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
JAK TO DOBRZE, 
żE MAMY POD DOSTATKIEM
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SZALONE NOżYCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
KAźń PROFESORÓW LWOWSKICH.
WZGÓRZA WULECKIE 1941
10:00 Klub Muzyki i Literatury
BLANKA DUDEK ZANURZENIA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
AFRYKAńSKA PRZYGODA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

10 CZERWCA PIąTEK
KONCERTY » » »

METAMORFOZY
18:00 NFM, Sala Czerwona
MARCIN PIOTROWSKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPEKTAKLE » » »
NIE WYKLUCZAM premiera 18:00 WCTD
TRAVIATA 19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁżEńSKIE
19:00 Scena Kameralna

“ Rodowód”
Gema Moneo
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      17 lipca
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GRIMM: CZARNY ŚNIEG
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
JAK TO DOBRZE, 
żE MAMY POD DOSTATKIEM
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SZALONE NOżYCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
żEGNAJ KOTKU !
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
NEO-NÓWKA 
20:30 Hala Słoneczna, Ząbkowice Śl.

WYSTAWY » » »
MICHALINA WALUSIAK DOTS
18:00 ODT Swiatowid
CZOK/TRZYBULSKA MEDIACJE
18:00 Galeria Bosa
STOSUNKI PRACY
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
ZAPISY NA KOSZYKARSKI TURNIEJ RED
BULL KING OF THE ROCK
12:00 Plac Solny
FESTIWAL DOBREGO PIWA
12:00-20:00 Stadion Wrocław

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
MELODIE DZIECIńSTWA
11:00 NFM, Sala Główna KGHM

11 CZERWCA SOBOTA
SPEKTAKLE » » »

NASZA KLASA
19:00 Teatr Nasz, Piechowice-
Michałowice
ALE ROK!
11:00 ODT Swiatowid

KWARTET
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁżEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
CYN KWE ISS – KA RO LI NA WOJT KO
19:00 Klub Pod Kolumnami
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
Z RąCZKI DO RąCZKI
20:30 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
SKIBA DANCE 2016
III Ogólnopolski Turniej Tańca
Nowoczesnego i Współczesnego
8:30 SKiBA
GRAFIKA NA CZERWCOWY WEEKEND
10:00 Pracownia Grafiki Artystycznej przy
ODT Światowid
FESTIWAL DOBREGO PIWA
12:00-20:00 Stadion Wrocław
WYTRENUJ SIŁę WOLI 
I DOBRE NAWYKI - WARSZTATY
16:00 CRZ Krzywy Komin

DLA DZIECI » » »
AFRYKAńSKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

12 CZERWCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MATEUSZ KOWALCZYK – MATOSHI
OD PIAF DO VILLAS... 
MUZYCZNE UNIESIENIA
17:00 Park w Leśnicy



KAPELUSZ PANI WRONY
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
AFRYKAńSKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
FABRYKA SŁÓW 17:00 WCTD
13 CZERWCA PONIEDZIAŁEK

KONCERTY » » »
KONKURS AKO-SKRZY-FOR
od 9:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko
MATEUSZ KOWALCZYK – MATOSHI
OD PIAF DO VILLAS... 
MUZYCZNE UNIESIENIA
16:00 Klub Pod Dzwonnicą

SPOTKANIA » » »
DEBIUTY POETYCKIE
18:00 Klub Muzyki i Literatury
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz
CZYTANIE BIOPORT
19:00 Scena Kameralna

14 CZERWCA WTOREK
KONCERTY » » »

SPOTKANIE POKOLEń
Krzysztof Jakowicz
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
RECITAL ØYSTEINA BAADSVIKA
19:00 NFM, Sala Kameralna

SPEKTAKLE » » »
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
NIEDOSKONAŁE
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SID – Wąż, KTÓ RY CHCIAŁ ŚPIE WAć
11:00 Opera Wrocławska

