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1221-1225 Wieczory lisztowskie

ALEKSIEJ ORŁOWIECKI – for te pian
W programie: F. Schubert - Fantazja C-dur op. 15 Wędrowiec; F. Chopin - Nokturny cis-moll
op.27 i Fis-dur op.15, Ballada g-moll op. 23; Schubert-Liszt Serenada, Król Olch, Skarga
dziewczyny, Walc-Kaprys nr 3; F. Liszt - Rapsodie węgierskie nr 5 i nr 15  
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

19 X, g. 18.00 – Trzeb ni ca, Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1 
20 X, g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
(176. kon cert dla mło dzie ży Jak słu chać Mu zy ki?)
20 X, g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10 
21 X, g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
22 X, g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich pl. Zam ko wy 1
Koncert pod patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego  

ALEKSiEJ ORłOWiECKi – wy bit ny pia ni -
sta, pe da gog, kom po zy tor i dy ry gent,
lau re at mię dzy na ro do wych kon kur sów
pia ni stycz nych, od 1990 ro ku co rocz nie
uczest ni czą cy w róż nych for mach dzia -
łal no ści To wa rzy stwa im. Ferenca Lisz -
ta, Czło nek ho no ro wy TiFL.
Ab sol went (1984) i wy kła dow ca Kon ser -
wa to rium Pe ters burg skie go (do 1996). 
Stu dia pia ni stycz ne od był pod kie r. Gri -
go ri ja So ko ło wa (któ re go na stęp nie zo -
stał asy sten tem). Kom po zy cję stu dio -
wał u Ju ri ja Fa li ka, a dy ry gen tu rę ope ro wą i sym fo nicz ne u il ji Mus si na.
Lau re at mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych (i na gro da na Kon kur sie
im. J. itur bie go w Wa len cji w Hisz pa nii w 1990 r., ii na gro da na Kon kur sie im.
F. Lisz ta w Utrech cie w Ho lan dii w 1989 r.). Pro wa dzi oży wio ną dzia łal ność ar -
ty stycz ną i pe da go gicz ną. Je go ob szer ny re per tu ar obej mu je utwo ry od okre su
ba ro ku do współ cze sno ści, naj chęt niej gra jed nak dzie ła Cho pi na, Lisz ta, Rach -
ma ni no wa i Beetho ve na. W ro ku 1991 na grał w Ho lan dii na for te pia nie Erard
z epo ki Lisz ta dwie pły ty kom pak to we z utwo ra mi te go kom po zy to ra, kil ka lat te -
mu uka za ła się w Sankt Pe ters bur gu je go ko lej na pły ta z na gra nia mi utwo rów
J. S. Ba cha, F. Cho pi na, E. Grie ga, S. Rach ma ni no wa i M. Ra ve la. Oprócz kon cer -
tów w ro dzin nym kra ju wy stę po wał tak że w wie lu kra jach Eu ro py oraz wie lo -
krot nie w Pol sce (oko ło 90 re ci ta li i kil ka kon cer tów sym fo nicz nych). W ostat -
nich la tach co raz czę ściej wy stę pu je też ja ko dy ry gent i ka me ra li sta.
W na szym kra ju, na za pro sze nie To wa rzy stwa im. Ferenca Lisz ta pro wa dził rów -
nież po nad 20 ogól no pol skich kur sów pia ni stycz nych (dla oko ło 1300 pe da go gów
i uczniów z po nad 70 szkół mu zycz nych), był pro fe so rem wszyst kich (23) mię -
dzy na ro do wych mi strzow skich kur sów pia ni stycz nych oraz ju ro rem wszyst kich
kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych zor ga ni zo wa nych
przez Towarzystwo im. Ferenca Liszta.
Je go do ro bek kom po zy tor ski obej mu je po nad 50 kom po zy cji – są to utwo ry ka -
me ral ne, for te pia no we, sym fo nicz ne (m.in. Wa ria cje na for te pian i or kie strę oraz
Ba cha na lie na skrzyp ce, wio lon cze lę i or kie strę smycz ko wą). Więk szość twór -
czo ści prze zna czo na jest jed nak do wy ko ny wa nia przez pia ni stów oraz przez
róż ne go ro dza ju ze spo ły ka me ral ne.
Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Brzeskiego,
Powiatu Trzebnickiego, Gminy Wrocław, Obornickiego Ośrodka Kultury, Zakłdu Gospodarki Komunalnej
w Obornikach Śl, Związku Artystów Wykonawców ST0ART.

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

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

Ja nusz Waw row ski
Re ci tal na skrzyp ce so lo Se qu en za
18 paź dzier ni ka 20:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Czer wo na,
plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
N. Paganini Kaprysy nr 20 i nr 6 op. 1
G. Bacewicz II Sonata na skrzypce solo
K. Penderecki Cadenza
N. Paganini Kaprysy nr 24 i nr 23 op. 1
E. Ysaye VI Sonata E-dur na skrzypce solo
L. Berio Sequenza VIII na skrzypce solo

Kom po no wa nie Se qu en zy by ło ni -
czym spła ca nie oso bi ste go dłu gu za -
cią gnię te go wo bec skrzy piec, któ re
we dług mnie na le żą do naj bar dziej
sub tel nych i zło żo nych in stru men tów.

Lu cia n Be rio
Be rio sta wiał wy ko naw com Se qu en zy
z 1976 roku  bar dzo wy so kie wy ma ga -
nia. Skrzyp co wa wir tu oze ria li czy so -
bie ca łe stu le cia, choć z czo łów ką po -
pi so wych nu me rów łą czy my dziś
przede wszyst kim twór czość sza tań -
sko uta len to wa ne go Pa ga ni nie go.
Pod czas śro do we go kon cer tu Ja nusz
Waw row ski się gnie po ten wła śnie re -
per tu ar, nie po mi ja jąc, rzecz ja sna,
prze sław nych ka pry sów wło skie go
skrzyp ka. Wy ko nu jąc je, z pew no ścią
do wie dzie wy jąt ko wej kla sy swej gry.
Już przed la ty ja ko stu dent olśnie wał
bo wiem słu cha czy i kry ty ków, pre zen -
tu jąc ca ły zbiór 24 ka pry sów Pa ga ni -
nie go pod czas jed ne go wy stę pu, co
zde cy do wa nie na le ży do rzad ko ści!
Ko lej nym wir tu ozem z prze szło ści,
któ re go dzie ło za brzmi pod czas re ci -
ta lu, jest Eugène Ysaÿe, zwa ny nie -
gdyś „Kró lem” te go in stru men tu. Nie
za brak nie też kom po zy cji na skrzyp ce
so lo au tor stwa Gra ży ny Ba ce wicz,
któ ra by ła nie tyl ko uta len to wa ną
kom po zy tor ką, ale i świet ną, kon cer -
tu ją cą skrzy pacz ką. Wy słu cha my tak -
że przej mu ją cej, eks pre syj nej Ca den -
zy Krzysz to fa Pen de rec kie go.

Bielty: VIP 50 zł | N 30 zł/ U 20 zł





Koncert Lau re atów
15. Kon kur su Skrzyp co we go
im. Hen ry ka Wie niaw skie go
25 października 19:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna
KGHM, plac Wolności 1 we Wrocławiu
Ma rek Pi ja row ski – dy ry gent

W ubie głym ro ku me lo ma ni z ca łe go
świa ta ki bi co wa li pia ni stom zma ga ją -
cym się w XVii edy cji Kon kur su Cho pi -
now skie go, a nie dłu go po fi na le mo gli
usły szeć mi strzów w NFM. W tym ro -
ku czas na skrzyp ków. Dwa dni po za -
koń cze niu prze słu chań i wrę cze niu na -
gród lau re aci Mię dzy na ro do we go Kon -
kur su Skrzyp co we go im. Hen ry ka Wie -
niaw skie go za wi ta ją do Wro cła wia.
Już pierw sza edy cja kon kur su, ma ją ca
miej sce w set ną rocz ni cę uro dzin Wie -
niaw skie go, czy li w 1935 ro ku, przy -
nio sła ze so bą ta kie na zwi ska jak: Gi -
net te Ne veu, Da wid Oj strach, Hen ry
Te mian ka, ida Ha en del czy Gra ży na
Ba ce wicz. Zaś ko lej ne edy cje to ko lej -
ne wiel kie skrzyp co we sła wy wy bie ra -
ne przez naj lep szych.
Ju ry XV edy cji Kon kur su, od by wa ją cej
się w dniach 8–23 paź dzier ni ka te go
ro ku, tym ra zem ob ra do wać bę dzie
pod prze wod nic twem Ma xi ma Ven ge -
ro va i Krzysz to fa Pen de rec kie go.

Bilety: VIP 300*/200 zł  | I kat. 150/120 zł
| II kat. 120/90 zł  | III kat. 90/60 zł  
VIP* z za pro sze niem do VIP Ro om. Kon cert
spe cjal ny. Bi le ty nie pod le ga ją zwro to wi.

NFM Fil har mo nia Wro cław ska, fot. ł. Raj chert

Miłosz Rutkowski
Recital wibrafonowy
4 października 19:00

ODT Swiatowid,
ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu

Bo ha te rem paź dzier ni ko wej od sło ny
cy klu Świa to wid Kla sycz nie jest wi -
bra fon, a go ściem – wy bit ny mu zyk
wi bra fo ni sta, ab sol went Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu, gdzie w 2013 ro ku uzy skał
ty tuł dok to ra w spe cjal no ści per ku sja.
W ostat nim cza sie kon cer tu je głów nie
z Mi łosz Rut kow ski Qu ar tet oraz Kos -
sow ska/Rut kow ski Qu ar tet, tak że so -
lo na wi bra fo nie. Usły szy my je go au -
tor skie utwo ry oraz
aran ża cje kom po zy cji
Chick'a Co rea i Mar ka
Glen tworth’a.

Bilet: 8 zł
KUP BILET na: cojestgrane.pl

      Witold Zalewski
Recital organowy
7 października 17:30

Kościół pw. św. Krzyża, Ostrów Tumski, plac Katedralny 18 we Wrocławiu. Wstęp wolny!

Ab sol went (1992) Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie w kla sie or ga nów prof. Ja -
na Jar go nia. Od 1995 ro ku peł ni funk cję pierw sze go or ga ni sty w Kró lew skiej Ka -
te drze na Wa we lu. Ja ko so li sta kon cer tu je re gu lar nie na naj waż niej szych fe sti -
wa lach w kra ju i za gra ni cą. Wy stą pił m.in. w ka te drze św. Pa try ka na Man hat -
ta nie w No wym Jor ku, ka te drze No tre -Da me w Pa ry żu, To kio Me tro po li tan Art
Spa ce. Jest Ad iunk tem w Mię dzy uczel nia nym in sty tu cie Mu zy ki Ko ściel nej
w Kra ko wie. Wystąpi w ra mach Fe sti wa lu Pax et bo num per mu si cam.

Tokyo Symphony Orchestra
Jonathan Nott – dyrygent
20 października 19:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna
KGHM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
T. Takemitsu Requiem for Strings,
C. Debussy La Mer,
J. Brahms I Symfonia c-moll op. 68

Mu zy cy ze sto li cy Ja po nii – ob cho dzą
w tym ro ku ju bi le usz 70-le cia po wsta -
nia To kyo Sym pho ny Or che stra. To ko -
lej ny świa to wej sła wy ze spół, któ ry
przy by wa do sto li cy Dol ne go Ślą ska.
Go ście, któ rzy wy stą pią w Sa li Głów -
nej KGHM, zde cy do wa nie wy róż nia ją
się na tle ja poń skich or kiestr, a to nie
la da wy zwa nie – w Kra ju Kwit ną cej
Wi śni dzia ła dwa dzie ścia czo ło wych
ze spo łów sym fo nicz nych zwią za nych
z fil har mo nia mi i te atra mi ope ro wy mi,
a łącz nie oko ło 1600 ama tor skich
i pro fe sjo nal nych or kiestr. Spo śród
po zo sta łych ja poń skich ze spo łów To -
kyo Sym pho ny Or che stra wy róż nia się
m.in. pro pa go wa niem twór czo ści naj -
now szej, a tak że wy ko ny wa niem mu -
zy ki do fil mów i gier kom pu te ro wych.
W czwart ko wy wie czór mu zy cy wy ko -
na ją nie tyl ko do brze zna ne me lo ma -
nom Mo rze De bus sy’ego i i Sym fo nię
c -moll Brahm sa, ale rów nież kom po -
zy cję jed ne go z czo ło wych twór ców
ja poń skich ubie głe go stu le cia – to kij -
czy ka To ru Ta ke mit su. Kom po zy tor
ten, a za ra zem teo re tyk mu zy ki i es -
te tyk, łą czył w swych dzie łach ele -
men ty kul tu ry orien tal nej i za chod niej.
Za nim po znał Joh na Ca ge’a, je go naj -
więk szy mi ido la mi by li Clau de De bus -
sy i Oli vier Mes sia en. Szcze gól ne zna -
cze nie w twór czo ści Ta ke mit su ma
wła śnie skom po no wa ne w 1957 ro ku
dzie ło Re qu iem na smycz ki, dzię ki któ -
re mu zy skał mię dzy na ro do wą sła wę.

Bilety: 500*/250 zł | 180/150 zł  |
150/120 zł | 120/90 zł
VIP* – z zaproszeniem do VIP Room |
Bilet nie podlega zwrotowi



Sza now ni Pań stwo,
paź dzier nik to tra dy cyj nie mie siąc,
w któ rym uczel nie in au gu ru ją ko lej ny
rok aka de mic ki. Wro cław skie uczel nie
ar ty stycz ne już od dwu dzie stu lat 
czy nią to wspól nie. 

Uro czy sta In au gu ra cja Ro ku
Aka de mic kie go 2016/2017
Uczel ni Ar ty stycz nych Wro cła wia od bę dzie się 10 paź dzier ni ka 2016 r., o godz. 11.00, 
w pięk nych wnę trzach Ora to rium Ma ria num Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Pod czas 
uro czy sto ści ty tuł dok to ra ho no ris cau sa Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go 
we Wro cła wiu otrzyma prof. dr h.c. mult. Mieczysław Tomaszewski.

Wraz z roz po czę ciem no we go ro ku aka de mic kie go Uczel nia na sza in au gu ru je ko lej ny se zon 
ar ty stycz ny. Bę dzie on nie zwy kle bo ga ty w cie ka we wy da rze nia, ta kie jak m. in.: kon cer ty 
sym fo nicz ne, jaz zo we, chó ral ne, fe sti wa le, pre zen ta cje mu zy ki współ cze snej, kon cer ty 
ka me ral ne, re ci ta le, po ka zy sce nicz ne w wy ko na niu stu den tów, dok to ran tów, pe da go gów oraz 
za pro szo nych muzyków. Nie za brak nie tak że kon kur so wych zma gań mło dych ar ty stów róż nych
spe cjal no ści, cie ka wych przed się wzięć na uko wych i na uko wo -dy dak tycz nych. 

22 paź dzier ni ka w Sa li Kon cer to wej wy stą pi wir tu oz ka gi ta ry Ber ta Ro jas. To wy da rze nie 
zor ga ni zu je my wraz z Wro cław skim To wa rzy stwem Gi ta ro wym. Trzy dni póź niej ser decz nie 
za pra szam na wy jąt ko wy kon cert z oka zji ju bi le uszu 15-le cia Za kła du Mu zy ki Jaz zo wej. 
Na to miast 28 paź dzier ni ka, pod czas kon cer tu Jak we śnie, pod dy rek cją Yuva la We in ber ga 
wy stą pi Aka de mic ki Chór Fe ich ti num oraz go ście z Oslo – chór Kam mer ko ret NOVA.

War to wspo mnieć o pro jek tach re ali zo wa nych przez ze spo ły na szej Aka de mii. Jed nym z nich
jest Awan gar do wa Or kie stra Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu So und Fac to ry Or che stra, 
któ ra re ali zu je kolejną edycję pro jektu Pol sko -Nie miec ka Fa bry ka Dźwię ku. W je go ra mach na si
mu zy cy wystąpią 14 paź dzier ni ka w Hoch schu le für Mu sik Carl Ma ria von We ber Dres den.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce peł nej ofer ty dy dak tycz nej, ar ty stycz nej i na uko wej 
wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej znaj dą Pań stwo na na szej stro nie in ter ne to wej pod ad re sem
www.amuz.wroc.pl 

Z ra do ścią za chę cam Pań stwa do za in au gu ro wa nia se zo nu ar ty stycz ne go wspól nie 
z Aka de mią Mu zycz ną im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Za pra szam do uczest nic twa 
w im pre zach or ga ni zo wa nych przez na szą Uczel nię, wie rząc, że nad cho dzą cy se zon ar ty stycz ny
do star czy Pań stwu wie lu nie za po mnia nych wra żeń.

