
cojestgrane.pl - pismo bezpłatne - nr 274 - rok wydania XXIII
ISSN 1233-0086

R

KONCENTRATOR KULTURY GRUDZIEŃ 2016

SYLWESTER 2016
30 grudnia 19:00, 31 grudnia 19:00

Narodowe Forum MuzykI, pl. Wolności 1

BAL U KSIĘ CIA OR LO VSKIE GO
30 grudnia 19:00, 31 grudnia 20:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35

MIĘDZYNARODOWA 
GALA SYLWESTROWA

31 grudnia 19:00
Aula Leopoldina, pl. Uniwersytecki 1 
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15 NFM, Sala Główna KGHMgrudnia
czwartek / Thu
20:00

Taniec w NFM
Huang Yi & KUKA 

17 NFM, Sala Główna KGHMgrudnia
sobota / Sat
19:00

Program:
 

R. Schumann  

Potęga uczuć

   

30 NFM, Sala Główna KGHMgrudnia
piątek / Fri
19:00

Sylwester 2016

Program:

E. Grieg 

31 grudnia
sobota / Sat
19:00

      2016-11-23   10:34:50





1233-1236 Wieczory lisztowskie

wOJciecH waleczek –  fortepian
Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych

W programie utwory Chopina, schumanna i Liszta (transkrypcje pieśni
Chopina i schuberta oraz utworów paganiniego) 
sło wo o mu zy ce – Ju liusz ada mow ski
8 Xii, g. 12.30 – wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl Ko ściusz ki 10
(178. Kon cert dla mło dze ży z cy klu Jak słu chać Mu zy ki)
8 Xii, g. 18.00 – wro cław, Klub MiL, pl. T. Ko ściusz ki 10 
9 Xii, g. 18.30 – Obor ni ki Śl., Sa lo nik 4. Muz, ul. J. Pił sud skie go 13

10 Xi, g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1

woj ciech wa le czek ur. w 1980 r.,
ukoń czył z wy róż nie niem Aka de mię
Mu zycz ną w Ka to wi cach w kla sie for -
te pia nu prof. Zbi gnie wa Rau bo w ro -
ku 2003. Stu dia po dy plo mo we pod kie -
run kiem prof. Lee Kum -Sing'a od był
w Van co uver Aca de my of Mu sic w Ka -
na dzie. W ro ku 2014 uzy skał w Aka de -
mii Mu zycz nej w Byd gosz czy sto pień
dok to ra sztuk mu zycz nych w za kre sie
in stru men ta li sty ki. Jest lau re atem wie -
lu kon kur sów pia ni stycz nych.
0d kil ku na stu lat pro wa dzi sze ro ko za kro jo ną dzia łal ność ar ty stycz -
ną wy stę pu jąc z re ci ta la mi oraz ja ko so li sta kon cer tów sym fo nicz -
nych i ka me ra li sta w kra jach Unii Eu ro pej skiej, oraz w Szwaj ca rii, Bo -
śni i Her ce go wi nie, Moł da wii, Bia ło ru si, Ro sji, Ka zach sta nie, Jor da nii,
Pa le sty nie, Al gie rii, Tur cji, Ira nie, Ira ku, Tu ne zji, Ka na dzie, Ja po nii, Ar -
gen ty nie i w USA.
W ro ku 2014, na kła dem wy twór ni NA XOS, uka zał się je go al bum pły -
to wy na gra ny wspól nie ze skrzyp kiem Voyt kiem Pro nie wi czem za -
wie ra ją cy utwo ry Fe ren ca Lisz ta na skrzyp ce i for te pian. Krą żek zo -
stał pły tą ty go dnia II pro gra mu Pol skie go Ra dia oraz zy skał zna ko -
mi te re cen zje w spe cja li stycz nych świa to wych cza so pi smach (Gra -
mo pho ne, The Strad, Re smu si ca, Piz zi ca to).
Pia ni sta otrzy my wał na gro dy i sty pen dia Pre ze sa Ra dy Mi ni strów,
Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, Pre zy den tów Ka to wic
i Gli wic, Sej mi ku Sa mo rzą do we go Wo je wódz twa Ślą skie go oraz wie lu
in nych pry wat nych i pu blicz nych in sty tu cji.
W ro ku 2017 na kła dem wie deń skiej wy twór ni Ca pric cio uka że się
naj now szy al bum pły to wy oj cie cha Wa lecz ka za wie ra ją cy trans kryp -
cje Fe ren ca Lisz ta utwo rów Ni co lo Pa ga ni nie go.
Pla ny kon cer to we na przy szły rok obej mu ją wy ko na nia dzieł naj -
słyn niej szych pol skich kom po zy to rów pod czas re ci ta li w Pol sce, Sło -
wa cji, Niem czech, Fran cji i Luk sem bur gu.
Oprócz ak tyw no ści kon cer to wej ar ty sta zaj mu je się też dzia łal no -
ścią na uko wo -dy dak tycz ną – pra cu je na sta no wi sku ad iunk ta w In -
sty tu cie Mu zy ki Uni wer sy te tu Ślą skie go.

Wię cej in for ma cji na www.wa le czek.com
Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Gmi ny
Wro cław, Gmi ny Brzeg, Gmi ny Obor ni ki Ślą skie, Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców ST0ART
i Za kła du Hi gie ny Ko mu nal nej Sp. z o.o. w Brze gu.