KIJOWSCY SOLIŚCI
18:00 NFM, Sala Czerwona
ZAPOMNIANE MIASTO: JACEK HAŁAS
18:00 ul. Krasińskiego 21-23
S-ART HARMONIA
18:00 Kamienica pod Aniołami
MARTELLA & BARTEK MIARKA BAND
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia
MUZYKA RENESANSOWA
20:00 Klub pod Kolumnami

SPEKTAKLE » » »
Z RąCZKI DO RąCZKI
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
GARNITUR PREZYDENTA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
MAŁE ZBRODNIE MAŁżEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
HYMN NARODOWY
21:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica

WYSTAWY » » »
WERNISAż MALARSTWA SENIORÓW
16:00 Fundacja Siwy Dym

SPOTKANIA » » »
FESTIWAL DOBREGO PIWA
12:00-20:00 Stadion Wrocław
GRAFIKA NA CZERWCOWY WEEKEND
10:00 Pracownia Grafiki Artystycznej przy
ODT Światowid

DLA DZIECI » » »
DZIECI RZąDZą SCENą
11:00 NFM, Sala Główna KGHM
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
TAJEMNICE DżUNGLI 10:30 WCTD
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

NIEKOńCZąCA SIę OPOWIEŚć
11:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica

15 CZERWCA ŚRODA
KONCERTY » » »

OSIEM PÓR ROKU
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
WEBSTER & CZERNIAWSKA DUO
19:00 Macondo
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe
MATEUSZ PULAWSKI 
LUNAR QUARTET
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » »
ZAPISY DO PRACOWNI 
CK AGORA NA SEZON 2015/2016
15:00 Centrum Kultury AGORA
MAŁGORZATA RADKIEWICZ
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
JAK PO KO CHA ŁAM STA NY ZJED NO CZO -
NE – ROK SA NA STRA SZAK
18:00 MBP Filia 57
HANNA GARYGA WIECZÓR POETYCKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEKOńCZąCA SIę OPOWIEŚć
11:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica



16 CZERWCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

POD PRąD 
– ZE SZCZECINA DO WROCŁAWIA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
SZEŚć RAZY DWA 
RÓWNA SIę G-DUR
19:00 NFM, Sala Kameralna

SPEKTAKLE » » »
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 CZERWCA PIąTEK
SPEKTAKLE » » »

SILESIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
NASZA KLASA
19:00 Teatr Nasz, Piechowice-
Michałowice
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica
MAYDAY 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
PUSTE POKOJE
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych

WYSTAWY » » »
KAROLINA SZYMANOWSKA
IDEOLOGIE
18:00 Galeria Entropia
PATCHWORK. ARCHITEKTURA JADWIGI
GRABOWSKIEJ-HAWRYLAK
18:00 Muzeum Architektury
KOLOROWY ŚWIAT
18:00 Impart
ALICJA PATANOWSKA 
MYSZY I LUDZIE 
19:00 Galeria SiC! BWA Wrocław

SPOTKANIA » » »
KAROLINA POGORZELSKA WYKŁAD
16:30 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
RICHARD SHUSTERMAN
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
EWA WITKE CHWILE Z POEZJą
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
DANCING
22:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI » » »
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRęCIPUPA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

18 CZERWCA SOBOTA
KONCERTY » » »

RECITAL FORTEPIANOWY STANISŁAWA
SOŁOWIEWA
18:00 NFM, Sala Czerwona
KRESOWIACY WROCŁAWIANOM
18:00 Centrum Kultury Zachód
POEMATY NATURY
19:00 NFM, Sala Kameralna
BEATA CZAPIńSKA BETKA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
ENSEMBLE S201
20:00 AMKL, Sala Koncertowa 
KOVALCZYK - BIG BAND PROJECT
20:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
HIGH DEFINITION QUARTET
20:30 NFM, Sala Czarna

SPEKTAKLE » » »
DZIADY
12:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
FOTOGRAF
18:00 Boisko SP34, ul. Gałczyńskiego 8 
SILESIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
THINK FISH  
CieLAROQUE / HELENE WEINZIERL 
19:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
WIECZÓR KABARETOWY
19:00 Teatr Nasz, Piechowice-
Michałowice
MAYDAY 2
20:30 Wrocławski Teatr Komedia
ZARZUELA SHOW
HISZPAńSKA NOC Z CARMEN
megawidowisko 22:00 Stadion Wrocław