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi,

Grze gorz Ku rzyń ski
Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu

PPAAŹŹDDZZIIEERRNNIIKK  22001166
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

1100  XX,,  ggooddzz..  1111..0000,,  OOrraattoorriiuumm  MMaarriiaannuumm  UUWWrr
UROCZYSTA INAUGURACJA 
ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 
UCZELNI ARTYSTYCZNYCH WROCŁAWIA

2222  XX,,  ggooddzz..  2200..3300,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL    
RECITAL GITAROWY BERTY ROJAS **

Współorganizator

2255  XX,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT Z OKAZJI 15-LECIA ZAKŁADU MUZYKI
JAZZOWEJ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA
LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU **

2288  XX,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
JAK WE ŚNIE - KONCERT Z UDZIAŁEM 
AKADEMICKIEGO CHÓRU FEICHTINUM
I CHÓRU KAMMERKORET NOVA (NORWEGIA) **

**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu

       



Madame Butterfly
Giacomo Puccini
23 października 18:00
22, 25 października 19:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Ope ra wy sta wia na z nie słab ną cym po -
wo dze niem na naj więk szych sce nach
ope ro wych świa ta, mia ła swo ją pra pre -
mie rę w Me dio la nie, na de skach Te atro
al la Sca la w 1904 r.
Spektakl w inscenizacji i reżyserii Gian -
car lo del Mo na co. Ja ko re ży ser współ -
pra co wał z naj waż niej szy mi oso bi sto ścia mi ope ro we go świa ta. Re ży se ro wał
spek ta kle na de skach naj lep szych te atrów mu zycz nych nie mal że na ca łym świe -
cie. Był dy rek to rem ge ne ral nym oper w Bonn (Niem cy) oraz Ni cei (Fran cja), dy -
rek to rem ge ne ral nym Fe sti wa lu Ma ce ra ta (Wło chy), peł nił tez funk cję dy rek to -
ra ar ty stycz ne go Fe sti wa lu Te ne ri fe Ope ra. Jest lau re atem licz nych na gród.
Ma da me But ter fly opo wia da hi sto rię gej szy Cio -Cio -San, któ ra bez pa mię ci za -
ko chu je się w ofi ce rze ame ry kań skiej ma ry nar ki. Swo je uczu cie, przy pie czę to -
wa ne przy się gą mał żeń ską, trak tu je nie zwy kle doj rza le, w prze ci wień stwie
do wy bran ka jej ser ca. Te mat uwie dze nia i po rzu ce nia jest obec ny w ope rze nie
od dziś. Ma da me But tef fly wpi su je się świet nie w tę tra dy cję, po zo sta jąc w czo -
łów ce naj pięk niej szych oper o za wie dzio nej mi ło ści.
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i Ka ta rzy na Sta roń so pra n
Ję drze j Tom czy k te no r
Koncert operetkowy
10 października 19:30

OWE Odra, ul. Młyńska 3 w Oławie
Wy stą pią wy bit ni ar ty ści pol skich
i mię dzy na ro do wych scen po suk ce -
sach w Eu ro pie i USA, ob da rze ni
wspa nia ły mi gło sa mi, lau re aci mię -
dzy na ro do wych kon kur sów mu zycz -
nych, mu zy cy na co dzień współ pra cu -
ją cy z naj lep szy mi or kie stra mi i dy ry -
gen ta mi w kra ju i po za je go gra ni ca mi.
Pu blicz ność bę dzie mia ła oka zję wy -
słu cha nia so pra nist ki Ka ta rzy ny Sta -
roń, te no ra Ję drze ja Tom czy ka oraz
mu zy ków zwią za nych z Fil har mo nią
Dol no ślą ską, Ope rą Wro cław ską, Na -
ro do wym Fo rum Mu zy ki.
Za brzmią prze bo je świa ta ope ry i ope -
ret ki, naj pięk niej sze du ety, arie oraz
nie za po mnia ne wło skie prze bo je.

Bilet: 70 zł

      Koncert Muzyki Filmowej
PREMiERA
19 października 19:00

Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Ju sty na Stecz kow ska, An drzej Pia secz ny,
Krzysz tof Cu gow ski, Ja nusz Ra dek,
Mie tek Szcze śniak, Krzysz tof Kil jań ski
+ 50-oso bo wa or kie stra Tom ka Szy mu sia
Pro wa dze nie: Gra ży na Tor bic ka

Nad zwy czaj na pro duk cja kon cer to -
wa! Nie zwy kła i ogrom na sce na, mul -
ti me dia, tan ce rze. Pro jekt ja kie go
jesz cze nie by ło! Naj więk sze świa to -
we hi ty wy ko na ją
gwiaz dy pol skiej sce ny
mu zycz nej w to wa rzy -
stwie po nad 50- oso -
bo wej or kie stry.

KUP BILET na: cojestgrane.pl
Bielty: 200/170/140/110/80/50 zł

La Farruca Mistrzyni tańca
flamenco. Gwiazda koncertu Pasja
Flamenco tegorocznej Vi edycji
Jesiennego Cyklu Flamenco
12 listopoada 19:30

Synagoga Bialym Bocianem,
ul. Włodkowica 7 we Wrocławiu
Ta niec fla men co:
Ro sa rio Mon toya – La Far ru ca
Śpiewacy z Sevilii: Ezequiel Montoya, Juan El
Moreno, perkusista: Lolo Lozano Fernandez
Gitararzyści: Kuba Wagner i Arturo El Polaco
Taniec: Katy La Yedra, Marta Robles,
Małgorzata Wołyńczyk
Wiolonczela: Anna Szpil 

Kry ty cy w No wym Yor ku pi sa li o Niej że jest: Nie zwy kle zmy sło wą tan cer kę fla -
men co, któ rej ta niec jest nie koń czą cym przy wo ła niem muz na sce nie.
Pochodzi z najsłynniejszego cygańskiego rodu – Farrucos, gdzie flamenco jest
celebrowane z pokolenia na pokolenie, w rodzinie, gdzie flamenco się oddycha,
gdzie rodzi się i umiera w aurze flamenco. Jest to sztuka wciąż żywa i tak
naturalna dla Cyganów andaluzyjskich, jak dla nas sen, czy śmiech.
Artystka, którą zobaczymy to crème da la crème tej sztuki.
Jest matką tak sławnych tancerzy jak: Farruquito, Farru i El Carpeta, córką
legendarnego tancerza El Farruco a także rodzoną siostrą Pilar Montoya La
Faraona, której zadedykowany jest koncert. Występowała na całym świecie,
brała udział w najważniejszych festiwalach m.in. Royal Festival Hall w Londynie.
La Farruca w Polsce wystąpi na koncercie  Pasja Flamenco, który powstał z
inicjatywy wrocławskiej tancerki flamenco Katy La Yedra, Wystąpią w nim także
znakomite polskie tancerki i gitarzyści oraz wiolonczelistka.
Ogromne widowisko które na długo zapadnie w pamięć!

Bilety 130 zł, 110 zł, w salonach empik, ticketpro.pl, eventim.pl www.arteflamenco.eu

             Koncert Pasja Flamenco z udzia em gwiazdy 

                LA FARRUCA 
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Or che stre Na tio nal de Jazz
Wiel ka im pro wi za cja
15 paź dzier ni ka 20:30

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Czer wo na,
plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
Materiał z płyty Europa Berlin
Oli vier Be no it – dy rek tor ar t., gi ta ra
Je an Do usteys sier klar ne ty, Ale xan dra Gri -
mal sak so fon te no r., Hu gu es May ot sak so -
fon al to wy, Fa bri ce Mar ti nez trąb ka, Fi del
Fo ur ney ron pu zon, Théo Cec cal di skrzyp ce,
So phie Agnel for te pian, Paul Bro us se au Fen -
der Rho des, Sy lva in Da niel bas elek trycz ny,
Eric Echam pard per ku sja

W dru gim roz dzia le pro jek tu EU RO PA
Oli vier Be no it uchwy cił nie jed no rod -
ne go du cha mia sta w mu zy ce peł nej
kon tra stów, któ ra po mi strzow sku
wy ko rzy stu je wszel kie za so by or kie -
stry. W utwo rze EU RO PA BER LiN
kom po zy tor otwo rzył no we per spek -
ty wy za rów no na po zio mie brzmie nio -
wym jak i for mal nym, czer piąc z róż -
nych mu zycz nych nur tów, za miesz ku -
ją cych nie miec ką sto li cę.: mu zy ki mi -
ni ma li stycz nej, free jaz zu, pro gre syw -
ne go roc ka i mu zy ki elek tro nicz nej.

Bi le ty: I Stre fa – 60 zł | II stre fa 40/25 zł
Bi le ty nie pod le ga ją zwro to wi

fot. D. Rouvre

Del Nene & Son Del Nene 
      Ethno Jazz Festival
19 października 20:00

Stary Klasztor, Wrocław ul. Purkyniego 1 

El Ne ne i 7- oso bo wy ze spół Son Del
Ne ne, powracają po go rą cym przy ję ciu
ich pierw szej tra sy w Eu ro pe. El Ne ne,
to gwiaz da mu zy ki son cu ba no (na gro -
da La tin Gram my), któ ra jest mie szan -
ką ryt mów afro -ku bań skich. El Ne ne,
czy li Pe dro Mar ti nez Lu go dys po nu je
nie zrów na nym gło sem. W flimie Wen -
der sa Mu si ca Cu ba na – Sy no wie Bu ena
Vi sta, za grał wio dą cą ro -
lę w po ru sza ją cych sce -
nach mu zycz nych.

Bilet: 45 zł

KUP BILET na: cojestgrane.plKUP BILET na: cojestgrane.pl

25 Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal – Drum Fest
Mark Ford, Fre de ric Ma ca rez,
Lu dwig Al bert
14 października 19:00

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera,
ul. Krakowska 24 w Opolu

Kon cert kla sycz ny z udzia łem Or kie stry
Sym fo nicz nej Fil har mo nii Opol skiej.
MARK FORD (USA) wy kła dow ca per ku sji
na uni wer sy te cie w Den ton w Tek sa sie.
Kom po zy to r oraz ak tyw ny ma rim ba fo -
ni sta wy stę pu ją cy na ca łym świe cie.
FREDE RiC MA CA REZ (Fran cja) przez
wzgląd na pe da go gicz ne i mu zycz ne
dzia ła nia Ma ca rez ma czyn ny wpływ
na kształ to wa nie sztu ki per ku syj nej we
współ cze snym świe cie. Jest głów nym
ko tli stą Pa ry skiej Or kie stry Sym fo nicz -
nej, wy róż nia ją cym się so li stą i za ło ży -
cie lem ze spo łu ka me ral ne go. 
LU DWiG AL BERT (Bel gia) – wir tu oz ma -
rim by, uzna ny w świe cie pro fe sor. Ja ko
pierw szy Belg two rzył i grał kon cer ty
z wir tu oz ką ma rim by z Ja po nii Ke iko
Abe. Twór ca i dy rek tor ar ty st. Mię dzy -
na ro do we go Fe sti wa lu Ma rim by w Bel -
gii oraz Kon kur su Ma rim bo we go.

Bilety: 30/15zł

Adam Pie roń czyk
& Miroslav Vitous
Zaduszki Jazzowe
29 października 20:30

Narodowe Forum Muzyki, Sala Czarna,
plac Wolności 1

Czo ło wy pol ski mu zyk jaz zo wy Adam
Pie roń czyk za pro sił do współ pra cy jed -
ne go z naj wy bit niej szych i naj waż niej -
szych kon tra ba si stów w hi sto rii mu zy -
ki jaz zo wej – Mi ro sla va Vi to usa. Ten le -
gen dar ny cze ski mu zyk w la tach 60.
ubie głe go stu le cia otrzy mał sty pen -
dium Ber klee Col le ge of Mu sic, wy emi -
gro wał do Sta nów Zjed no czo nych
i pod bił tam tej szą sce nę mu zycz ną.
Po sia da roz po zna wal ne, nie zwy kle głę -
bo kie, moc ne brzmie nie oraz nie zrów -
na ną wy obraź nię mu zycz ną ja ko kom -
po zy tor, aran żer i pro du cent.
Adam Pie roń czyk zna ny ja ko je den
z naj więk szych in no wa to rów w pol -
skim jaz zie, kon cer tu je na ca łym świe -
cie. Zdo był wie le na gród, w tym 12 no -
mi na cji oraz 2 głów ne na gro dy Fry de -
ryk ja ko Jaz zo wy Mu zyk Ro ku oraz
za Jaz zo wy Al bum Ro ku, 11 ra zy wy -
bra ny Naj lep szym Sak so fo ni stą So -
pra no wym wg ma ga zy nu Jazz Fo rum.

Bilety: 80/60/40 zł nie pod le ga ją zwro to wi

Wro cław scy Ka me ra li ści
Al fa bet Mu zyczny – E i F
16 paź dzier ni ka 18:00
Ko lej ny kon cert cie z cy klu Al fa bet Mu -
zycz ny. Cykl ten kie ro wa ny do mło dzie -
ży i do ro słych pre zen tu je kom po zy to -
rów, utwo ry i ter mi ny mu zycz ne usze -
re go wa ne al fa be tycz nie. W kon cer cie
na li te ry E i F usły szy my dzie ła ta kich
kom po zy to rów jak E. El gar, C. Franck,
J. Ec card, G. Fre sco bal di, J. El sner i in.
Wy ko naw ca mi kon cer tu bę dą Can to res
Mi no res Wra ti sla vien ses i Mar ta Niedź -
wiec ka na po zy ty wie or ga no wym.

Wstęp wolny!

      Bartłomiej Kot
Wrocławskie spacery
17 października 20:30

Stary Klasztor - Sala Gotycka, ul.
Purkyniego 1, Wrocław
Bar tło miej Kot – śpiew, gi ta ra, 
Piotr Ba ron – sak so fo ny, Łu kasz Ma tu -
szyk – akor de on, Grze gorz Pia sec ki – kon -
tra bas, Prze mek Pa can – per ku sja, Da rek
Ba fel tow ski – gi ta ry, Lu kas Damrych – piano

Zna ny wro cław ski dusz pa sterz aka de -
mic ki za pro sił do współ pra cy zna ko mi -
tych jazz ma nów
i wspól nie na gra li pły tę
w ca ło ści de dy ko wa ną
mia stu Wro cław.

Bilety: 50/35 zł





      Kry sty na Proń ko
Kon cert Ju bi le uszo wy
14 i 15 paź dzier ni ka 19:00

Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław im. Ja na
Kacz mar ka, ul. Kar ko no ska 10

Pol ska pio sen kar ka i kom po zy tor ka,
pe da gog mu zycz ny. Jed na z naj zna ko -
mit szych po sta ci pol skiej pio sen ki, ob -
da rzo na ory gi nal nym gło sem. Na sce -
nie cha ry zma tycz na i pro fe sjo nal na,
a przy tym peł na wy czu cia dla swo jej
pu blicz no ści. Kon cer ty z to wa rzy sze -
niem or kie stry Dziu bek Band i z udzia -
łem go ścia spe cjal ne go To bia sza Sta -
ni szew skie go. Za śpie wa swo je prze -
bo je w wer sjach big -
ban do wych a tak że
stan dar dy jaz zo we
oraz no we pio sen ki.

Bi le ty: 120/100 zł

KUP BILET na: cojestgrane.pl KUP BILET na: cojestgrane.pl

KUP BILET na: cojestgrane.pl

So nia Bo ho sie wicz
      10 sekretów Marilyn Monroe 
15 października 19:00

CK Muza, ul. Armii Krajowej 1, Lubin

Oczy wi ście wie cie, że by ła naj słyn niej -
szą blon dyn ką świa ta, sym bo lem sek -
su, iko ną, że śpie wa ła pre zy den to wi
Ken ne dy’emu, że tak pięk nie po dmuch
wia tru uno sił jej su kien kę, że… Wie lu
rze czy jed nak o niej nie wie cie. To nie -
zwy kły spek takl/kon cert, w któ rym ta -
jem ni ce Mon roe zo sta ną opo wie dzia -
ne i wy śpie wa ne przez So nię Bo ho sie -
wicz. Wy jąt ko wa oso bo wość i ta lent
pol skiej ak tor ki spra wia ją, że two rzy
ona fe no me nal ne kre acje ar ty stycz ne,
z któ rych nie mal każ da to pe reł ka. So ni
to wa rzy szy ze spół mu -
zycz ny pod kie r. Wie sła -
wa Pie re go ról ki, Bet ty Q
(War saw Bur le sque).

Bi le ty: 60 zł

      Anita Lipnicka Na osi czasu
Jesienna trasa koncertowa
19 października 20:00

CS Impart, Wrocław ul. Mazowiecka 17 
Pod czas kon cer tów bę dzie moż na
usły szeć prze kro jo wy ma te riał z jej
do tych cza so wej twór czo ści oraz kil ka
pre mie ro wych utwo rów za po wia da ją -
cych no wy al bum stu dyj ny. Ar tyst ka
przy go to wa ła naj więk sze prze bo je,
któ re śpie wa ła na prze strze ni dwu -
dzie stu dwóch lat jej dzia łal no ści ar -
ty stycz nej, we wszyst kich kon fi gu ra -
cjach, a więc z płyt so lo wych, z Joh nem
Por te rem jak z i re per tu aru Va rius
Manx. Kon cert od bę -
dzie się w wy jąt ko wej
at mos fe rze, ze spe cjal -
ną opra wą świetl ną
i wi zu ali za cja mi.

Katka Gorunova
21 października 19:00

Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak,
pl. Konstytucji 3 Maja 4 , wejście od
ul. Dąbrowskiego 64 we Wrocławiu

Mam na imię Kat ka, ale w Pol sce mó -
wią na mnie Ka sia. Po cho dzę ze Sło -
wa cji. Od ro ku miesz kam we Wro cła -
wiu. Daw niej pi sa łam tek sty po an -
giel sku, ale te raz wo lę po sło wac ku.
Za zwy czaj opi su ję to, co czu ję, mo je
róż ne ob ser wa cje i do świad cze nia,
a tak że mo je sny. Sa ma two rzę też
mu zy kę do tek stów po ma ga jąc so bie
grą na gi ta rze al bo uku le le.

Bilet: 10 zł

Ol ga Mar ko Recital | Bandura
7 października 18:00

Klub MiL, Wrocław pl. T. Kościuszki 10

Uro dzi ła się na Ukra inie. Jej mu zycz ne
fa scy na cje sku pi ły się na ory gi nal nym
ukra iń skim in stru men cie lu do wym  -
ban du rze. Ukoń czy ła Li ceum Mu zycz -
ne w Dro cho by czu w kla sie te go in -
stru men tu i kon ty nu owa ła tę na ukę
na Uni wer sy te cie Kul tu ry w Ki jo wie,
kształ cąc się rów nież w za kre sie śpie -
wu. Ukoń czyw szy stu dia, wy je cha ła
do Pol ski. Od 1997r. miesz ka we Wro -
cła wiu. Za ło ży ła pre kur sor skie trio
Trzy ścież ki gra ją ce mu zy kę wy pad ko -
wą jaz zu, fol ka i kla sy ki.

Wstęp wolny!

      RE NA TA PRZE MYK
The Best Of – kon cert
20 października 20:00

Stary Klasztor, Wrocław ul. Purkyniego 1 

21 paź dzier ni ka 19:00
CK Muza, Lu bin ul. Ar mii Kra jo wej 1

Ar tyst ka od lat kon se kwent nie po dą ża
wła sną dro gą, nie pod da jąc się ze -
wnętrz nym wpły wom, łą cząc do sko na -
łe kom po zy cje z nie sza blo no wy mi po -
my sła mi na aran ża cje utwo rów an ga -
żu ją słu cha cza pod wzglę dem mu zycz -
nym, a tak że zmu sza ją do sku pie nia się
na peł nych po etyc kie go uro ku sło wach.
Kon cert The Best Of wy róż nia spe cjal nie
przy go to wa ny re per tu ar
z jej wszyst kich płyt, za -
ska ku ją ce aran ża cje
i sce no gra fia.

Bi le ty: 70/60 zł

KUP BILET na: cojestgrane.pl
Bi le ty: 80/65/50zł





      Ra pha el
HB&DD B -Day pres. Lo usan ne-CH
15 paź dzier ni ka 22:00

Das Lo kal, Wro cław pl. So li dar no ści 1/3/5 

Ra pha el Rip per ton aka Rip per ton, nie -
zwy kle ce nio ny w świe cie mu zy ki elek -
tro nicz nej dj i pro du cent, bę dzie gwiaz -
dą kon cer tu ju bi le uszo we go: He art Be -
ats, dru ga rocz ni ca ist nie nia, a De ep
De pot pierw sza. Rip per ton to ży ją ca
le gen da, stał się sław ny za spra wą
pro jek tu La zy Fat Pe ople, któ ry po wo -
łał do ży cia wraz z Mir ko Lo co. Za wsze
stał tro chę z bo ku, a swo ją mu zy ką
po ka zał zu peł nie no we ścież ki, któ ry -
mi za czę li po dą żać ko lej ni ar ty ści.
Pod czas je go wy stę pów na ży wo
w po wie trzu po pro stu czuć ma gię.

      Thanks Jimi Symfonicznie
Jubileusz 25-lecia działalności
edukacyjnej  Leszka Cichońskiego
1 października 18:00

NFM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu

Na sce nie Sa li Głów nej NFM zja wią się
ar ty ści, któ rzy wspól nie od da dzą hołd
Ji mie mu Hen dri xo wi – jed ne mu z naj -
wy bit niej szych gi ta rzy stów na świe -
cie. W wy ko na niu or kie stry sym fo -
nicz nej  NMF Fil har mo nii Wro cław -
skiej, któ rą po pro wa dzi dy ry gent Je rzy
Ko sek, usły szy my w no wym wy mia rze
naj bar dziej zna ne hi ty ar ty sty. Obok
au to ra pro jek tu – Lesz ka Ci choń skie go
(gi ta ra, wo kal) wy stą pią sta le współ -
pra cu ją cy z nim ar ty ści: To masz Gra -
bo wy (gi ta ra ba so wa), Ro bert Jar mu -
żek (instr. kla wi szo we), Woj ciech Bu -
liń ski (per ku sja) oraz wo ka li sta Jor gos
Sko lias. Go ściem spe cjal nym kon certu
jest ame ry kań ski wo ka li sta roc ko wy,
czło nek le gen dar nej gru py Sto ry vil -
le, ar ty sta o nie zwy kłym gło sie i uwiel -
bia nej przez słu cha czy oso bo wo ści
sce nicz nej – MAL FORD MiL Li GAN.

Bilety: VIP 200*/100 zł | 80/60/40/25zł
VIP* – z za pro sze niem do VIP Ro om
Bilety nie podlegają zwrotowi

      Pie śnia rze Nie po kor ni
iV edycja Festiwalu
1 paź dzier ni ka 19:00

Mirosław Czyżykiewicz, Adam Strug,
Kasprowicz&Marinczenko, David Alfik
Dewetter, Graegorz Dr Grzechu Dąbrowski

2 paź dzier ni ka 16:30
Kuba Sienkiewicz, Tomasz Budzy
Budzyński, Paweł Aldaron Czekalski
Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka,
ul. Pur ky nie go 1 we Wro cławiu

Wśród za pro szo nych go ści Festiwalu
wystąpią m.in.:
GRZE GORZ DĄ BROW SKi DR GRZE -
CHU – mu zyk i sprze daw ca słów. Au -
tor pio se nek. Pie śniarz ro ku 2015.   
JA NUSZ KA SPRO WiCZ – mu zyk, kom -
po zy tor, au tor tek stów. Twór ca, li der,
wo ka li sta i ba si sta ze spo łu Pro jekt
Vo lo dia. Po my sło daw ca oraz or ga ni -
za tor fe sti wa li Wo ło dia pod Szcze liń -
cem oraz Pie śnia rze Nie po kor ni.
STA Ni SłAW MA RiN CZEN KO – mu zyk
mul tiin stru men ta li sta. Pia ni sta, gi ta -
rzy sta, akor de oni sta, gra rów nież
na bu zu ki ir landz kim, man do li nie oraz
har fie neo cel tyc kiej. 
ADAM STRUG – śpie wak i in stru men -
ta li sta, au tor pio se nek, kom po zy tor
mu zy ki te atral nej i fil mo wej, sce na -
rzy sta, et no mu zy ko log. Po my sło daw -
ca ze spo łu śpie wa cze go Mo no dia Pol -
ska, prak ty ku ją ce go pie śni pol skie
prze ka zy wa ne w tra dy cji ust nej.
KU BA SiEN KiE WiCZ, pio sen karz -au tor,
neu ro log. Za ło żył ze spół Elek trycz ne
Gi ta ry. Pi sze mu zy kę i pio sen ki do fil -
mów. Ostat nie je go pro gra my po świę -
co ne są te ma ty ce hi sto rycz nej.
Współ pra cu je ze sce na mi ka ba re to -
wo -mu zycz ny mi. 
Mi RO SłAW CZY ŻY KiE WiCZ, kul to wy
ar ty sta z krę gów pio sen ki li te rac kiej.
Ar ty sta gra fik, absol went Aka de mii
Sztuk Pięk nych w War sza wie. Kom po -
zy tor, po eta, pie śniarz, ma larz. Z bar -
dzo bo ga tej bio gra fii, war to wy mie nić
i na gro dę im. J. Kacz mar skie go za ca -
ło kształt swo jej pra cy.
TO MASZ BU DZYŃ SKi – ma larz, wo ka -
li sta w ze spo łach: Ar -
mia, 2tm2,3, Rim -
baud, Tru pia czasz ka. 

Bilety: 30/25/15 zł

KUP BILET na: cojestgrane.pl

      DUB FX live tour 2016
6 października 20:00

Pralnia, ul. Krakowska 100 we Wrocławiu

Dub FX (Ben ja min Stan ford), au stra lij -
ski ar ty sta ulicz ny i mu zyk. Je go twór -
czość cha rak te ry zu je wy ko rzy sta nie je -
dy nie swo je go gło su za pę tla ne go
i prze twa rza ne go za po mo cą lo op sta -
tion.  Kon cert pro mu ją cy naj now szy al -
bum Thin king cle ar. DUB za pre zen tu je
mie szan kę no wych dźwię ków i kla sy ki,
któ ra uczy ni ła go dzię ki YouTu be po -
wszech nie roz po zna wal nym na świe -
cie. Od 2006 Dub FX zdo mi no wał świat
ulicz ne go per for man ce’u. Wspie rać go
bę dzie ze spół gra ją cy na ży wo, któ ry
wnie sie do dat ko we go du cha do je go
zwy cza jo we go po łą cze nia reg gae, hip -
-ho pu, jun gle i jaz zu. Dub FX wy stę po -
wał w po nad 40 kra jach
i na nie mal wszyst kich
naj więk szych fe sti wa -
lach świa ta.

Bilety:  65/60 zł
KUP BILET na: cojestgrane.pl

JAFIA Ka Ra Va Na
6 października 20:00

Stara Piwnica, Wrocław ul. Krupnicza 15
Ze spół o sta tu sie le gen dy na pol skiej
sce nie reg gae. ich de biu tanc ki al bum
Ro ots & Cul tu re z 1996 ro ku był sil nie
za in spi ro wa ny twór czo ścią Bo ba Mar -
leya i ory gi nal nym brzmie niem ja maj -
skie go reg gae. Naj now szy al bum Ka
Ra Va Na to już rów no praw ne prze ni -
ka nie się tych dwóch mu zycz nych
świa tów: ja maj skie go reg gae i ame ry -
kań skie go so ulu, fun ku, r’n’b. Li de rem
ze spo łu jest wo ka li sta, kom po zy tor,
au tor tek stów – Da wid Por tasz, któ re -
go głos za chwy cił kil ka lat te mu czo -
ło wych mu zy ków na Ja maj ce.

Bilety: 25/35 zł



      Ben Caplan
22 października 20:00

Firlej, Wrocław ul. Grabiszyńska 56
Cha ry zma tycz ny Ka na dyj czyk okre -
śla ny jest mia nem mu zycz ne go po ety,
któ ry swo ją nie zwy kłą wraż li wo ścią
i uczu ciem do pia ni na po tra fi po ru szyć
ty sią ce serc. Je go kom po zy cje dry fu ją
po mię dzy fa scy na cja mi wschod nio eu -
ro pej ski mi a ży dow ski mi tra dy cja mi
fol ko wy mi. in stru men ty ta kie jak klar -
net, ban jo czy pia ni no wy su wa ją się
w utwo rach Ca pla na na pierw szy plan.
Nie spo sób po mi nąć su ro wy i głę bo ki
wo kal Ka na dyj czy ka, któ ry wy wo łu je
u słu cha cza au ten tycz ne i nie zli czo ne
emo cje. Twór czość Be na, na któ rą
skła da ją się ory gi nal ne in stru men ta -
rium oraz po tęż ny
głos, z ca łą pew no ścią
kreu je pięk ną i ma low -
ni czą rze czy wi stość.

Bilet: 45 zł

KUP BILET na: cojestgrane.pl

      COMA Promocja 2005 YU55
23 października 20:00

Zaklęte Rewiry, Wrocław ul. Krakowska 100 

Ko lej ny al bum for ma cji po ja wi się 7 paź -
dzier ni ka, a w tym cza sie ze spół wy ru -
sza w tra sę kon cer to wą. Zagrają świe że
na gra nia, na któ re fani cze kali bez ma -
ła 5 lat. Ze spół zna ny jest z łą cze nia róż -
nych form sztu ki na sce nie, spo dzie wać
się więc mo żna po ru sza ją ce go wi do wi -
ska. Co ma osią ga w tym ro ku peł no let -
niość, mu zy cy wie dzą za tem do sko na le
jak za sko czyć pu blicz -
ność nie tu zin ko wy mi
set li sta mi oraz wir tu -
oze rią wy ko na nia.

Bilet: 60 zł
KUP BILET na: cojestgrane.pl

KUP BILET na: cojestgrane.pl

      RPS – Ry chu Pe ja So lo
DDA Tour 2016
7 października 20:00

Alibi, Wrocław ul. Grunwaldzka 67
Ar ty sta bę dzie pro mo wał naj now szy
al bum DDA, to bli sko 80 mi nut ory gi -
nal nej mu zy ki w po łą cze niu z roz po -
zna wal nym sty lem Ry cha, któ ry za po -
wia da naj lep szy al bum od cza sów
Na se rio. Na pły cie ma sa go ści, m. in:
WDZ, So kół i Ma ry sia Sta ro sta, PiH, Lu -
ka sy no, Śli wa, Bu czer, 3 Cre dits, Do no,
Mi chał Wi rasz ko (Mu chy), RDW i Fu.
DDA to kla sycz ne brzmie nie wzbo ga -
co ne o ży we in stru men ty i elek tro ni -
kę plus świet na ro bo ta na gra mo fo -
nach tra so wej eki py
Ry cha w oso bach: DVJ
Rin ka i DJ. Dan ka oraz
sa me go Ze la.

Bilet: 25 zł
KUP BILET na: cojestgrane.pl

      Voo Voo  Dobry Wieczór
9 października 18:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław im. Jana
Kaczmarka, ul. Karkonoska 10, Wrocław

Je den z naj ory gi nal niej szych ze spo łów
na pol skiej sce nie roc ko wej, któ ry
w swo jej mu zy ce, ze zna ko mi tym efek -
tem po łą czył rock z jaz zem i fol kiem
róż nych re jo nów świa ta. Gru pa po -
wsta ła w 1985 r., jej za ło ży cie lem jest
Woj ciech Wa glew ski kom po zy tor, au -
tor me ta fo rycz nych tek stów, gi ta rzy -
sta, wo ka li sta, pro du cent mu zycz ny. 
Aby na grać swój 35. al bum Mu zy cy
Voo Voo wy bra li się do Azer bej dża nu.
Tam miesz ka Alim Qa si mov, (uni ka to -
wy ta lent wo kal ny, na gro dzo ny m.in.
przez in ter na tio nal Mu sic Co un cil UNE -
SCO, na gro dę za re zer wo wa ną dla naj -
wy bit niej szych Ar ty stów na Świe cie),
któ ry wraz z cór ką Far -
ga ną (śpiew) przy ję li
za pro sze nie do udzia łu
w ich naj now szych na -
gra niach. Bilety: 95/75 zł

KUP BILET na: cojestgrane.pl

      Wojciech Cejrowski 
Stand-up comedy – trasa 2016
3 października 19:00

Multikino Arkady Wrocławskie,
ul. Powstańców Śląskich 2 we Wrocławiu

Był już w 40 kra jach na 6 kon ty nen -
tach. Naj czę ściej od wie dza Ama zo nie.
Jak twier dzi cel przy świe ca mu je den
po dró żu je, aby ostat nich wol nych in -
dian oca lić od za gła dy i za po mnie nia.
Cej row ski bez sprzecz nie po sia da wiel -
ką oso bo wość. Trze ci w hi sto rii Po lak
przy ję ty do Roy al Geo gra phi cal So cie ty
(Kró lew skie To wa rzy stwo Geo gra ficz -
ne) w Lon dy nie. Mo że my spo dzie wać
się ogrom nej daw ki wia -
do mo ści, nie sa mo wi tych
zdjęć, aneg dot i śmie chu
do łez.

Bilet: 65 zł

      El Dorado Orkiestra
Muzyczne show Amerykańskich
indian inka
24 listopada 19:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław
im. Jana Kaczmarka, ul. Karkonoska 10

Or kie stra przed sta wia mu zycz ne
dzie dzic two in dian Ame ry ki Po łu dnio -
wej i Pół noc nej! To ma gicz na mu zy ka
in diań skich du chów. Wspa nia łe gło sy
so li stów wy peł nia ja sa lę kon cer to wą
szcze gól ną ener gią. Au ten tycz ne ko -
stiu my, uni kal ne in stru men ty, ory gi -
nal ne in sta la cje wi deo,
po kaz świetl ny, sta ro -
żyt ne ob rzę dy i cu dow -
na mu zy ka in dian.

Bilety: 85/45 zł
KUP BILET na: cojestgrane.pl



50. Wro cław skie Spo tka nia
Te atrów Jed ne go Ak to ra
Inauguracja 17 października 

Piwnica Świdnicka, Wrocław Rynek-Ratusz 
Naj star szy na świe cie fe sti wal mo no dra -
mu, ob cho dzi 50-le cie ist nie nia. 
W pro gra mie WRO STJA: spek ta kle, pre -
mie ry, se sje, dys ku sje i pro mo cje trzech
no wych pu bli ka cji z se rii Czar na ksią -
żecz ka z Ham le tem. 
Fe sti wal roz pocz nie się w Piw ni cy
Świd nic kiej – miej scu gdzie 17 paź -
dzier ni ka 1966 ro ku wszyst ko się za -
czę ło. Ak to rzy, któ rzy two rzy li te atr
jed ne go ak to ra, dziś le gen dy te go ru -
chu, po pięć dzie się ciu la tach po now nie
na tej sa mej sce nie za pre zen tu ją swo je
pre mie ro we spek ta kle. 
17 paź dzier ni ka zo ba czy my ire nę Jun ze
spek ta klem Mat ka Ma ry na wg pro zy
Jac ka Deh ne la i Ta de usza Ma la ka ze spek ta klem au tor skim Po wrót do źró deł...
od Ró że wi cza... i da lej... Po spek ta klach ak to rzy, or ga ni za to rzy oraz pu blicz ność
bę dą mo gli po dzie lić się wra że nia mi pod czas ju bi le uszo we go spo tka nia. 
18 paź dzier ni ka w Mu zeum Te atru od bę dzie się se sja do ty czą ca kon dy cji te atru
jed ne go ak to ra, a wro cław scy ar ty ści sce nicz ni Bo gu sław Kierc, An na Sku bik,
Aga ta Ku ciń ska przed sta wią swo je mo no dra my – Mój trup, Zła ma ne pa znok cie,
czy li rzecz o Ma le nie Die trich i Dziew czy ny jak zło to.
19 paź dzier ni ka w Do mu Li te ra tu ry i Wro cław skim Te atrze La lek zobaczymy
pre mie ro we spek ta kle zna nych fe sti wa lo wej pu blicz no ści artystek: Ukra in ka Li -
dia Da ny czuk – Do źró deł i Li twin ka Bi ru te Mar – Anio ły Do sto jew skie go. 
20 i 21 paź dzier ni ka w BF impart 2016  pre zen tacja Mo no dra mów: Msza za mia -
sto Ar ras Ja nu sza Ga jo sa (ponownie po 20 la tach) i Żmi ja Do ro ty Sta liń skiej.
17-24 paź dzier ni ka w czę ści głów nej WRO STJA pre zen ta cja lau re atek 61. Ogól -
no pol skie go Kon kur su Re cy ta tor skie go – Tur niej Te atrów Jed ne go Ak to ra SAM
NA SCE NiE – Słupsk 2016 oraz Dzień PWST w Kra ko wie Fi lia we Wro cła wiu. Gra -
ży na Ma rzec czy tać bę dzie mo no log DDR Pe te ra Asmus se na, a wro cław skie te -
atry po ka żą spek ta kle jed no oso bo we ze swo je go re per tu aru. Po nad to w sze ściu
mia stach Dol ne go Ślą ska od by wać się bę dzie 17. Pre zen ta cja Mo no dra mów.