WYSTAWY » » »
LECH TWARDOWSKI
Lech TwardowskiMuzeum Narodowe we
Wrocławiu

FILMY » » »
MAŁY KSIążę 11:00 CK Zachód

SPOTKANIA » » »
SPEŁNIONA MAMA - WARSZTATY
10:00-13:30 CRZ Krzywy Komin
WROCŁAWSKIE SPOTKANIA 
Z PANTOMIMą, MIMEM I TEATREM
RUCHU MIMESIS
11:00 SKiBA
VIVA WROCŁAW
Święto Wrocławia 2016 
od 11:00 Centrum Kultury Zachód
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA 
13:00-16:00 Dworzec Świebodzki
DNI POLKOWIC 2016
od 16:00 Polkowickie Centrum Piknikowe

WYCIECZKI » » »
SPREWALD
Hor now – manufaktura czekolady
info tel. 609.941.775 – BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » »
KRęCIPUPA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 CZERWCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

HAYDN – PO RY RO KU
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
PIASKOWNICA
18:00 Centrum Kultury Zachód
SOUND FACTORY ORCHESTRA
20:00 AMKL, Sala Koncertowa 

SPEKTAKLE » » »
BOSKA!
18:00 Impart
SILESIA, SILENTIA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica

WYCIECZKI
KRAJOZNAWCZE

4-5 czerw ca
ZIE MIA ŁÓDZ KA – oko li ce Wie lu nia

Zalew Sulejowski
2 lip ca

DOL NY ŚLąSK (ko lej na tra sa)
15-17 lip ca

POGRANICZE WIEL KO POL SKI
i woj. kujawsko-pomorskiego - TORUń

(za pi sy do 15 czerwca)
24-28 sierp nia

WO JE WÓDZ TWO LU BEL SKIE
(za pi sy do 30 czerwca)

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!



SPOTKANIA » » »
LUBIN DANCE
11:00 Centrum Kultury MUZA, Lubin

DLA DZIECI » » »
KLASYKA NIEKLASYCZNIE
11:00 NFM, Sala Czerwona
DAWNO DAWNO TEMU
11:00 Centrum Kultury Zachód
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
DOBRZE, żE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
DZYń
11:00 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRęCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
YEMAYA – KRÓLOWA MÓRZ
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

20 CZERWCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

XXI KONCERT NA DZIEDZIŃCU
21:00 AMKL, Patio

SPEKTAKLE » » »
OSTRA JAZDA
18:00 i 21:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
WYSTAWA PODSUMOWUJąCA SEZON
ARTYSTYCZNY 2015-16
17:00 Ognisko Kultury Plastycznej

SPOTKANIA » » »
IRENA TARASOWICZ
Przez weneckie lustro
18:00 Salonik Trzech Muz

21 CZERWCA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

PRAWDA... O ZDRADZIE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

DLA DZIECI » » »
BAŚń O ZŁOTEJ RYBCE
09:00, 10:15 WCTD

22 CZERWCA ŚRODA
KONCERTY » » »

OPEN VO CAL ZAKOńCZENIE ROKU
16:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
KRZYWICKA/KREW
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
REBELIANCKA ENERGIA W DZIADACH
ADAMA MICKIEWICZA
11:30 Scena Kameralna
POWINIENEŚ MI MÓWIć NA TY
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego -
Sala Prób 205
HANS, DORA I WILK
19:00 Scena na Świebodzkim
BRAMY RAJU
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
PREZENT URODZINOWY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
MARTIN SCHIBLIG
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

23 CZERWCA CZWARTEK
KONCERTY » » »

NOC ŚWIęTOJAńSKA 2016
17:00 Hala Stu le cia – Per go la
KWARTETY FORTEPIANOWE
19:00 NFM, Sala Główna Kameralna