Bi le ty na spek ta kle w Im par cie: tel. 71 71 27 100 (g. 8-16) i tel. 71 341 94 32 (godz. 12-18)
W In sty tu cie Jerzego Gro tow skie go: tel. 71 34 45 320 (pon -pt., godz. 8-16) | In for ma cja:
DCIK OKiS, Ry nek -Ra tusz 24, tel. 71 34 2 22 91 | W tym ro ku ilość miejsc jest ogra ni czo na

III Fu rie
7 i 8 października 19:00

Sce na Ga dzic kie go Te atru Mo drze jew skiej
w Le gni cy, Ry nek 39
Sce na riusz: Syl wia Chut nik, Mag da Fer tacz,
Mał go rza ta Si kor ska -Misz czuk na pod st.
Dzi dzi Syl wii Chut nik i na mo ty wach Eg ze -
ku to ra Ste fa na Dąmb skie go
Re ży se ria i aran ż. prze strze ni: Mar cin Li ber
Mu zy ka na ży wo: Se man tik Punk – Ra fał
Mo dliń ski, Ka rol Lu dew, Adam Adam czyk,
Piotr Le nie wicz
Pro jekt mu ra lu in spi ro wa ne go Me lan cho -
lią Mal czew skie go: Ty mek Je zier ski

Dy na micz na gra ak to rów, peł na wy ra -
zu eks pre sja, tem po, ostra mu zy ka.
Spek takl Li be ra do ty ka czu łych punk -
tów, nie po zwa la na wy tchnie nie, jest
bez czel ny, za da je nie wy god ne py ta -
nia. Ostat nie z nich, skie ro wa ne
wprost do pu blicz no ści: Cze go ży czy -
my Pol sce? po zo sta je bez od po wie dzi.
Za mie cio ne pod dy wan bru dy nie da ją
się tak ła two scho wać.
Ba lans mię dzy dra ma tem i ko me dią.
Te atr praw dzi wie przej mu ją cy. To eks -
por to wa i fe sti wa lo wa wi zy tów ka le -
gnic kiej sce ny z mu zy ką na ży -
wo – w wy ko na niu Se man tik Punk.
Bi le ty 30/20 zł

Olimpiada Teatralna
Wrocław 2016
Świat miejscem prawdy
14 paź dzier ni ka – 13 listopada
Pro gram Olim pia dy two rzą:
Nurt głów ny (14.10-13.11.2016)
Dol no ślą ska Plat for ma Te atru (15-19.10)
Wię cej niż te atr (22–27.10)
Fe sti wal Dzia dy. Re cy kling  (27.10-4.11)
Eastern Li ne (7–13.11.2016)
Pro gram in st. Gro tow skie go (15.10-11.11)
W ra mach sze ściu nur tów od bę dą się
spek ta kle, warsz ta ty, de ba ty, spo tka -
nia, kon cer ty, pro jek cje fil mów oraz
wy sta wy. Wro cław go ścić bę dzie po -
nad 70 spek ta kli oraz 130 wy da rzeń
zwią za nych z te atrem.
Olim pia dę roz pocz nie świę to dol no ślą -
skie go i wro cław skie go te atru czy li Dol -
no ślą ska Plat for ma Te atru. W trak cie
pię ciu dni na wszyst kich sce nach Wro -
cła wia, nie tyl ko te atral nych, bę dzie
moż na zo ba czyć trzy dzie ści sześć
spek ta kli, m.in. z Bie la wy, Le gni cy, Wał -
brzy cha, Je le niej Gó ry oraz Wro cła wia.

theatreolympics2016.pl | Kar ne t: 2016 gr.

DZIECI Z BULLERBYN | 100. spektakl!
Astrid Lindgren | reż. Anna ilczuk
14 października 11:00 | 15 października 16:00

TP Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28 we Wrocławiu
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 prze tłu ma czy ła ją na pol ski ire na
Wy szo mir ska, 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. UWA GA, po nie waż przed spek ta -
klem dzie ci współ two rzą sce no gra fię, chęt ni pro sze ni są o zapisy 71 316 07 77–
78 i po win ni przy być 45 mi nut wcze śniej. De cy du je ko lej ność zgło szeń.

Bilety: 35/30/25 zł | Spektakl przeznaczony dla dzieci w wieku 6-12 lat

Do ro ta Sta liń ska





      Kłamstewka Joe DiPietro | Reżyseria: Paweł Wawrzecki
Spektakl Teatru Kwadrat z Warszawy
16 października 19:00

Teatr Capitol, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 we Wrocławiu
Obsada: Marta Żmuda Trzebiatowska, Paweł Małaszyński, Ewa Kasprzyk, Paweł Wawrzecki

Przed sta wie nie jest de biu tem re ży ser skim ak to ra Paw ła Waw rzec kie go, ar ty sty
o naj dłuż szym sta żu pra cy w Te atrze Kwa drat. Je go wie lo let nie do świad cze nie
ko me dio we za owo co wa ło praw dzi wie kunsz tow nym i prze za baw nym spek ta -
klem. Dow cip ne dia lo gi jak fil mach W. Al le na to nie wąt pli wie moc na stro -
na Kłam ste wek. Au tor tek stu – Joe Di Pie tro, to bły sko tli wy ob ser wa tor re la cji
mię dzy ludz kich, a w je go sztu kach przej rzeć się mo że my jak w zwier cia dle. 
Tym ra zem widzowie bę dą szu kać od po wie dzi na py ta nia – czy
do świad cze ni ro dzi ce bę dą po tra fi li prze ko nać mło dych, że mi -
łości trze ba dać szan sę? Czy wy ja wio ne po la tach se kre ty mo gą
zbu rzyć har mo nię dłu go trwa łe go związ ku dwoj ga lu dzi? i czy aby
kłam stwo w do brej wie rze to na pew no bez piecz na gra?

Bilety: 160/130/100/80 zł KUP BILET na: cojestgrane.pl

      Kto się boi Virginii Woolf
Teatr Polonia z Warszawy
9 października 16:00

Teatr Polski  we Wrocławiu,
ul. G. Zapolskiej 3
Ewa Kasprzyk, Krzysztof Dracz, Agnieszka
Więdłocha/Agnieszka Żulewska, Antoni
Pawlicki/Piotr Stramowski

Arcydzieło Edwarda Albeego, tym ra -
zem w tłu ma cze niu i re ży se rii Jac ka
Po nie dział ka. 
Od po wsta nia dra ma tu, po przez ty sią -
ce in sce ni za cji i in ter pre ta cji, szcze gól -
nie tej fil mo wej z ro la mi Eli za beth
Tay lor i Ri char da Bur to na, hi sto ria ta
fa scy nu je i za trzy mu je wi dzów, ka żąc
im ro bić wła sny ra chu nek su mie nia.
W spektaklu dwie pa ry mał żeń skie
po dej mu ją dziw ną, ta jem ni czą grę,
w wy ni ku któ rej ru ną od daw na pie lę -
gno wa ne po zo ry, a na jaw wyj dą głę -
bo ko skry wa ne ta jem ni ce...     
Spektakl dla widzów
od 15-stu lat.

Bilet: 70 zł

KUP BILET na: cojestgrane.pl

      Po żą da nie
w cie niu po kryw ki
Ja cek Get ner
Spek takl ko me dio wy
Te atru Na Ostro wie
22 paź dzier ni ka 19:00

Au la PWT, pl. Ka te dral ny 1 we Wro cła wiu
Re ży se ria Ka ro li na Scze pa now ska
Ob sa da: Da ria Iwan, Pa weł Ja nyst,
Mag da le na Miel czyk

Ten, Któ ry Da je Szczę ście za pra sza
na spo tka nie dwie pa nie. Ma dla nich
rzecz ab so lut nie nie zwy kłą, wręcz nie -
wia ry god ną. Na Tę, Któ ra Da Wię cej
cze ka Cu dow ny Ze staw Garn ków
o wręcz ko smicz nych wła ści wo ściach,
wy ma rzo nych i upra gnio nych przez
ko bie ty. Roz po czy na się li cy ta cja, któ -
rej wy ni ku nie spo sób prze wi dzieć…
Po żą da nie w cie niu po kryw ki to sztu -
ka o świe cie ilu zji, któ rej wciąż ule ga -
my. Od po wied nio opa ko wa ny, sprze -
da je nam na sze ma rze nia. Da je my się
na nie go na brać, bo bez wzglę du
na wszyst ko chce my wie rzyć, że to co
nie osią gal ne, jest na wy cią gnię cie rę ki.

Bi le ty: 30/20 zł

      Hotel Breslau
Teatr Ekstrawersja
1 i 2 października 19:00

Pra cow nia Pro jek tów Mię dzy kul tu ro -
wych – Za jezd nia, Wrocław ul. Le gnic ka 65
Re ży se ria: Ka ro li na Ko nik, asy stent Pau li -
na Woź niak, Sce no gr: Ka ro li na Po śpiech,
Opra wa mu zycz na: Pio sen kar ka Mar le na:
An na Ka miń ska, Pia ni sta: Kac per Ko la do
Obsada: Ża ne ta Żu raw ska, Grze gorz Zię ba,
Ka ro li na Ko nik, Jo lan ta Gą dek, Ja kub Kwa -
śnie wicz, Ma te usz Stę piń ski/To masz Zie -
liń ski, Ka ro li na Po śpiech, Mag da le na Jo nak, 
Ma te usz Mie rze jew ski, Pa me la Uszyń ska,
An na By stro va, Elż bie ta Ga lant, Krzysz tof
Skwar czyń ski

Na stro jo wy, cza sa mi no stal gicz ny, ale
przede wszyst kim za baw ny spek takl,
któ re go ak cja to czy się w mię dzy wo -
jen nym Wro cła wiu w ho te lu o nazwie
Bre slau, w któ rym trwa ją wła śnie
przy go to wa nia do przy ję cia pew ne go
ta jem ni cze go go ścia. Wi dzo wie bę dą
mo gli po czuć nie zwy kły kli mat ży cia
ho te lo we go gdzie z każ dą mi nu tą lo sy
bo ha te rów sta ją się co raz bar dziej za -
wi łe. Spek takl pe łen splen do ru i mu -
zy ki na ży wo.

Bilety: 20/10 zł

Swing Komedia dla dorosłych
1 października 19:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław im. J.ana
Kaczmarka, ul. Karkonoska 10, Wrocław

Kok tajl z bia łe go wi na, małż i se le ra,
au to rem prze pi su jest Abe lard Gi za,
zna ny i lu bia ny sa ty ryk, a obec nie stan -
du per. Dzię ki wspa nia łym ak to rom
sce na za peł ni się ero ty zmem, in try gą
oraz hu mo rem ro dem z La ta ją ce go
Cyr ku Mon ty Py tho na. Re ży se ria to pi -
kant na mie szan ka chi li oraz in tryg
z akt WSi, za któ rą od po wia da Da riusz
Nie bu dek. W ro lę mę skich wiecz nie na -
pa lo nych in try gan tów wcie lą się Ar ka -
diusz Na der oraz An drzej De skur.
Dziew czy ny: Aga tę, przy sło wio wą blon -
dyn kę z krwi i ko ści za gra Mar ta Cho -
do row ska, Agę, je dy ną w mia rę nor -
mal ną w tym to wa rzy stwie, Ur szu la
Piw nic ka, do star czy ciel kę ku li na riów
Lu cy nę, Ma ria Ciu ne lis.
Mi ni ster stwo Hu mo ru
in for mu je: Swing nie gro zi
przedaw ko wa niem.
Bilety: 120/90 zł

KUP BILET na: cojestgrane.pl



      Liquid Loft - Talking Head
Niech (NiE) sczezną artyści. Exchange
2 października 20:00

Centrum Sztuki Impart, ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu

Gwiaz da świa to wej sce ny tań ca na pod su mo wa nie pro jek tu La bo ra to rium Ru -
chu ESK 2016 – Niech (NiE) scze zną ar ty ści. Exchan ge
Li qu id Loft to au striac ka gru pa per for ma tyw na, cie szą ca się świa to wym uzna -
niem. Za ło żo na w 2005 ro ku przez cho re ogra fa i tan ce rza Chri sa Ha rin ga, wspól -
nie z mu zy kiem An dre asem Ber ge rem, tan cer ką Ste pha nie Cum ming, dra ma tur -
giem Tho ma sem Je lin kiem i ar tyst ką kon cep tu al ną Ka the ri ną Za kra vsky.
W spek ta klach i in sta la cjach bez po śred nio łą czy ta niec z in ny mi for ma mi sztu ki
współ cze snej, by stwo rzyć spój ne uni wer sal ne dzie ło sztu ki.
Dzię ki idio syn kra tycz ne mu wi zu al ne mu i for mal ne mu ję zy ko wi,
cha rak te ry stycz nym po my słom sce no gra ficz nym i pro fe sjo nal -
nym spek ta klom ta necz nym Li qu id Loft zdo był mię dzy na ro do -
we uzna nie i na grody.

Bilety: 20 zł KUP BILET na: cojestgrane.pl

Inka PREMiERA
integracyjny Teatr Arka
7, 8, 18, 21 października 19:00
28, 29 października 19:00

Teatr Arka, ul. Mennicza 3 we Wrocławiu
Sce na riusz i re ży se ria Re na ta Ja siń ska
Sce no gra fia – Ja kub Jan Ro ba szew ski
Cho re ogra fia – Bo że na Klim czak
Ko stiu my – Ewa Job ko 
Ob sa da: Aga ta Obłą kow ska -Wo ubi shet/
Ka mi la Sa lach, Alek san der Ma rqu ezy,
Ra do sław Strze lec ki, Jan Kot, Ali cja Ida siak,
An na Rzem po łuch, An drzej Ku siak Ma rek
Tro ciń ski 

Ar ty stycz na wi zja hi sto rii ży cia i śmier ci
pol skiej bo ha ter ki Da nu ty Sie dzi ków ny,
za mor do wa nej w 1946 r. przez ko mu ni -
stycz ne wła dze. To pięk ne przed sta wie -
nie wzbo ga co ne jest ory gi nal ną sce no -
gra fią i pio sen ka mi oraz zna ko mi tą grą
ak tor ską ca łe go ze spo łu te atral ne go.
Tym spek ta klem ak to rzy Ar ki da ją świa -
dec two swo je go przy wią za nia do hi sto -
rii Żoł nie rzy Nie złom nych.

Bilety: 25/30/40 zł

5. Polska
Noc Kabaretowa 2016
2 października 18:00

RCS ul. Odrodzenia 28b, Lubin
Prowadzenie: Ka ba re t No wa ki
Ka ba re t Mo ral ne go Nie po ko ju,
Ka ba re t Pa ra nie nor mal ni,
Ka ba re t Ske czów Mę czą cych, Ka ba re t K2

Piąta ca ło rocz na tra sa peł na śmie chu
i roz ryw ki pre zen tu je wy jąt ko we wi -
do wi sko ka ba re to we, któ re co ro ku
gro ma dzi ty sią ce wi dzów.
Po sta no wi li śmy uczcić ten okrą gły ju -
bi le usz w wy jąt ko wy spo sób. Set ki za -
gra nych dla Was spek ta kli, ko lej ne la ta
szli fo wa nia ich for mu ły i po zna wa nia
Wa szych ocze ki wań po -
zwo li ły nam na stwo -
rze nie naj lep sze go wi -
do wi ska ka ba re to we go.

Bilety: 150/60 zł
KUP BILET na: cojestgrane.pl



Magdalena Tyc-Witwicka
      Wewnątrz/inside
18 października-12 listopada

Galeria Tyc Art, Ruska 46 c we Wrocławiu

We wnątrz znaj dziesz to, co naj cie kaw -
sze. We wnątrz cze ka to, co naj waż niej -
sze... Szkło, w od róż nie niu od wie lu in -
nych ma te ria łów, po sia da tak że wnę -
trze – cza sem istot niej sze i bar dziej
fra pu ją ce niż po wierzch nia. Do strze że -
nie te go wnę trza, je go róż no rod no ści,
wy ma ga uwa gi i sku pie nia...Zaj rzyj my
do wnę trza szkła, od kryj my je go ko lo -
ry, bla ski, cie nie i lu strza ne od bi cia,
ukry te pod po wierzch nią. Wę druj my
w wy obraź ni przez nie zmie rzo ne prze -
strze nie szkła. Za nurz my się w nim ni -
czym w głę bi nach oce anu. Ser decz nie za pra szam – Mag da le na Tyc -Wi twic ka

Wy sta wa w ra mach pro jek tu Play with Glass – Eu ro pe an Glass Fe sti val.

Wro cław ska Eu ro pa
20 wrze śnia-31 grud nia

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Ku ra tor: Ewa Ho usz ka

Pierw sza w hi sto rii wy sta wa pre zen tu ją ca ma ło zna ną dziś twór czość Bar tło -
mie ja Stro bla – ma la rza dzia ła ją ce go we Wro cła wiu w 1. po ło wie XVii w. i uzna -
wa ne go za jed ne go z naj wy bit niej szych ar ty stów Eu ro py Środ ko wej te go okre -
su. Przy po mnia na zo sta nie rów nież po stać bi sku pa Ka ro la Fer dy nan da Wa zy,
me ce na sa sztu ki i hoj ne go ofia ro daw cy. Wy sta wio nych bę dzie oko ło 100 dzieł
sztu ki, wśród nich znaj dą się eks po na ty tak wy jąt ko we, jak pra wie ni gdy nie -
opusz cza ją ca Ja snej Gó ry ru bi no wa su kien ka ob ra zu czę sto chow skiej Ma don -
ny, po raz pierw szy po ka zy wa ne w prze strze ni mu ze al nej ob ra zy oł ta rzo we
i epi ta fij ne, czy wresz cie srebr ne i zło te pre cjo za z nie do stęp nych skarb ców ka -
te dral nych i klasz tor nych. 
Na wy sta wie moż na bę dzie zo ba czyć ob ra zy i przed mio ty rze mio sła ar ty stycz -
ne go po cho dzą ce z 26 in sty tu cji ko ściel nych oraz wie lu mu ze ów pol skich i za -
gra nicz nych. Po ka za nych zo sta nie kil ka na ście prac Bar tło mie ja Stro bla.
Dzię ki wy po ży cze niom z Oxfor du, Ber li na, Kór ni ka i Bi blio te ki Uni wer sy tec kiej
we Wro cła wiu bę dzie moż na zo ba czyć tak że re li gij ne i ale go rycz ne ry sun ki te -
go ar ty sty. Oprócz dzieł Stro bla i je go warsz ta tu zwie dza ją cy zo ba czą m.in. pra -
ce Wil he ma Hon diu sa, To bia sa Kra me ra, Han sa Rie ge ra czy Jo han na Pfi ste ra.
Wśród pre zen to wa nych za byt ków rze mio sła ar ty stycz ne go znaj dą się tak nie -
zwy kłe przed mio ty, jak słyn na ru bi no wa su kien ka czę sto chow skiej Ma don ny,
zło co na pla kie ta Wi zja ce sa rza Kon stan ty na (1615–1620) po cho dzą ca rów nież
ze skarb ca ja sno gór skie go, me dal ko ro na cyj ny kró la Wła dy sła wa iV Wa zy (1633)
z Mu zeum Na ro do we go w Kra ko wie oraz za byt ki złot nic twa sa kral ne go z wro -
cław skiej ka te dry.
Pod czas wer ni sa żu od bę dzie się pre mie ra vi de oar tu przy go to wa ne go przez Le -
cha Ma jew skie go spe cjal nie na Wro cław ską Eu ro pę i in spi ro wa ne go ob ra zem
Bar tło mie ja Stro bla Uczta u He ro da i ścię cie św. Ja na Chrzci cie la (vi de oart bę dzie
moż na oglą dać przez ca ły czas trwa nia eks po zy cji).
Wy sta wie to wa rzy szy ka ta log, w któ rym znaj dą się ese je do ty czą ce ma lar stwa,
złot nic twa, ko stiu mo lo gii, li te ra tu ry i mu zy ki z epo ki woj ny trzy dzie sto let niej. 

www.wroc law ska eu ro pa.pl

Shi ge Fu ji shi ro
Whe re is my pa ra di se?
7 paź dzier ni ka 19:00

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

Ja poń ski ar ty sta za miesz ka ły w Niem -
czech, ba da w swo jej sztu ce kul tu ro -
we róż ni ce po mię dzy Wscho dem
a Za cho dem, je go ulu bio nym ma te ria -
łem są szkla ne ko ra li ki.
Czy to, co nas ota cza, jest wy star cza -
ją ce? Whe re is my pa ra di se to wy sta -
wa za da ją ca py ta nia na róż nych po -
zio mach. O ja ki ro dzaj rze czy wi sto ści
tu taj cho dzi? Czy to raj? Miej sce prze -
stęp stwa? Mu zeum? A mo że zoo? 
Fu ji shi ro wy pla ta obiek ty z błysz czą -
cych, szkla nych ko ra li ków, któ re są jed -
nym z naj star szych ele men tów bi żu te -
rii oraz wcze sno hi sto rycz nym to wa -
rem wy mien nym. Mo ty wy zwie rzę ce,
ro ślin ne oraz zwy kłe tor by na za ku py,
skła da ją ce się z mi lio nów lśnią cych pa -
cior ków, uwo dzą nas swo im kunsz tem
i sta ran no ścią wy ko na nia.
SHi GE FU Ji SHi RO – ab sol went Wy -
dzia łu Sztuk Pięk nych i Teo rii Sztu ki
na Uni wer sy te cie w Hi ro szi mie, Ja po -
nia, 2002. Stu dia dok to ranc kie na Wy -
dzia le Sztuk Pięk nych i Teo rii Sztu ki
na Uni wer sy te cie w Hi ro szi mie, 2002–
2005. Uczest nik wy mia ny stu denc kiej
w Szko le Wyż szej w Han no ve rze
(Hoch schu le Han no ver), Niem -
cy, 2000–2001.
Miesz ka i pra cu je w Niem czech. Je go
pra ce znaj du ją się m.in. w ko lek cji fun -
da cji Ale xan der Tut sek -Sti ftung, Mo -
na chium, w zbio rach Kun st sam m lun -
gen der Ve ste Co burg, Eu ro pej skie
Mu zeum Współ cze sne go Szkła,
Röden tal, Niem cy oraz w Mu zeum
Kun st pa last w Dus sel dor fie.

Do 12.11.2016



Październik
2016

mnwr.art.pl

↳ Bartholomaeus Strobel
Daniel i król Cyrus przed posągiem Baala
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
fot. Krzysztof Wilczyński  
↳ KABINET (fragment), płd. Niemcy lub Śląsk 1. poł. XVII w. 
fot. Jerzy Buława

Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 
wtorek – piątek: 10.00 – 16.00,
sobota – niedziela: 10.00 – 17.00

Wystawy stałe:
↦ Wystawa śląskiej rzeźby kamiennej  
     XII – XVI w. (w nowej aranżacji) 
↦ Sztuka śląska XII – XVI w. 
↦ Sztuka śląska XVI – XIX w. 
↦ Sztuka europejska XV – XX w. 
↦ Sztuka polska XVII – XIX w. 

Wystawy czasowe:
↦ Wrocławska Europa
20 września – 31 grudnia 2016
↦ Nabytki 2016
15 września – 9 października 2016 
↦ Młodzi w Muzeum. Poziom najwyższy
8 października – 20 listopada 2016
↦ Stolarski kunszt. Meble XV – XVII wieku
18 października – 31 grudnia 2016

Muzeum 
Etnograficzne
ul. Traugutta 111/113 
50-419 Wrocław
wtorek – środa, piątek – niedziela: 10.00  
– 16.00, czwartek 9.00 – 16.00

Wystawa stała:
↦ Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość

Wystawa czasowa:
↦ Skarby europejskiej kultury tradycyjnej
2 września 2016 – 26 lutego 2017 
Patronat honorowy: Polski Komitet do Spraw 
UNESCO i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Panorama 
Racławicka
ul. Purkyniego 11 
50-155 Wrocław
wtorek – niedziela: 9.00 – 16.00

Wystawa stała:
↦ Dzieło J. Styki i W. Kossaka z lat 1893  
– 1894 upamiętniające 100. rocznicę insurek-
cji kościuszkowskiej 

Wystawa czasowa:
↦ Grunwald 1410. Bohaterowie bitwy. Stani-
sław Eugeniusz Bodes – szkice do panoramy 
bitwy pod Grunwaldem
22 września  – 20 listopada 2016

Pawilon Czterech Kopuł. 
Muzeum Sztuki 
Współczesnej
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
Wtorek, czwartek: 10.00 – 16.00, środa: 
9.00 – 16.00, piątek, niedziela: 10.00 – 18.00, 
sobota: 10.00 – 20.00

Wystawa stała:
↦ Kolekcja sztuki polskiej II połowy 
XX i XX wieku

Wystawa czasowa:
↦ Letnia Rezydencja. Kolekcja Marxa 
gościnnie we Wrocławiu
23 sierpnia 2016 – 22 stycznia 2017



Spo tka nie dwóch świa tów
Pa mięć o bi twie pod Le gni cą
14 paź dzier nika 17:00

Mu zeum Bi twy Le gnic kiej, Le gnic kie Po le,
pl. Hen ry ka Po boż ne go 3. Wstęp wolny!

No wa eks po zy cja sta ła w Mu zeum Bi -
twy Le gnic kiej w Le gnic kim Po lu sta -
no wi po dróż szla kiem tra dy cji, któ ra dla
miesz kań ców Ślą ska przez wie ki sta -
no wi ła waż ną spu ści znę i ele ment
wła snej toż sa mość. Wy sta wa kon cen -
tru je się przede wszyst kim na fe no me -
nie bi twy z Mon go ła mi pod Le gni cą z 9
kwiet nia 1241 r. – star ciu któ re zmie -
ni ło lo sy Ślą ska i ho ry zont kul tu ro wy jej
miesz kań ców.

Muzeum Papiernictwa Twórczość młodych duszniczan
5 paź dzier ni ka 13:00

Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdrój, ul. Kłodzka
Od po cząt ku stycz nia 2016 ro ku dzie ci i mło dzież z Miej skie go Ze spo łu Szkół
w Dusz ni kach -Zdro ju pod okiem Do ro ty Zie liń skiej -Py tlo wa ny, uczest ni czy ły
w za ję ciach ar ty stycz nych. Mło dzi ar ty ści two rzy li barw ne ko la że, kom po zy cje
z ma sy pa pier ni czej oraz książ ki ar ty stycz ne na pa pie rze czer pa nym. Spo śród
po wsta łych prac wy ty po wa no naj cie kaw sze, któ re za pre zen to wa ne zo sta ną
na wy sta wie w Mu zeum Pa pier nic twa. 

Antonina Gorodnina
W Sercu Matki | Malarstwo
7 października 18:00

Klub MiL, Wrocław pl. T. Kościuszki 10
Ab sol went ka Wyż sze go Li ceum Za wo -
do we go Sztuk Pięk nych w Hry ci w ob -
wo dzie Chmiel nic kim na Ukra inie, uzy -
ska ła kwa li fi ka cje ar chi tek ta wnętrz
w 2008r. W la tach 2008-2015 po dró żu -
jąc po Eu ro pie wy ko ny wa ła pra ce
w róż nych tech ni kach (ba tik, de co upa -
ge, ce ra mi ka, rzeź ba, ma lar stwo
na szkle, drew nie i in ne). Mia ła oka zję
pra co wać u bo ku Ju lia na Sło wiń skie go,
przy re no wa cji Ko ścio ła p. w. św. Ho -
no ra ta Koź miń skie go w Ko ro ste niu.
Za fa scy no wa na lu do wą sztu ką zdob -
nic twa – Pe try kiw ka. Od 2015 r. w cha -
rak te rze asy sten ta pra cu je z oso ba mi
nie peł no spraw ny mi in te lek tu al nie we
wro cław skiej wspól no cie L'Ar che.
W wol nym cza sie ma lu je de ko ra tyw ne
ob ra zy o mo ty wach ludz kich, kwia to -
wych i zwie rzę cych.
W czę ści mu zycz nej wernisażu, kon cert
na ban du rę Ol gi Mar ko.

Do 25.09.2016, pn-pt w godz. od 10-18.00,
w so 12-18.00. Wstęp wolny!

Halina Wartak-Gierut
Ta ka je stem
3 paź dzier ni ka 18:00
Uro dzi ła się w po ło wie ubie głe go wie -
ku, ale w ni czym jej to nie prze szka dza,
wręcz prze ciw nie. Pa sja, w ja ką wpa dła
bez pow rot nie, jest za cza ro wa na. Ma -
lu jąc, w baj ko wy spo sób prze no si się
w in ny wy miar cza su. Cie szy się z każ -
de go po cią gnię cia pędz lem, pa ste lem
czy tu szem. Do peł nie niem te go, co jej
w du szy gra, są wy ro by z gli ny – cu -
dow nie mięk kiej i cie płej, ukła da ją cej
się tak, jak te go pra gnie – a ocze ki wa -
nie na osta tecz ny re zul tat roz po czę tej
pra cy jest nie po wta rzal ne.
Mam na dzie ję – mó wi – że mo je pra ce
(je że li wy wo ła ją do bre my śli) bę dą po -
wie wem te go, o czym za wsze śni łam.
Za pra szam z ca łym otwar tym ser cem,
peł na nie po ko ju i ra do ści.

Do 28.10.2016 r. | pn, śr, pt, 16.00-20.00

Olga Tokarczuk na świecie
Prze kła dy. Od gło sy pra sy. Fo to gra fie
18 paź dzier ni ka 17:30

Część I – Ry nek, część II – Dol no ślą ska
Bi blio te ka Pu blicz na, Ry nek 58 (par ter)

Wy sta wa w ra mach pro gra mu li te rac -
kie go ESK Wro cław 2016, stwo rzo -
na w opar ciu o ma te ria ły z ar chi wum
Ol gi To kar czuk. Uka że wszyst kie ob -
co ję zycz ne wy da nia jej ksią żek, ma ło
zna ne zdję cia wy ko na ne pod czas spo -
tkań au tor skich, tar gów książ ki i kon -
fe ren cji, ale tak że w sy tu acjach mniej
ofi cjal nych wy ko na nych przez pi sar kę. 
Pierw sza część wy sta wy usta wio na
będzie przy pół noc nej pie rzei wro -
cław skie go Ryn ku i przed sta wi na po -
nad 20 plan szach in for ma cje o tłu ma -
cze niach na po szcze gól ne ję zy ki (30!),
frag men ty re cen zji i wy bra ne zdję cia.
W sie dzi bie DBP pre zen to wa ne bę dą
ory gi na ły ob co ję zycz nych edy cji utwo -
rów i in ne, zwią za ne z jej za gra nicz ną
ak tyw no ścią dru ki. Po wer ni sa żu od -
bę dzie się spo tka nie z pi sar ką, któ rej
to wa rzy szyć bę dzie wi ce dy rek tor in -
sty tu tu Książ ki Elż bie ta Ka li now ska.

Wstęp wol ny!

To masz Krysz czyń ski
Fotografie z podróży
3-30 paź dzier ni ka

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Au tor zdjęć od kil ku na stu lat po dró żu -
je do Azji Po łu dnio wo -Wschod niej i in -
dii. Efek tem tych po dró ży jest mię dzy
in ny mi książ ka Wgląd. Bud dyzm Taj -
lan dia Lu dzie. Je go za in te re so wa nie
prak ty ką du cho wą Ta jów osta tecz nie
skie ro wa ło go do in dii i Ne pa lu, miejsc,
w któ rych po wstał i roz wi nął się
wcze sny bud dyzm.

Spo tka nie z au to rem 15 paź dzier ni ka,
godz. 18.00. Wstęp wol ny!



KA FVA Kon fron ta cje Ama to rów Fo to Vi deo Ar tu
28 października 17:00

Ga le ria Twór czo ści Pla stycz nej Mło dych MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5 we Wrocławiu
Prze gląd twór czo ści mło dzie ży, któ ra ob ra ła so bie za ob szar po szu ki wań ar ty -
stycz nych nie tyl ko ob raz, ale w rów nej mie rze dźwięk i sło wo. Wspól ne pro jek -
ty re ali zo wa ne przez mło dych pla sty ków i mu zy ków po ka zu ją pięk no sztuk po -
łą czo nych. Or ga ni za to rem pre zen ta cji bę dzie Pra cow nia Fo to gra fii Cy fro wej pro -
wa dzo na przez in struk to ra Pio tra Ka miń skie go i Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
Śród mie ście we Wro cła wiu wraz z Ga le rią Twór czo ści Pla stycz nej Mło dych.

Do 8.11.2016. Wstęp wolny!

Zbi gniew Gep pert (1934-82)
Kon struk ty wizm to pro blem,
a nie es te ty ka 
21 paź dzier nika–5 grud nia

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2A
Ku ra tor ka wy sta wy: Do ro ta Mon kie wicz

Mu zeum Współ cze sne Wro cław ma
za szczyt po raz pierw szy w Pol sce
przed sta wić ory gi nal ną twór czość
Zbi gnie wa Gep per ta, twór cy kon cep cji
Cub’ar tu, au to ra pro jek tów gra ficz -
nych, pi sa rza i au to ra ko mik sów.
Zbi gniew Gep pert stu dio wał na Wy -
dzia le Sa mo cho dów i Cią gni ków Po li -
tech ni ki War szaw skiej, w Eco le d’Ar -
chi tec tu re w Lo zan nie oraz na Wy -
dzia le Ar chi tek tu ry Wnętrz Aka de mii
Sztuk Pięk nych w War sza wie.
Swo ją klu czo wą kon cep cję Cub’ar tu
stwo rzył na emi gra cji w Szwe cji, do kąd
wy je chał z ro dzi ną na po cząt ku 1965 r.
Zo sta ła ona za pre zen to wa na w 1969 r.
na wy sta wie w Club 44 w La Chaux -de -
-Fonds (Szwaj ca ria) oraz w Ga le rii Aro -
no witsch w Sztok hol mie (1970).
W stycz niu 1975 prze niósł się do Fran -
cji, gdzie zmarł w 1982 ro ku. Pra ce ar -
ty sty znaj du ją się w ko lek cji Mo der na
Mu se et w Sztok hol mie oraz w Mu -
zeum Sztu ki w ło dzi.
Zbi gniew Gep pert na le żał do ar ty -
stycz nej ro dzi ny Gep per tów, z któ rej
wy wo dził się tak że o po ko le nie star -
szy od nie go Eu ge niusz, za ło ży ciel ASP
we Wro cła wiu. 
Wy sta wa prezentuje in sta la cję zło żo -
ną z 54 ob ra zów, mo de le, pro jek ty gra -
ficz ne i ar chi wa lia.

Wy sta wa Zbi gnie wa Gep per ta Cub'art w Ga -
le rie Aro no witsch w Sztok hol mie, 1970.
Na zdję ciu An na Gep pert – cór ka ar ty sty.