SPEKTAKLE » » »
POWINIENEŚ MI MÓWIć NA TY
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego -
Sala Prób 205

HANS, DORA I WILK
19:00 Scena na Świebodzkim
BRAMY RAJU
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
KLUB HIPOCHONDRYKÓW
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
KATARZYNA GEORGIOU
Komu mruczy kot 
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

24 CZERWCA PIąTEK
KONCERTY » » »

NOC ŚWIęTOJAńSKA 2016
17:00 Hala Stu le cia – Per go la
NIGHT MEDIA LAB 3.0 
19:00 Centrum Technologii
Audiowizualnych
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO -
RECITAL ZUZY MOTORNIUK
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

SPEKTAKLE » » »
WIECZÓR KABARETOWY
19:00 Teatr Nasz, Piechowice-
Michałowice
ONI 19:00 Scena Kameralna
POWINIENEŚ MI MÓWIć NA TY
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
POMARAńCZYK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CÓRKI FIEDKI
premiera 19:00 Kontury Kultury
PRZYJACIÓŁKI Z WENUS
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
SWING 20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
IAN EMES ON THE RUN
od 12:00 Galeria Miejska we Wrocławiu

Teren sportowo-rekreacyjny
przy SP 91 i ODT Światowid

17 czerwca 17:00 | do 30 czerwca br.
Galeria Impart, ul. Mazowiecka 17



JUSTYNA FILUTOWSKA
17:00 Galeria PhotoZona
SURVIVAL Przegląd Sztuki
18:00 Hala FAT HACO, Grabiszyńska 281
ANIMALIA 19:00 Galeria Versus

SPOTKANIA » » »
MARIUSZ S. KUSION Wieczór Poetycki
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

25 CZERWCA SOBOTA
KONCERTY » » »

DAVID GILMOUR 
& LESZEK MOZDZER
18:00 plac Wolności
KRESOWIACY WROCŁAWIANOM
18:00 Centrum Kultury Zachód
WIE CZÓR PIE ŚNI ORAZ IN STRU MEN -
TAL NEJ MU ZY KI GI TA RO WEJ
20:00 Klub pod Kolumnami
MAGDALENA LECHOWSKA
Conoce mi Colombia 
20:30 La Habana

SPEKTAKLE » » »
CHARLIE POMYWACZEM
18:00 Boisko Włókniarz, Długa 2, Głuszyca
ONI 19:00 Scena Kameralna
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica
DEPRESJA KOMIKA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
EDWARD LUTCZYN
17:00 Centrum Kultury Zachód

SPOTKANIA » » »
NOC ŚWIęTOJAńSKA 
12:00-20:00 Centrum Kultury Zamek

NOC ŚWIęTOJAńSKA PILCZYCE 2016
16:00 Stadion sportowy MCS

WYCIECZKI » » »
DOLINA PAŁACÓW I OGRODÓW
Wojanów-Łomnica, 
Bukowiec – wnętrza pałaców i park 
info tel. 609.941.775 – BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » »
DOBRZE, żE JESTEŚ premiera (od 12lat)
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

26 CZERWCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

ZAPOMNIANE MIASTO: 
IGOR GAWLIKOWSKI
18:00 ul. Bujwida 44
PERŁA POLSKIEGO BAROKU
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
SONIA BOHOSIEWICZ
18:00 Centrum Kultury Zachód
ORKIESTRA KAMERALNA WRATISLAVIA
XX. Festiwal Wieczory w Arsenale
20:00 Dziedziniec Arsenału, ul. Cieszyńskiego 9
MAGDALENA LECHOWSKA 
I ZIGNAROS! 20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
LABIRYNT 
TEATR KAWIARNI DEKADENCJA
17:00 Sala Koncertowa Polskiego Radia
GALA OPEROWA
18:00 Opera Wrocławska
LE SPECTRE DE LA RO SE – BALET
premiera 18:00 NFM, Sala Czerwona
NIE TRZEBA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
MARCIN DANIEC
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
INSTANT OPERA. 
ADULT CRYING INVENTORY 
19:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr im. H. Modrzejewskiej,
Legnica