Czte ry ko mi ny
Zbiorowa wystawa fotografii
7 paź dzier ni ka 18:00

BWA ul. Długa 1, Jelenia Góra
Za pro sze ni do pro jek tu ar ty ści: Ewa An -
drze jew ska, Wal de mar Grze lak, Ni na
Hob gar ska, Piotr Ko mo row ski, Krzysz -
tof Ku czyń ski, Ma rek Li ksztet, To masz
Mie lech, Ja nusz Mo nia to wicz, Woj ciech
Za wadz ki zmie rzą się z fe no me nem
miej sca szcze gól ne go, z za bu do wa nia -
mi daw nych Za kła dów Che micz nych
Che mi tex–Cel wi sko za, któ re two rzą roz -
le gły, post in du strial ny kra jo braz w środ -
ku Je le niej Gó ry. Z jed nej stro ny jest to
nie czyn na fa bry ka, z dru giej, za bu do wa
prze my sło wa z po cząt ku XXw., wspa -
nia ła ar chi tek tu ra i roz wią za nia kon -
struk cyj ne za słu gu ją ce na ochro nę ja ko
dzie dzic two kul tu ro we. Ar ty ści chcą
włą czyć się do dia lo gu oby wa tel skie go
i zba dać spo łecz ną re cep cję Cel wi sko zy.
Czte ry ko mi ny to do rocz na, ju bi le -
uszo wa wy sta wa Kar ko no skie go Od -
dzia łu ZPAF (35 lat ist nie nia). Ju bi le -
usz uświet ni tak że wy sta wa fo to gra fii
za ło ży cie li od dzia łu, Ja na Ko tlar skie go,
To ma sza Ol szew skie go i Je rze go Wi -
klend ta, któ ra od bę dzie się w Książ ni -
cy Kar ko no skiej – wer ni saż 7 paź -
dzier ni ka, godz. 17.00.

Do 12 li sto pa da 2016 r.

Ka ro li na Bre gu ła
Bezużyteczność
11-25.10.2016
11 października 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
Ka ro li na Bre gu ła roz po czę ła swo ją
dzia łal ność ar ty stycz ną w 2003 ro ku
gło śnym cy klem fo to gra fii Niech nas
zo ba czą. Ta pro sta se ria por tre tów
trzy ma ją cych się za rę ce ge jow skich
i les bij skich par nie tyl ko przy czy ni ła
się do otwar cia de ba ty spo łecz nej
na ob ce jej do tąd za gad nie nia, ale
i wpły nę ła na sa mą ar tyst kę, któ -
ra – jak mó wi – dzię ki swo je mu cy klo -
wi uświa do mi ła so bie moc tkwią cą
w sztu ce.  Bli sko de ka dę po pierw szej
pre zen ta cji Niech nas zo ba czą, ar tyst -
ka za pra sza na wy sta wę swo ich naj -
now szych prac, w któ rych mó wi
o stra chu, po czu ciu bez sil no ści, zwąt -
pie niu w spraw czość sztu ki i ty tu ło wej
bez u ży tecz no ści wła snych dzia łań. 
Wy sta wa prezentuje m.in.: film o po li -
tycz nym za an ga żo wa niu gru py twór -
ców Zu pa (2014) czy in stru men ty do ro -
bie nia ha ła su (2016) – obiek ty ro bio ne
ze śmie ci po zy ska nych w ga le riach
i mu ze ach, Świa tło wstręt (2016) naj -
now szy film o nie wy ko rzy sta nym po -
ten cja le ukry tym w ciem no ści .

W ra mach cy klu Szczyt For my 25.10, g. 18
od bę dzie się spo tka nie z ar tyst ką.



Paź dzier nik w Za kła dzie Na ro do wym im. Osso liń skich
Mo je spo tka nia z Osso li neum – Bo gu sław Bed na rek
6 paź dzier ni ka 17:00

Au la ZNiO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
W ro ku 2017 Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich świę to wać bę dzie 200-le cie ist -
nie nia. Z te go wzglę du już od paź dzier ni ka 2016 za pra sza my na cy klicz ne spo -
tka nia ze zna ny mi ludź mi wro cław skiej na uki i kul tu ry, któ rzy po dzie lą się opo -
wie ścia mi na te mat swo ich kon tak tów z bi blio te ką, zbio ra mi i wy daw nic twa mi
Osso li neum. W tym mie sią cu go ścić bę dzie my prof. Bo gu sła wa Bed nar ka – le -
gen dę wro cław skiej po lo ni sty ki, nie zwy kłe go eru dy tę po dą ża ją ce go po La bi ryn -
tach kul tu ry, któ ry opo wie o swo ich wie lo let nich spo tka niach z Osso li neum.

Wstęp wol ny!

Czło wiek – dzie ło – miej sce. Hi sto rie cie ka we | No wy cykl wy kła dów
20 paź dzier ni ka 17:00

Au la ZNiO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
Dział Edu ka cji i Pre zen ta cji Zbio rów od paź dzier ni ka 2016 do czerw ca 2017 or -
ga ni zu je no wy cykl wy kła dów pt. Czło wiek – dzie ło – miej sce. Hi sto rie cie ka we.
Pra cow ni cy Osso li neum przy bli żać bę dą mniej zna ne, in try gu ją ce fak ty o oso -
bach, miej scach i ko lek cjach zwią za nych z 200-let nią dzia łal no ścią Za kła du Na -
ro do we go im. Osso liń skich.
Pierw szy wy kład z te go cy klu za ty tu ło wa ny Lwow skie wspo mnie nia Ro ma na
Afta na ze go wy gło si dr Agniesz ka Kny chal ska -Ja skul ska (Dział Rę ko pi sów ZNiO).

Wstęp wol ny!

      Wieczór z wierszem 
Basi Maryszewskiej
1 października 18:00

Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak,
pl. Konstytucji 3 Maja 4 , wejście od
Dąbrowskiego 64 we Wrocławiu

Wier sze są mną, co nie zna czy, że ja
je stem po ezją. Ona jest czę ścią mo je -
go ży cia, dzię ki niej eks po nu ję emo cje
i moc no su biek tyw ne, po zwól a na wet
ego istycz ne, wi dze nie świa ta. Lu bię
sło wa i bu do wa nie z nich jak z kloc -
ków le go sie bie, re la cji mię dzy ludź mi
i przed mio ta mi. Nie lu bię oczy wi sto -
ści. Szczy pie w oczy.

Mar ci n Gi życ ki
Aquamacje i kalkulacje
27 października 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
MAR CiN Gi ŻYC Ki, hi sto ryk sztu ki i fil mu,
kry tyk, re ży ser, fo to graf. Lau re at na -
gro dy za wy bit ny wkład w stu dia nad fil mem ani mo wa nym przy zna wa nej przez
fe sti wal Ani ma fest w Za grze biu (2016). Pro fe sor w Pol sko -Ja poń skiej Aka de mii
Tech nik Kom pu te ro wych. Dy rek tor ar ty stycz ny Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Fil mów Ani mo wa nych Ani ma tor w Po zna niu. Od 1988 r. zwią za ny jest z ame -
ry kań ską uczel nią Rho de is land Scho ol of De sign w Pro vi den ce (USA). W la -
tach 1979-1981by re dak to rem na czel nym kwar tal ni ka Ani ma film – or ga nu Mię -
dzy na ro do we go Sto wa rzy sze nia Twór ców Fil mu Ani mo wa ne go ASi FA. Pra co -
wał też w re dak cjach Li te ra tu ry i Pro jek tu. Jest au to rem kil ku ksią żek, zre ali zo -
wał m.in. na stę pu ją ce fil my: Pro vi den ce to ja! Opo wieść o H. P. Lo ve craf cie i je -
go mie ście (1997), Sy cy lij ska Pchła (2008), Ki ne fak tu ra (2012), STO [NE] S (2015),
Mo nu ment (2016), Sto ne Sto ry (2016).
Projekcja fil mów i spo tka nie z ich au to rem otwie ra se rię po ka zów zwią za nych
z Mię dzy na ro do wym Dniem Ani ma cji w Ga le rii En tro pia – 28.10-4.11.2016.
28 paź dzier ni ka to Mię dzy na ro do wy Dzień Ani ma cji – naj więk sze nie ko mer cyj -
ne świę to fil mu ani mo wa ne go opar te na wza jem nej wy mia nie i ko mu ni ka cji
mię dzy twór ca mi i wiel bi cie la mi ani ma cji. Ta da ta nie jest przy pad ko wa: te go
dnia w 1892 ro ku w Gre vin Mu seum w Pa ry żu, od był się pierw szy pu blicz ny po -
kaz ani ma cji The atre Opti que Emi le Rey nau da. Z tej oka zji na ca łym świe cie od -
by wa ją się po ka zy fil mów ani mo wa nych, wy sta wy, se mi na ria i warsz ta ty ko or -
dy no wa ne przez ASi FA – Mię dzy na ro do we Sto wa rzy sze nie Twór ców Fil mu Ani -
mo wa ne go we współ pra cy z gru pa mi na ro do wy mi. ASi FA Po land ko or dy nu je
ob cho dy MDA na te re nie Pol ski, a Ga le ria En tro pia we współ pra cy z ASi FA in ter -
na tio nal i ASi FA Po land or ga ni zu je je we Wro cła wiu. Za pra sza my!

Program na stronie www.entropia.art.pl

M. Gi życ ki, Si cil lian Flea

Bo gu sław Bed na rek
i Mar tin Złot nic ki w cy klu
Z podszeptu muz – Ro meo i Ju lia
8 paź dzier ni ka 19:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Te ma tem ko lej nej ga wę dy Bo gu sła wa
Bed nar ka bę dzie wie ko pom ne dzie ło
Wi lia ma Szek spi ra Ro meo i Ju lia. 
Dra mat ten po za pe ry pe tia mi wo kół
ro dzi ny, ba lu, bal ko nu, po je dyn ku, ta -
jem ni cy, mi ło ści i śmier ci trak tu je
o klu czo wym zna cze niu ko mu ni ka cji
tak w ży ciu jed nost ki, jak i zbio ro wo -
ści – gdzie prze zna cze nie no si cha rak -
ter kon ce sjo no wa ne go do stę pu do in -
for ma cji, a udo stęp nio na po sta ciom
dra ma tu wie dza de ter mi nu je ro dzaj
i na tę że nie ich emo cji.
Dr hab. Bo gu sław Bed na rek to le gen -
da wro cław skiej po lo ni sty ki.
Mar tin Złot nic ki mu zyk i kom po zy tor,
ab sol wen tem wro cław skiej AM, gi ta -
rzy sta kla sycz ny oraz fla men co, uczył
się u hisz pań skich gi ta rzy stów Ru be -
na Pa re jo i Ju ana de Pi lar w Wa len cji. 

Wstęp wol ny!



W KOLEKCJI OSSOLINEUM

NIE „NA MARNE”!
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SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
POMNIK 19:00 Wrocławski Teatr Lalek
ŚWIńSTWO
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
PRZYSZEDŁ MęŻCZYZNA 
DO KOBIETY
20:00 ATM Scena na Bielanach

WYSTAWY » » »
DLACZEGO WROCŁAWSKA EUROPA
13:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
IMAGINACJE
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

SPOTKANIA » » »
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Firlej
WIERSZE BASI MARYSZEWSKIEJ
18:00 Galeria Ślimak
SYCYLIA WCZORAJ I DZIŚ
16:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
ZAJęCIA Z ROBOTYKI 10:00 Twojrobot
SZKOŁA MOICH MARZEń
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
OPOWIEDZ MI BAJKę
15:00 Ośrodek Kultury, Międzylesie
WARSZTATY DLA DZIECI 
15:00, 16:30 Pawilon Czterech Kopuł

2 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

PIEŚNIARZE NIEPOKORNI
16:30 Stary Klasztor
JOHN PORTER
18:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
BEHEMOTH / BOLZER / BATUSHKA
19:00 Zaklęte Rewiry

LIqUID LOFT / TALKING HEAD
20:00 Centrum Sztuki Impart
NATALIA SIKORA
20:30 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
KABARET SKECZóW MęCZąCYCH 
15:30 Strzegomskie Centrum Kultury
KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU
16:00 NFM, Sala Główna KGHM
POMNIK 17:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLSKA NOC KABARETOWA 2016
18:00 Regionalne Centrum Sport. Lubin
PIF! PAF! PAPUGA I PAW!
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
SMYCZ 19:00 Scena Kameralna
HOTEL BRESLAU
19:00 PPM Zajezdnia
ROXXY 2 HOT
19:00 Cafe Modjeska, Legnica

SPOTKANIA » » »
JARMARK JADWIŻAńSKI AD2016
SŁOWIANIE I WIKINGOWIE 
12:00-19:00 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
PIOTRUŚ PAN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
PROSTA HISTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

3 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
MACIEJ MALEńCZUK JAZZ FOR IDIOTS
19:00 OWE Odra, Oława

1 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » »

KONCERT WIEDEńSKI
18:00 Centrum Kultury w Trzebnicy
THANKS JIMI SYMFONICZNIE
18:00 NFM, Sala Główna KGHM 
ANIMALS AS LEADERS 19:00 Alibi
IV PIESNIARZE NIEPOKORNI
19:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
HOTEL BRESLAU
19:00 PPM Zajezdnia
MATKI I SYNOWIE
17:00 Teatr im. C.K. Norwida, Jelenia G.
SWING KOMEDIA DLA DOROSŁYCH
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław

KUP BILET na: cojestgrane.plKUP BILET na: cojestgrane.pl

             Koncert Pasja Flamenco z udzia em gwiazdy 

                LA FARRUCA 

 

 

 

 

 
 

  

                                                  The New York Times Sztuka flamenco to unikat, zaliczany 
przez UNESCO do Niematerialnego 
Dz  

 

12 listopada 2016 

godzina 19.30 
 

 
 

 

Rosario Montoya-  La Farruca 
Wyst  

 
w Londynie.  Jest  

   
legendarnego tancerza el Farruco  
 

 
  
Taniec: 
Marta Robles 

 
Katy La Yedra 

 
Ezequiel Montoya 
Juan El Moreno 
Gitara  
Arturo El Polaco 
Kuba Wagner 
Palmero/cajon 
Lolo Lozano Fernadez 
 

Bilety :  
www.eventim.pl 
www.Ticketpro.pl 
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Rosario Montoya-  La Farruca 
Wyst  

 
w Londynie.  Jest  

   
legendarnego tancerza el Farruco  
 

 
  
Taniec: 
Marta Robles 

 
Katy La Yedra 

 
Ezequiel Montoya 
Juan El Moreno 
Gitara  
Arturo El Polaco 
Kuba Wagner 
Palmero/cajon 
Lolo Lozano Fernadez 
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Rosario Montoya-  La Farruca 
Wyst  

 
w Londynie.  Jest  

   
legendarnego tancerza el Farruco  
 

 
  
Taniec: 
Marta Robles 

 
Katy La Yedra 

 
Ezequiel Montoya 
Juan El Moreno 
Gitara  
Arturo El Polaco 
Kuba Wagner 
Palmero/cajon 
Lolo Lozano Fernadez 
 

CYKL FLA MEN CO Vi Edy cja
10-13 li sto pa da 2016 | Wro cław

PASJA FLAMENCO
kon cert z udzia łem – La Far ru ca 

12 listopada, 19:30
Synagoga pod Białym Bocianem

Bi le ty: 130 zł, 110 zł, (wej ściów ki – se nio rzy
i stu den ci, tyl ko przed kon cer tem – 60 zł)
w salonach empik, ticketpro.pl, eventim.pl

WARSZ TA TY TAń CA
po pro wa dzi – Ro sa rio Mon toya La
Far ru ca z ro du Far ru co – spad ko -
bier czy ni an da lu zyj skich Cy ga nów

WARSZ TA TY ŚPIE WU:
Eze qu iel Mon toya i Ju an El Mo re no

WARSZ TA TY GRY NA CAJONIE:
Lolo Lozano Fernandez

Za pi sy:
www.ar te fla men co.eu



GERHARD ZEGGERT IN MEMORIAM
19:30 Kościół pw. św. Krzysztofa
qUINTETO ROBERTO SIRI
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
MęŻCZYZNA IDEALNY
18:00 Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym
WOJCIECH CEJROWSKI 
19:00 Multikino Arkady Wrocławskie
STAND UP POLSKA 
20:30 Hala Stulecia – Sala Audytoryjna

WYSTAWY » » »
HALINA WARTAK-GIERUT
TA KA JE STEM – MA LAR STWO
18:00 Salonik Trzech Muz

4 PAźDZIERNIKA WTOREK
KONCERTY » » »

CO REA / GLEN TWORTH / RUT KOW SKI
18:30 ODT Światowid

SPEKTAKLE » » »
POMNIK
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Scena PWST
MęŻCZYZNA IDEALNY
18:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

SPOTKANIA » » »
TMW - NA PRZESTRZENI 60 LAT
17:00 Biblioteka, Rynek 58, IIIp.
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda
TAIJIqUAN YANG 
18:50 Zespół Szkół nr 7, ul. I. Pawłowa 15

DLA DZIECI » » »
PROSTA HISTORIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

5 PAźDZIERNIKA ŚRODA
KONCERTY » » »

CELULOIDOWY ROMANS W CIS-DUR
19:00 NFM, Sala Czerwona
GIRLS ON FIRE 20:00 Stara Piwnica
RAY WILSON 20:00 Stary Klasztor 

SPEKTAKLE » » »
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Scena PWST
MęŻCZYZNA IDEALNY
18:00 Centrum Kultury w Trzebnicy
POMNIK
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 PCA Kino, Polkowice
POCZEKALNIA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego -
Sala Prób 205
TOMEK KOŁECKI, JANEK WOLAńCZYK
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWA » » »
SPOTKANIA MŁODYCH DUSZNICZAN
13:00 Muzeum Papiernictwa, Duszniki-Zdr.
DOROTA WOJSZNIS BRAMA
18:00 Galeria MDK Śródmieście

DLA DZIECI » » »
PROSTA HISTORIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

6 PAźDZIERNIKA CZWARTEK
KONCERTY » » »

PAX ET BONUM PER MUSICA
17:00 Hala Stulecia – Sala Audytoryjna 
JULIA PIETRUCHA
18:00 Stary Klasztor 
HARMONIEMUSIK: MUZYKA
ROZRYWKOWA  XVIII I XIX WIEKU
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
WSPóŁBRZMIENIE
19:00 NFM, Sala Kameralna
DUB FX LIVE TOUR 2016 20:00 Pralnia
JAFIA 20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
POMNIK 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
KABARET SMILE
17:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
BELIEVE ME YOU FOOL
18:00 Scena PWST
POCZEKALNIA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego -
Sala Prób 205
VIVA ESPANA - HISZPAńSKIE RYTMY
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
STAND UP MADNESS 20:00 BauBar

WYSTAWY » » »
HISTORIA PRZYSZŁOŚCI 
17:00 Muzeum Pana Tadeusza
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WYSTAWY » » »
BERNADETA NOWAK 
AKTY OTULONE KOLOREM
17:00 Salonik artystyczny u Daphne
DO WROCŁAWIA, DO WROCŁAWIA
Absolwentki i absolwenci Akademii
Sztuk Wizualnych w Dreźnie
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
ANTONINA GORODNYA 
W SERCU MATKI
18:00 Klub Muzyki i Literatury
CZTERY KOMINY FOTOGRAFIA ZPAF
18:00 Galeria BWA, Długa 1, Jelenia Góra

8 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » »

MUD ÉJAR ENSEMBLE  
17:00 Hala Stulecia - Sala Audytoryjna
INAUGURACJA 
SEZONU NFM LEOPOLDINUM
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
HENRYK JAN BOTOR SYMFONIA UBI
CARITAS (PRAWYKONANIE)
18:00 Kościół pw. św. Krzyża
WIELKA IMPROWIZACJA
XJAZZ FESTIWAL BERLIN I NFM
19:00 NFM, Sala Czerwona i Sala Czarna
VOO VOO
19:00 Centrum Sztuki w Staniszowie
DEAD LETTER CIRCUS + DISPERSE
19:00 Firlej
L.U.C & REBEL BABEL ENSEMBLE
20:00 Stary Klasztor
BUBLICZKI 21:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
18:00 Scena Kameralna
ZROZUMIEć GIAURA
18:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

INKA - PRE MIE RA 19:00 Te atr Ar ka
BUBUJA – FANTAZJA A LA WITKACY
19:00 Centrum Kultury Zamek
SCENY DLA DOROSŁYCH CZYLI
SZTUKA KOCHANIA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
III FURIE
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
KABARET PARANIENORMALNI 
20:00 Hala Stulecia
ŁOWCY.B 
20:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów

WYSTAWY » » »
WARSTWA PO WARSTWIE… 
O KONSERWACJI DZIEŁ STROBLA
13:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

SPOTKANIA » » »
ROMEO I JULIA Z PODSZEPTU MUZ
19:00 Klub Pod Kolumnami

WYCIECZKI » » »
JELENIA Gó RA – CIE PLI CE ZDRóJ
info: 609.941.775 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » »
AUTOPORTRETY W STROJACH RETRO
10:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
EKOTEKA: EKOINNOWACJE W
MIEŚCIE | DZIECIęCE STUDIO
ARCHITEKTURY
11:00 Centrum Poznawcze
W ŚWIECIE GULIWERA
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
BRZUCHO 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

9 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

PIOSENKI WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO
17:00 NFM, Sala Główna Czerwona

SPOTKANIA » » »
MOJE SPOTKANIA Z OSSOLINEUM
PROF. BOGUSŁAW BEDNAREK
17:00 Ossolineum, Aula
SZESNASTOLATEK NA WOJNIE
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » »
PROSTA HISTORIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
EMPTY BOWLS 
11:00, 13:00 Akademia Sztuk Pieknych

7 PAźDZIERNIKA PIąTEK
KONCERTY » » »

WITOLD ZALEWSKI 
17:30 Kościół pw. św. Krzyża
INAUGURACJA 
SEZONU SYMFONICZNEGO
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
MŁODA POLSKA - RóŻYCKI
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
RPS: RYCHU PEJA SOLO 20:00 Alibi
96_16: STREFA - JAREK KUJDA
20:00 Kawiarnia Kulturalna, Bystrzyca Kł.
MAŁPA – MóWI 20:00 Stary Klasztor
GEDZ - AMEBA TOUR
21:00 Cztery Litery

SPEKTAKLE » » »
POCZEKALNIA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego -
Sala Prób 205
INKA - PRE MIE RA 19:00 Te atr Ar ka
KABARET SMILE - TO CI TŁUMACZę!
19:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój
III FURIE
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
HAWAJE, 
CZYLI PRZYGODY SIOSTRY JANE
20:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

KUP BILET na: cojestgrane.plKUP BILET na: cojestgrane.pl

3 października 19:00
Multikino Arkady Wrocławskie



JAKUB DUBIK & WOJCIECH KOPCZAK
17:30 Muzeum Pana Tadeusza
WIELKI JUBILEUSZ
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
PAX ET BONUM PER MUSICAM
PRAWYKONANIE KOMPOZYCJI
HENRYKA JANA BOTORA!
18:00 Kościół pw. św. Krzyża
VOO VOO  
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
STARE DOBRE MAŁŻEńSTWO
18:00 Strzegomskie Centrum Kultury
SKYE & ROSS FROM MORCHEEBA
19:00 Centr. Kongresowe Stadion Wrocław
MŁODA POLSKA - PSM
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KRZYSZTOF ŻESŁAWSKI qUARTET 
& NATALIA LUBRANO 
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
SCENY DLA DOROSŁYCH 
CZYLI SZTUKA KOCHANIA
16:00 ATM Scena na Bielanach
KABARET MŁODYCH PANóW
16:00 Hala Stulecia - Sala Audytoryjna
SINGLE PO JAPOńSKU
19:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
KTO SIę BOI VIRGINII WOOLF
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

SPOTKANIA » » »
O HISTORII POLSKI Z SENATOREM
CZESŁAWEM RYSZKą
15:30 Kościół NMP na Piasku
VLA DI MIR HOROWITZ 
– OSTAT NI RO MAN TYK? WYKŁAD
16:00 Klub Muzyki i Literatury

JOLANTą MARIA KALETA 
SPOTKANIE AUTORSKIE
17:00 MBP w Głuszycy

WYCIECZKI » » »
ŁUŻYCE – GÖRLITZ
info: 604.94.89.81 AnnaTour

DLA DZIECI » » »
BRZUCHO
12:00 i 14:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRAWIEC NITECZKA 
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
KOZIOŁEK MATOŁEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
XIII DOLNOŚLąSKI FESTIWAL DYNI
14:00 Ogród Botaniczny, Sienkiewicza 23 

10 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

CHóR AIDIJA - KONCERT CHóRALNY
19:00 Katedra Piotra i Pawła w Legnicy
KONCERT OPERETKOWY
19:30 OWE Odra, Oława
BANNED FROM UTOPIA 
20:00 Stary Klasztor 

SPEKTAKLE » » »
MIęDZY ŁóŻKAMI
20:00 Teatr im. C.K. Norwida, Jelenia G.

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

11 PAźDZIERNIKA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

CIEKAWIE TO WSZYSTKO WYGLąDA
20:00 Stary Klasztor

WYSTAWY » » »
KAROLINA BREGUŁA 
BEZUŻYTECZNOŚć
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » »
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZERWONY KAPTUREK
10:00 i 12:00 Opera Wrocławska

12 PAźDZIERNIKA ŚRODA
KONCERTY » » »

ZAGRAJMY W MUZYKę
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
spektakle » » »
KATARZYNA PIASECKA 19:00 Alibi
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim



MŁODA POLSKA
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KRYSTYNA PROń KO – JU BI LE USZ 
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
DAJCIE MI TENORA!
20:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
MARY KOMASA – COME TOUR
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
WALLSTRASSE 13
9:00 Synagoga pod Białym Bocianem
SEN NOCY LETNIEJ 18:00 Scena PWST
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

WYSTAWY » » »
SPO TKA NIE DWóCH ŚWIA TóW. 
PA MIęć O BI TWIE POD LE GNI Cą 1241 
17:00 Mu zeum Bi twy Le gnic kiej w Le gnic -
kim Po lu, pl. Hen ry ka Po boż ne go 3

SPOTKANIA » » »
POETYKA DWóCH POKOLEń
17:00 Salonik artystyczny u Daphne

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIECI Z BULLERBYN
11:00 Scena Kameralna
JESIENNE WARIACJE RęKODZIEŁO
16:00 Kontury Kultury

15 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » »

MAREK PIEKARCZYK AKUSTYCZNIE
18:00 PCA Kino, Polkowice
MŁODA POLSKA
19:00 Filharmonia Dolnośląska
REJ DA Z GRZE CHEM 
– PRO STE SŁO WA Z MU ZY Ką W TLE
19:00 Galeria Ślimak

KRYSTYNA PROń KO – JUBILEUSZ
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
CZESŁAW ŚPIEWA
19:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
PERCIVAL SCHUTTENBACH
& CRUADALACH
20:00 Stara Piwnica
MECHANICY SHANTY & EKT–GDYNIA
20:00 Stary Klasztor
WIELKA IMPROWIZACJA
ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ
20:30 NFM, Sala Czerwona
RIPPERTON (TAMED MUSIq / GREEN
/ CLONE), LOUSANNE - CH
22:00 Das Lokal

SPEKTAKLE » » »
PUSTKA. PUSTYNIA. NIC.
17:00 Scena na Świebodzkim
10 SEKRETóW MARILYN MONROE 
– SONIA BOHOSIEWCZ
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
19:00 Scena im. J.  Grzegorzewskiego
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
HAWAJE, CZYLI PRZYGODY 
SIOSTRY JANE
20:00 Hotel Gołębiewski, Karpacz

SPOTKANIA » » »
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
10:00-17:00 Satrun, Pasaż Grunwaldzki
KAZIMIERZ MUSIAŁ – PO EZJA
KRZYSZTOF NIEBORAK – GITARA
17:00 Klub Muzyki i Literatury

WYSTAWY » » »
KA ROL FER DY NAND WA ZA 
– FUN DA TOR I DAR CZYń CA
13:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

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

13 PAźDZIERNIKA CZWARTEK
KONCERTY » » »

DOLCE PIZZICATO
19:00 NFM, Sala Czerwona
RETURN TO THE BATCAVE 
19:00 Centrum Reanimacji Kultury
KWARTET ŚLąSKI - MŁODA POLSKA
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
GRUPA MOCARTA
19:00 Gminny Ośrodek Kultury
PIOTR ZIOŁA 20:00 Stara Piwnica
DIDIER LOCKWOOD 
& VIOLONS BARBARES & GUO GAN
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
SEN NOCY LETNIEJ 18:00 Scena PWST
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
AD HOC WE WROCŁAWIU  20:00 Firlej

SPOTKANIA » » »
MAGICZNA LAPONIA 
MACIEJ SŁOMIńSKI
18:30 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » »
CZARODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
WYCIECZKA DO WYDZIAŁU CERAMIKI
I SZKŁA ASP WE WROCŁAWIU 
13:00, 14:30 Akademia Sztuk Pieknych

14 PAźDZIERNIKA PIąTEK
KONCERTY » » »

W ALPACH
19:00 NFM, Sala Główna KGHM



KŁAMSTEWKA 19:00 Teatr Capitol
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIE » » »
NIEPRZYSTOSOWANIE
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

WYCIECZKI » » »
OSO BO WI CE – ŚWIę TE WZGó -
RZE – LAS OSO BO WIC KI
info: 604.94.89.81 AnnaTour

DLA DZIECI » » »
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
AFRYKAńSKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

JUSTYNA STECZKOWSKA
19:00 Teatr im. C.K. Norwida, Jelenia G.

SPEKTAKLE » » »
50. WROSTJA
17:30 Powrót do źródeł...
19:00 Matka Maryna
Piwnica Świdnicka, Ratusz 1
DROGA ŚLISKA OD TRAW. 
JAK TO DIABEŁ WSIą SIę PRZESZEDŁ
20:00 Scena na Świebodzkim
BARTŁOMIEJ KOT 20:30 Stary Klasztor

WYSTAWY » » »
DR JEKYLL AND MRS HYDE
17:00 Dworzec GŁ. Sala Sesyjna
SHIGE FUJISHIRO 
WHERE IS MY PARADISE?
19:00 Galeria SiC, pl. Kościuszki 9/10
SEBASTIáN KITZBERGER BEGINNING
20:00 Galeria Arttrakt, OfiarOświęcimskich1

SPOTKANIA » » »
IRENY TRZMIEL LATO NA WSI
18:00 Salonik Trzech Muz
CZYNNE PONIEDZIAŁKI CZYTANIE
PSYCHIATRA BOGA
19:00 Scena Kameralna

18 PAźDZIERNIKA WTOREK
KONCERTY » » »

W KRAINIE DZIECIńSTWA
19:00 NFM, Sala Kameralna
MIREILLE MATHIEU
20:00 Hala Stulecia
SEqUENZA 20:00 NFM, Sala Czerwona
DANIEL SLOSS
20:00 Klubokawiarnia Mleczarnia
BRODKA CLASHES TOUR
20:00 NFM, Sala Główna KGHM

MARTA GIBIETE TRAVELLERS
17:00 Galeria Kaprysy, ul. Łokietka 10
TOMASZ KRYSZCZYńSKI FOTOGRAFIA
18:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
NA TROPIE ŚWIęTYCH W SZTUCE
10:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
WARSZTATY MARNOWANIE!
10:00 CRZ Krzywy Komin
EKOTEKA: EKOINNOWACJE W
MIEŚCIE | DZIECIęCE STUDIO
ARCHITEKTURY
11:00 Centrum Poznawcze
CZERPANIE PAPIERU
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
CZARODZIEJSKI FLET
12:00 Wrocławski Teatr Lalek
AFRYKAńSKA PRZYGODA
14:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIECI Z BULLERBYN
16:00 Scena Kameralna

16 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

ALFABET MUZYCZNY E-F
18:00 Ratusz, Rynek
KATERINA TSIRIDOU 
& REBETIKO BAND
19:00 Stary Klasztor
PATRICK THE PAN 20:00 Stara Piwnica
NEW MODEL ARMY
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
LUBIńSKA GALA KRESOWA
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
JAK SIę KOCHAJą 
W NIŻSZYCH SFERACH
16:00, 19:00 ATM Scena na Bielanach

Alek san der Fre dro
Wy bór ko me dii
Pre mie ra książ ki 27 paź dzier ni ka

Wy daw ca: Wy daw nic two Osso li neum,
ul. Szew ska 37 we Wro cławiu

Bi blio te ka Na ro do wa, naj słyn niej sza
se ria Wy daw nic twa Osso li neum –
wzbo ga ci się je sie nią o Wy bór ko me dii
Alek san dra Fredry w opra co wa niu i ze
wstę pem Ma ria na Ur se la.
W bio gra fii ar ty stycz nej Alek san dra
Fre dry moż na wy od ręb nić dwa okre -
sy, od dzie lo ne pra wie pięt na sto let nim
mil cze niem spo wo do wa nym nie przy -
chyl nym na sta wie niem kry ty ki li te rac -
kiej. W pierw szym, któ re go ko niec da -
tu je się na rok oko ło 1840, po wsta ły
wy sta wio ne za ży cia pi sa rza i do dziś
naj bar dziej zna ne ko me die, ta kie jak
Mąż i żo na, Da my i hu za ry, Ślu by pa -
nień skie, czy li Ma gne tyzm ser ca, Pan
Jo wial ski czy Ze msta.
W dru gim na to miast, roz po czy na ją -
cym się oko ło 1854 ro ku, Fre dro na pi -
sał utwo ry, któ re po ja wi ły się na sce -
nie do pie ro po je go śmier ci, m.in. Wiel -
ki czło wiek do ma łych in te re sów,
Świecz ka zga sła, Te raz. Ni niej szy wy -
bór od zwier cie dla ten po dział i uka zu je
spe cy fi kę obu okre sów twór czych.
W książ ce zna la zły się wszyst kie wy -
mie nio ne wy żej dzie ła.
We Wstę pie Ma rian Ur sel ana li zu je
naj waż niej sze ce chy for mal ne oraz
te ma ty Fre drow skich ko me dii.
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Cena katalogowa 49 zł
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ALEKSIEJ ORŁOWIECKI
18:00 Starostwo Powiatowe w Trzebnicy
KONCERT MUZYKI FILMOWEJ
19:00 Hala Stulecia
ANITA LIPNICKA
20:00 Centrum Sztuki Impart
SON DEL NENE  20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
50. WROSTJA
15:30 Mit
16:30 Sonia Marmieładowa
18:00 Do źródeł. Głos cichego odmętu
WrocławskiDomLiteratury, P.Garncarskie2
20:00 Birute Mar
WrocławskiTeatr Lalek
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
MSZA ZA MIASTO ARRAS
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

20 PAźDZIERNIKA CZWARTEK
KONCERTY » » »

ALEKSIEJ ORŁOWIECKI
12:30 i 18:00 Klub Muzyki i Literatury
UPIóR W ORKIESTRZE
9:00 NFM, Sala Główna KGHM
ALICJA MAJEWSKA
& WŁODZIMIERZ KORCZ
19:00 Bolesławiecki Ośrodek Kultury
TOKYO SYMPHONY ORCHESTRA
20:00 NFM, Sala Główna KGHM
RENATA PRZEMYK 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
MSZA ZA MIASTO ARRAS
19:00 Biuro Festiwalowe Impart
PóŁ NA PóŁ
19:00 Kłodzki Ośrodek Kultury

DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna
ŻMI JA – DO RO TA STA LIń SKA
19:00 OWE Odra, Oława

SPOTKANIA » » »
LWOW SKIE WSPO MNIE NIA RO MA NA
AFTA NA ZE GO – DR AGNIESZ KA 
KNY CHAL SKA -JA SKUL SKA
17:00 Ossolineum, Aula
WCIE LE NIA – PIOTR TRYSŁA
20:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » »
PROSTA HISTORIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