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz
Z PODSZEPTU MUZ
20:00 Klub pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
PORWANIE KACZąTEK
11:00 Centrum Kultury Zachód
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
U/RODZINY
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

28 CZERWCA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

MAYDAY 19:00 Scena Kameralna

NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
CYMES
20:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych

29 CZERWCA ŚRODA
KONCERTY » » »

POLISH CELLO QUARTET
XX. Festiwal Wieczory w Arsenale
20:00 Dziedziniec Arsenału, ul. Cieszyńskiego 9
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Manana Cafe

SPEKTAKLE » » »
MAYDAY 19:00 Scena Kameralna
PODRÓż ZIMOWA
19:00 Scena na Świebodzkim
POMARAńCZYK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

30 CZERWCA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » »

MAYDAY 19:00 Scena Kameralna
POMARAńCZYK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

18 CZERW CA
• SPRE WALD

Hor now Ma nu fak tu ra Cze ko la dy

25 CZERW CA
• DO LI NA PA ŁA CÓW I OGRO DÓW

Wo ja nów -Łom ni ca, Bu ko wiec – wnę -
trza pa ła ców i park w Bu kow cu

7-10 LIP CA
• SZCZE CIN od A do Z

(rejs stat kiem po por cie)
• STAR GARD

per ła po mor skie go go ty ku

19-21 SIERP NIA
• WŁO CŁA WEK – PŁOCK

31 SIERP NIA -4 WRZE ŚNIA
• BU DA PESZT I ZA KO LE DU NA JU:

bo ga ty pro gram: Par la ment, Ope ra,
Sy na go ga, rejs wie czor ny po Du na ju,

wie czór folk lo ry stycz ny.
Oko li ce Bu da pesz tu: Szen ten dre,
Wy szeh rad, Go dol lo pa ła cyk Sis si,

po kaz kon ny pa ste rzy pu stań skich
i wie le in nych atrak cji

IN FO I ZA PI SY:
tel. 609 941 775 – BOT Po dróż nik,

wy ciecz ki po dro znik@wp.pl,
www.bot po dro znik.pl

www.festiwalgwiazdozbiory.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
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
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.

adresy do kalendarium Co Jest Grane
ARomaTy plac Staszica 12, Wrocław
ATM Scena na Bielanach Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, Wrocław
Apropos Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Brzuch Centrum trawienia Wizji Białoskórnicza 26, Wrocław
CRZ Krzywy Komin Dubois 33-35a, Wrocław
Centrum Inicjatyw Artystycznych Tęczowa 79-81, Wrocław
Centrum Kultury AGORA Serbska 5a, Wrocław
Centrum Kultury MUZA Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Zachód Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Poznawcze Wystawowa 1 (Hala Stulecia, wejście D4), Wrocław
Centrum Technologii Audiowizualnych Wystawowa 1, Wrocław
DCF – Dolnośląskie Centrum Filmowe Piłsudskiego 64a, Wrocław
Ewangelickie CDiE im. ks. Marcina Lutra Wejherowska 28, Wrocław
Fundacja Siwy Dym Jagiellończyka 8c, Wrocław
Galeria Bosa Tęczowa 7, Wrocław
Galeria Entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Miejska we Wrocławiu Kiełbaśnicza 28, Wrocław
Galeria PhotoZona DCiK Rynek-Ratusz 24, Wrocław
Galeria Sztuki Ślimak Władysława Łokietka 3, Wrocław
Galeria Versus jatki 11, Wrocław
Impart Mazowiecka 17, Wrocław
Hala Słoneczna Powstańców Warszawy 7i, Ząbkowice Śląskie
Hala Stulecia / Pergola Wystawowa 1, Wrocław
Impart Mazowiecka 17, Wrocław
Kamienica pod Aniołami - Centrum Ewangielickie K. Wielkiego 31-33, Wrocław
Klub "Pod Dzwonnicą" Bardzka 2/4, Wrocław
Klub Galeria Sztuki  DSAP pl. Św. Macieja 5A, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Stara Piwnica Krupnicza 15, Wrocław
Klub Stary Klasztor Purkyniego 1, Wrocław
Klubokawiarnia Mleczarnia Włodkowica 5, Wrocław
Kontury Kultury Jagiellończyka 10a, Wrocław
Macondo Pomorska 19, Wrocław
Muzeum Architektury Benedyktyńska 5, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
La Habana ul 9 Maja 86 /1B Wroclaw, Wrocław
Laboratorium Śpiewu i Mowy Krakowska 100, Wrocław
MBP Filia 23 Biblioteka Ikara bulwar Ikara  29/31, Wrocław
MBP Filia 57 Szewska,  78, Wrocław
Manana Cafe Św.Mikołaja 8-10, Wrocław
Modra Rzeka Nowa Morawa 15, Stronie Śląskie
Muzeum Architektury Bernardyńska 5, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Poczty i Telekomunikacji Z. Krasińskiego 1, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej Łukasiewicza 4, Kłodzko
Narodowe Forum Muzyki (NFM) pl. Wolności 1, Wrocław
Obornicki Ośrodek Kultury Dworcowa 26, Oborniki Śląskie
ODT Swiatowid ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Ognisko Kultury Plastycznej Ruska 46c/7, Wrocław
Ośrodek Postaw Twórczych Działkowa 15
Polkowickie Centrum Piknikowe 3 Maja, Polkowice
Pracownia Grafiki Artystycznej Szczytnicka 51 (wejście od Polaka), Wrocław
SKiBA Niemcewicza 2, Wrocław
Salonik Trzech Muz Zawalna 7, Wrocław
Sala Koncertowa Polskiego Radia Karkonoska 10, Wrocław
Scena Kameralna Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stadion Wrocław al. Śląska 1, Wrocław
Stadion sportowy MCS Lotnicza 72, Wrocław
Synagoga pod Białym Bocianem Włodkowica 7, Wrocław
Teatr Nasz Kolonijna 27, Piechowice-Michałowice
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
The One Hostel Rynek 30, Wrocław
ToTu Hubska 6, Wrocław
Wrocławski Klub Anima Pilczycka 47, Wrocław
Wrocławski Teatr Współczesny Rzeźnicza 12, Wrocław
Wrocławski Teatr Komedia pl. Teatralny 4, Wrocław
WCTD – Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka Kuźnicza 29a, Wrocław
Wędrówki Pub Podwale 37/38, 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 90.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 320.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.  600.000 
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



7. Wro cław ski Fe sti wal Do bre go Pi wa
De gu sta cje, warsz ta ty, kon kur sy, stre fa blo ger ska, wy sta wy
10-12 czerw ca, piątek i sobota 12:00-23:00, niedziela 12:00-20:00