21 PAźDZIERNIKA PIąTEK
KONCERTY » » »

WIELKA CISZA 
RZECZ O BEETHOVENIE
11:30 NFM, Sala Główna KGHM
ALEKSIEJ ORŁOWIECKI
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
RENATA PRZEMYK 
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
FESTIWAL MŁODEJ POLSKI
19:00 Filharmonia Dolnośląska
RUSSIAN CIRCLES  19:00 Firlej
KATKA GORUNOVA
19:00 Galeria Ślimak
ANOUSHKA SHANKAR
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
120. URODZINY GERHARDA ZEGGERTA
19:30 Kościół pw. św. Krzysztofa
URSZULA
20:00 Centrum Kultury w Trzebnicy
ALICJA MAJEWSKA 
WŁODZIMIERZA KORCZ
20:00 Hotel Gołębiewski, Karpacz
SONIAMIKI 20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
ŚWIAT I JUŻ 12:15 Scena PWST
EURYDYKA 18:00 Scena PWST
ŻMI JA – DOROTA STALIńSKA
19:00 Centrum Sztuki Impart
INKA 19:00 Te atr Ar ka

WYSTAWY » » »
KONSTRUKTYWIZM TO PROBLEM, 
A NIE ESTETYKA
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
YEMAYA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PROSTA HISTORIA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

22 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » »

MORENO VELOSO (BRAZYLIA)
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
50. WROSTJA
17:00 Dziewczyny jak złoto
18:30 Złamane paznokcie...
20:00 Mój Trup
Muzeum Teatr, pl. Wolności 7a
KARSKIEGO HISTORIA
NIEPRAWDZIWA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
INKA 19:00 Te atr Ar ka
STAND UP COMEDY IN ENGLISH
20:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

WYSTAWY » » »
ANTONINA JOSZCZUK TRANSFER
12:00 ASP, ul. Traugutta 19/21
STEFAN SADOWSKI 
FLAMINGI I INSELBERGI
17:00 Galeria Socato, pl. Solny 11
MARCIN LITWA KILIMY
18:00 Pasaż Pokoyhof, ul. św. Antoniego
MAGDALENA TYC-WITWICKA INSIDE  
19:00 Galeria TYC ART, ul. Ruska 46c
STANISŁAW JAN BOROWSKI HOT DOG
20:00 Galeria Versus, ul. Jatki 11
ANNA GAŁUSZKA MARTWA NATURA
20:00 Galeria Tętno, ul. Jatki 12-13
MAŁGORZATA MITKA KARTY PAMIęCI
20:00 Galeria BB, ul. Jatki 3-6

SPOTKANIA » » »
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

19 PAźDZIERNIKA ŚRODA
KONCERTY » » »

UPIóR W ORKIESTRZE
9:00 i 11:30 NFM, Sala Główna KGHM



ALEKSIEJ ORŁOWIECKI
18:00 Zamek Piastów Śląskich w Brzegu
RUTKOWSKI & KOSSOWSKA 
BLUES ON THE BRIDGE
19:00 NFM, Sala Czarna
NATALIA KUKULSKA 20:00 Klub Anima
BEN CAPLAN 20:00 Firlej
DZIADY KAZIMIERSKIE
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
DWIE POŁóWKI POMARAńCZY
16:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
KLIMAKTERIUM
16:00 i 19:15 OWE Odra, Oława
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska
POŻąDANIE W CIENIU POKRYWKI
19:00 Aula Papieskiego Wydz. Teolog.
H(2)O  19:00 Klub Pod Kolumnami
POMNIK 19:00 Wrocławski Teatr Lalek
MONOLOG DDR
19:00 Klub Muzyki i Literatury
STAND_UP WITKACY
19:00 Scena Kameralna
MARIA CALLAS. MASTER CLASS
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
MADONNA, KSIęŻYC I PIES
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » »
POD PŁASZCZEM MARII 
I SKRZYDŁEM ANIOŁA
13:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
PRACE DYPLOMOWE 
STUDIUM FOTOGRAFII WSF
18:00 Kontury Kultury

SPOTKANIA » » »
FESTIWAL BEZTROSKA
MUSICA ART YOGA ECO
10:00-22:00 Browar Mieszczański
WIECZóR Z POEZJą NELI
19:30 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » »
SKAMIENIAŁOŚCI I DAKTYLOSKOPIA
11:00 12:30 14:30 16:00 CK Zamek
TAJEMNICE FORTEPIANU
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
PROSTA HISTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
YEMAYA 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

23 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

W LEŚNYCH OSTęPACH
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
UPIóR W ORKIESTRZE
11:00 NFM, Sala Główna KGHM
RENAUD GARCIA-FONS TRIO ARCOLUZ 
17:00 NFM, Sala Czerwona

GLORIA IN EXCELSIS DEO 
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
RICHARD GALLIANO & SYLVAIN LUC
HOMMAGE À EDITH PIAF
19:00 NFM, Sala Czerwona
SMOLIK / KEV FOX
20:00 Stary Klasztor
COMA 20:00 Zaklęte Rewiry

SPEKTAKLE » » »
POMNIK 17:00 Wrocławski Teatr Lalek
MADAME BUTTERFLY
18:00 Opera Wrocławska
PóŁ NA PóŁ
18:00 PCA Aula, Polkowice
KLIMAKTERIUM ... I JUŻ
18:30 Scena im. J. Grzegorzewskiego
32 OMDLENIA
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
MADONNA, KSIęŻYC I PIES
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYCIECZKI » » »
NYSA – ŚLąSKI RZYM
info: 609.941.775 BOT Podróżnik
ŁUŻYCE 
– KRAINA PARKóW I OGRODóW
info: 604.94.89.81 AnnaTour

SPOTKANIA » » »
FESTIWAL BEZTROSKA
MUSICA ART YOGA ECO
10:00-22:00 Browar Mieszczański
SLAM POD KOLUMNAMI
18:30 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » »
YEMAYA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNY PORANEK WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
KAPELUSZ PANI WRONY
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
CUDACZEK WYŚMIEWACZEK
16:00 Aula Papieskiego Wydz. Teolog.
NAJ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

24 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

CIMBALIBAND 20:00 Stary Klasztor
SPEKTAKLE » » »

50. WROSTJA
13:30 Odzyskanie Mistrza
14:30 Historia Urzulki
17:15 Eurydyka
PWST Braniborska 59
NA CZWORAKACH
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

SPOTKANIA » » »
PRZESTROGI DLA POLSKI…
11:00 Scena Kameralna

25 PAźDZIERNIKA WTOREK
KONCERTY » » »

LAU RE ACI KON KUR SU SKRZYP CO -
WE GO IM. H. WIE NIAW SKIE GO
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
FALK ZENKER & ENSEMBLE NU:N
19:00 NFM, Sala Czerwona
DANIEL SPALENIAK
20:30 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
POMNIK 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
COURTNEY LOVE
18:00 Scena na Świebodzkim
MęŻCZYZNA IDEALNY
18:00 Strzegomskie Centrum Kultury
MADAME BUTTERFLY
19:00 Opera Wrocławska

SPOTKANIA » » »
IZABELLA DE GEN – JUBILEUSZ
18:00 Klub Muzyki i Literatury
KAROLINA BREGUŁA
18:00 Galeria Entropia
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

26 PAźDZIERNIKA ŚRODA
KONCERTY » » »

KORPIKLAANI + SKáLMöLD 19:30 Alibi
CARRANTUOHILL 20:00 Stara Piwnica
NANCY VIEIRA 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
POMNIK 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

WYCIECZKI
KRAJOZNAWCZE

9 października
ŁU ŻY CE – po gra ni cze

pol sko -nie miec kie – GöRLITZ
23 października

ŁU ŻY CE – po gra ni cze
pol sko -nie miec kie – KRAINA

PARKóW I OGRODóW
SPACER Z RZEWODNiKiEM

16 października
NiE PO ZNA NE OSiE DLA WRO CłA WiA

– OSO BO Wi CE: osie dle,
Świę te Wzgó rze, Las Oso bo wic ki

Zbiór ka godz. 13.00, pę tla tram wa jo -
wa li nii 14 i 24, do jazd rów nież au to -
bu sem 140, 118, koszt 10 zł 

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



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne
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 KiD

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
ATM Scena na Bielanach ul. Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Alibi ul. Grunwaldzka 67, Wrocław
Anima ul. Pilczycka 47, Wrocław
Aula/Kino - Polkowice ul. Skalników 6, Polkowice
Aula Papieskiego Wydz. Teolog. pl. Katedralny 1, Wrocław
BauBar ul. Świdnicka 12/16, Wrocław
Bolesławiecki Ośrodek Kultury pl. J. Piłsudskiego  1c, Bolesławiec
Browar Mieszczański ul. Hubska 44, Wrocław
CRZ Krzywy Komin ul. Dubois 33-35a, Wrocław
Centrum Kongresowe Stadion Wrocław al. Śląska 1, Wrocław
Centrum Kultury Muza ul. Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław
Centrum Reanimacji Kultury ul. Jagiellończyka 10c, Wrocław
Centrum Sztuki impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Centrum Sztuki w Staniszowie Staniszów 100, Jelenia Góra
Centrum Sztuki WRO ul. Widok 7, Wrocław
Cztery Litery Kurzy Targ 3, Wrocław
Das Lokal Plac Solidarności 1/3/5, Wrocław
Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym ul. Kolejowa 29, Brzeg Dolny
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury ul. Świdnicka 23, Dzierżoniów
Filharmonia Dolnośląska ul. Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Galeria Entropia ul. Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław
Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak pl. Konstytucji 3 Maja 4
Galeria TYC ART ul. Ruska 46 c, Wrocław
Galeria Versus Jatki 11, Wrocław
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy Prusicka 12, Trzebnica
Gminny Ośrodek Kultury ul. Zjednoczenia 67, Pawłowice
Hala Stulecia / Sala Audytoryjna / Pawilon Czterech Kopół / Centrum Poznawcze ul. Wystawowa 1,
Kawiarnia Kulturalna ul. Wojska Polskiego 26/15, Bystrzyca Kłodzka
Klub Pod Kolumnami pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Kościuszki 10, Wrocław
Klubokawiarnia Mleczarnia ul. Włodkowica 5, Wrocław
Kontury Kultury ul. Jagiellończyka 10a, Wrocław
Kościół Opatrzności Bożej ul. Kazimierza Wielkiego 29, Wrocław
Kościół pw. NMP na Piasku na Ostrowiu Tumskim ul. Katedralna 12, Wrocław
Kościół pw. św. Krzysztofa pl. św. Krzysztofa 1, Wrocław
Kościół pw. św. Krzyża pl. Katedralny 18, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, Wrocław
Kłodzki Ośrodek Kultury pl. Jagiełły  1, Kłodzko
MPB w Głuszycy ul. Grunwaldzka 26, Głuszyca
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury pl. Wolności 15, Międzylesie
Muzeum Filumenistyczne Mały Rynek  1, Bystrzyca Kłodzka
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku ul. ignacego łukasiewicza 4, Kłodzko
NFM, Sala Główna KGHM, Sala Czarna, Sala Czerwona Plac Wolności 1, Wrocław
ODT Swiatowid ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Ośrodek Współpracy Europejskiej "Odra" ul Młyńska 3, Oława
PPM Zajezdnia Legnicka 65, Wrocław
Pralnia Krakowska 100, Wrocław
Sala Koncertowa Radia Wrocław im. J. Kaczmarka ul. Karkonoska 10, Wrocław
Salonik artystyczny u Daphne ul. Ulanowskiego, 22A, Wrocław
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stara Piwnica ul. Krupnicza 15, Wrocław
Stary Klasztor ul. Purkuniego 1, Wrocław
Strzegomskie Centrum Kultury ul. Paderewskiego  36, Strzegom
Teatr Arka ul. Mennicza 3, Wrocław
Teatr Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu ul. Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Polski ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
Teatr Zdrojowy ul. Kościuszki 19, Szczawno Zdrój
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida al. Wojska Polskiego 38, Jelenia Góra
Teatr im. Modrzejewskiej, Caffe Modjewska Rynek 39, Legnica
Treningi Taijiquan w Zespół Szkół nr 7 ul. iwana Pawłowa 15, Wrocław
Trzebnicki Dom Kultury ul. Prusicka 12, Trzebnica
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu ul. Prusicka 12, Trzebnica
Twojrobot Wrocław ul. Szczęśliwa 28, Wrocław
Vertigo Jazz Club & Restaurant ul. Odrzańska 13, Wrocław
Wrocławski Teatr Lalek pl. Teatralny 4, Wrocław
Zaklęte Rewiry ul.     Krakowska, 100, Wrocław
Zdrojowy Teatr Animacji Park Zdrojowy 1, Cieplice, Jelenia Góra
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 3.000 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 105.000
unikalnych użytkowników
– rejestrujemy ponad 510.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 3. 200.000 
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



WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

8 PAź DZiER Ni KA
• JELENiA GóRA CiEPLiCE ZDRóJ

Pałac w Pakoszowie
| Huta Szkła Julia Piechowice

22 PAź DZiER Ni KA
• NYSA – ŚLĄSKi RZYM

Skar biec | Ba zy li ka | Mu zeum | Twier -
dza | Za byt ko we cen trum ze wspa nia -
ły mi świą ty nia mi

11-12-13 Li STO PA DA
• BER LiN KLA SYCZ NY

1 dzień:
STA RY POCZ DAM: Ry nek | Ko ściół św.
Mi ko ła ja | Pa łac Miej ski | Dziel ni ca
Ho len der ska
CE Ci LiEN HOF: Miej sce pod pi sa nia
w 1945 roku Ukła du Pocz dam skie go |
Most Glie nic ker zw. Mo stem Szpie gów
| Ko ściół Pa mię ci ce sa rza Wil hel ma |
Ku’damm –na je le gant sza uli ca Ber li na

2 dzień:
BRA MA BRAN DEN BUR SKA: Unter den
Lin den | Po mnik Ho lo cau stu | Ka te -
dra św. Ja dwi gi | Gen dar men markt
z za bu do wą | Wy spa Mu ze ów – bu dyn -
ki mu ze al ne z ze wnątrz | Ber li ner
Dom – wnę trze | Mur Ber liń ski | Check -
po int Char lie

3 dzień:
CHAR LOT TEN BURG: Naj pięk niej sza
i naj więk sza za cho wa na re zy den cja
Ho hen zol ler nów w sto li cy – wnę trza

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

COURTNEY LOVE
18:00 Scena na Świebodzkim
ONI 19:00 Scena Kameralna

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

27 PAźDZIERNIKA CZWARTEK
KONCERTY » » »

KONCERT PEDAGOGóW
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
RYTMY ŚWIATA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
MAŁA NOCNA SERENADA
19:00 NFM, Sala Czarna
BOKKA 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
COPPÉLIA  19:00 Opera Wrocławska
ONI 19:00 Scena Kameralna

WYSTAWY » » »
TOMASZ GRZYB CZEKANIE
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

FILMY » » »
MARCIN GIŻYCKI
AqUAMACJE I KALKULACJE
18:00 Galeria Entropia

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

28 PAźDZIERNIKA PIąTEK
KONCERTY » » »

ENTOMBED AD 19:00 Alibi
ZAGAN ACOUSTIC - MŁODA POLSKA
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
MISTRZOWIE GITARY
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
FOLIBA, SANGO - ZMIANA WIBRACJI
ZIEMI, CHEEBA, DUBRISING
19:00 Stara Piwnica
KORTEZ 19:00 Zaklęte Rewiry
EDYTA GEPPERT 
19:30 ATM Scena na Bielanach
KABANOS + CHORZY
20:00 Stary Klasztor
AVIAN SHOWCASE 23:59 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
COPPÉLIA  19:00 Opera Wrocławska
SZKOŁA BŁAZNóW
19:00 Scena na Świebodzkim
INKA 19:00 Te atr Ar ka

WYSTAWY » » »
PATRYCJA MASTEJ PIKSELOZA
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
SID – WąŻ, KTó RY CHCIAŁ ŚPIE WAć 

10:00 i 12:00 Opera Wrocławska
YEMAYA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SYN DOZORCY
17:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KRęCIPUPA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

29 PAźDZIERNIKA SOBOTA
KONCERTY » » »

W STRONę CISZY
18:00 NFM, Sala Czerwona
VICENTE AMIGO 
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
JAMAL 19:00 Stary Klasztor
EDYTA GEPPERT
19:30 ATM Scena na Bielanach
TEN YEARS AFTER 20:00 Alibi
ZADUSZKI JAZZOWE
20:30 NFM, Sala Czarna
AMBIVALENT / OVUM, BERLIN 
23:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » »
DZIADY
12:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
EUGENIUSZ ONIEGIN 
19:00 Opera Wrocławska
SZKOŁA BŁAZNóW
19:00 Scena na Świebodzkim
INKA 19:00 Te atr Ar ka
KRZYWICKA/KREW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » »
KAFVA – KON FRON TA CJE 
AMA TO RóW FO TO VI DEO AR TU
17:00 Galeria MDK Śródmieście

DLA DZIECI » » »
CU DA -SZKLAN KI – WARSZ TA TY
11:00 CRZ Krzywy Komin
EKOTEKA: EKOINNOWACJE W
MIEŚCIE | DZIECIęCE STUDIO
ARCHITEKTURY
11:00 Centrum Poznawcze
WROTA CZASU
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
YEMAYA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRęCIPUPA
15:00 Wrocławski  Teatr Lalek

30 PAźDZIERNIKA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

HUNTER 20:00 Stary Klasztor
SPEKTAKLE » » »

EUGENIUSZ ONIEGIN 
19:00 Opera Wrocławska

DLA DZIECI » » »
FRANIA PIORUN

12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

31 PAźDZIERNIKA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

DZIADY. RECYKLING
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
THE DUMPLINGS – KTO ZO BA CZY
20:00 Stary Klasztor



Lucyna Wiatr, Toscania 