Sta dio n Wro cław, Aleja Śląska 1. WSTĘP WOLNY!
10 czerw ca ru sza 7. edy cja naj więk szej im pre zy po świę co nej pi wom rze mieśl -
ni czym w Pol sce – Wro cław ski Fe sti wal Do bre go Pi wa. W tym ro ku na espla na -
dzie Sta dio nu Wro cław za pre zen tu je się re kor do wa licz ba wy staw ców, bo aż 70
sto isk piw nych, ofe ru ją cych po nad 400 la nych piw ze 150 ma łych i śred nich bro -
wa rów, a wśród nich 40 pre mie ro wych sma ków. Po za czę ścią tar go wą w pro gra -
mie trzy dnio wej im pre zy zna la zły się: de gu sta cje, warsz ta ty pi wo war skie, po ka -
zy ku li nar ne, kur sy sen so rycz ne, pa ne le dys ku syj ne, wy sta wy, kon cer ty i spe cjal -
ne stre fy: tu ry sty ki piw nej oraz pił ka rzy ków, na któ rej ro ze gra ny zo sta nie tur -
niej mi strzostw Eu ro py. Fe sti wal jest ele men tem pro gra mu Eu ro pej skiej Sto li -
cy Kul tu ry Wro cław 2016.
Po za de gu sta cja mi od bę dą się spo tka nia z pi wo wa ra mi i po ka zy wa rze nia pi wa,
kon kur sy wie dzy o bro war nic twie, pa ne le dys ku syj ne z udzia łem zna nych po -
sta ci „świa ta piw ne go”. Na Fe sti wa lu na stą pi roz strzy gnię cie wie lu kon kur sów:
piw do mo wych, ety kiet piw do mo wych, ety kiet piw rze mieśl ni czych. Wrę czo -
na zo sta nie na gro da dla naj lep sze go pi wa ro ku 2015. Pod czas te go rocz nej edy -
cji or ga ni za to rzy szcze gól ny na cisk po ło ży li na Stre fę Tu ry sty ki Piw nej, do któ -
rej za pro si li przed sta wi cie li wie lu miejsc Pol ski i Eu ro py do za pre zen to wa nia
swo jej ofer ty mo gą cej za in spi ro wać uczest ni ków Fe sti wa lu do po dró żo wa nia
szla kiem piw nym, wśród te go ty pu atrak cji zna la zły się m. in.: bro wa ry otwar te
na tu ry stów, mu zea po świę co ne hi sto rii pi wa, czy piw ne spa.
Na sce nie piw no -ku li nar nej spo tka ją się: pi wo wa rzy do mo wi, przed sta wi cie le
bro wa rów, ku cha rze, blo ge rzy, lo kal ni pro du cen ci żyw no ści, re stau ra to rzy oraz
wszy scy któ rzy po szu ku ją po łą czeń pi wa z do brym je dze niem. 
Wśród ar ty stów, któ rych bę dzie moż na po słu chać pod czas Fe sti wa lu zna leź li
się m.in. le gen da wro cław skiej sce ny – ze spół HURT, kul to wy skład trój miej skiej
al ter na ty wy – AP TE KA, go ście z Sak so nii FREE LIT TLE PIGS, czy zna ny mi ło śni -
kom brzmień brit -po po wych JA NEK SA MO ŁYK. Dzia łać też bę dzie sce na dj -ska.
Fe sti wal gro ma dzi kil ka dzie siąt ty się cy uczest ni ków, je go wy jąt ko wa at mos fe ra
przy cią ga ca łe ro dzi ny, dla któ rych jest to świet na oka zja do spę dze nia week en -
du w odro bi nę pik ni ko wym sty lu, po za ści słym cen trum, gdzie mo gą de lek to wać
się je dy ną w swo im ro dza ju ofer tą wy śmie ni tych trun ków oraz po traw. Na kie -
row ców oraz ro dzi ców przy cho dzą cych z dzieć mi cze ka sze ro ka ofer ta piw bez al -
ko ho lo wych, na to miast naj młod si mo gą się wy sza leć w stre fie za baw dla dzie ci.

DNI POLKOWIC 2016
18-19 czerwca

Polkowickie Centrum Piknikowe, ul. 3 Maja
Świę to Mia sta to roz ryw ka na naj wyż -
szym po zio mie oraz licz ne atrak cje, we -
so łe mia stecz ko, ką ci ki za baw, gry i kon -
kur sy. O do bry hu mor za dba Ka ba ret
Jur ki, dla doj rza łej pu blicz ności zaśpiewa
Kry sty na Gi żow ska. O wspa nia ły i ta -
necz ny kli mat za dba Ra fał Brzo zow ski.
Uko ro no wa niem pierw sze go dnia bę -
dzie kon cert Ju sty ny Stecz kow skiej. 
Dru gi dzień Tur niej dru żyn Urzę du Gmi -
ny i Sta ro stwa Po wia to we go, w tym ro -
ku te ma tem prze wod nim bę dzie le śnic -
two. O 18.00 sce ną za wład ną ryt my di -
sco, ze spół Pięk ni i Mło dzi, Boys, a za -
koń czy wy stęp Mar ga ret.

CK Wrocław-Zachód, ul. Chociebuska 4-6