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

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

Bal u księ cia Or lo vskie go
Spektakl sylwestrowo-noworoczny
30 grudnia 19:00, 31 grudnia 20:00

1 stycznia 18:00
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Dy ry gent – Mar cin na łęcz -nie siO łOw ski
w ro li Or lo vskie go – al DO na Jan kOw ska
re ży se ria – aDaM FrOntczak
PrO GraM – częŚĆ Pierw sza:
Ope ret ka Ze msta nie tO pe rZa Jo han na straus sa:
• Uwer tu ra do ope ret ki
• ku ple ty księ cia Or lo vskie go (ich la de gern mir Gäste
ein...) z ii ak tu, wyk. al do na Jan kow ska
• ku ple ty ade li (Me in Herr Ma rqu is...)
z ii ak tu ope ret ki, wyk. Jo an na Mo sko wicz
• Du et ro za lin dy i ein sen ste ina
(ach, wie wird me in au ge trübe...) z ii ak tu ope ret ki,
wyk. an na li cho ro wicz/ewa Ve sin, łu kasz ro siak
• czar dasz ro za lin dy (klänge der He imat...)
z ii ak tu, wyk. an na li cho ro wicz/ewa Ve sin
GO Ście na Ba lU: • Pio sen ka sta rej la dy (i am easi ly as -
si mi la ted...) z i ak tu mu si ca lu kan dyd le onar da Bern ste -
ina, wyk. Ja dwi ga Po stroż na
• Pio sen ka te wie go z mu si ca lu skrzy pek na da chu
Jer ry'ego Boc ka, wyk. Ma ciej krzysz ty niak
• ta niec go dzin z iii ak tu ope ry Gio con da
amil ca re Pon chiel le go
• aria Pe ri cho li (nic nie pa mię tam, to za baw ne, czy wi no
by ło słod kie, czy wy traw ne...) z ope ret ki Pe ri cho la Ja cqu -
esa Of fen ba cha, wyk. iry na zhy tyn ska
• aria emi la (w ta ki pięk ny wie czór...) z i ak tu mu si ca lu
Po łu dnio wy Pa cy fik richarda rod ger sa, wyk. Ja cek Ja sku ła
• aria Ma rii (sa lut à la Fran ce...)
z ii ak tu ope ry cór ka puł ku Ga eta no Do ni zet tie go,
wyk. Ma ria roz y nek/Jo an na Mo sko wicz
• walc kwia tów z ba le tu Dzia dek do orze chów
Pio tra czaj kow skie go
• to ast Vio let ty i al fre da z chó rem (li bia mo, li bia mo...)
z i ak tu ope ry tra via ta Giu sep pe Ver die go,
wyk. an na li cho ro wicz/ewa Ve sin, Vic tor cam pos le al
częŚĆ DrU Ga
• Uwer tu ra do mu si ca lu kan dyd le onar da Bern ste ina
GO Ście na Ba lU: • aria ku ne gun dy (Glit ter and be gay...)
z ii ak tu mu si ca lu kan dyd le onar da Bern ste ina,
wyk. Ma ria roz y nek/Jo an na Mo sko wicz
• Du et ko tów Gio ac chi no ros si nie go, wyk. an na li cho ro -
wicz/ewa Ve sin, Ja dwi ga Po stroż na/iry na zhy tyn ska
• Po lka tritsch trasch Jo han na straus sa
• Pieśń Gra na da au gu sti na la ry, wyk. Vic tor cam pos le al
• Far ru ca z za rzu eli la del ma no jo de ro sas Pa blo so -
rozába la, wyk. Jo an na Mo sko wicz, Vic tor cam pos le al
• aria Olim pii (Oise aux dans la char mil le...) z i ak tu ope ry
Opo wie ści Hof f man na Ja cqu esa Of fen ba cha,
wyk. Jo an na Mo sko wicz/Ma ria roz y nek
• sek stet z chó rem (Hélas, mon co eur s'éga re en co re...)
z ii ak tu Opo wie ści Hof f man na Jacquesa Of fen ba cha,
wyk. an na li cho ro wicz/ewa Ve sin, Vic tor cam pos le al,
Ja cek Ja sku ła, iry na zhy tyn ska, łu kasz ro siak
• can can z ope ret ki Or fe usz w pie kle J. Of fen ba cha
• Po lka Unter Don ner und Blitz op. 324 J. straus sa
• Fi nał: al do na Jan kow ska, an na li cho ro wicz, łu kasz
ro siak, Jo an na Mar sza łek, Ma ciej krzysz ty niak, Ja cek Ja sku ła
Bilety: od 50 zł. Czas trwania: 180 min.
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kon cert lau re atów Vii Mię dzy na ro do we go tur nie ju
Dy ry gen tu ry chó ral nej – w stro nę po li fo nii
10 grud nia 20:00

sa la Kon cer to wa aka de mii mu zycz nej im. Karola Li piń skie go,
pl. Ja na paw ła ii nr 2 we Wro cławiu
chór Fe ich ti num aka de mii Mu zycz nej im. ka ro la li piń skie go we wro cła wiu
ar tur wró bel – kie row nic two ar ty stycz ne
chór ka me ral ny sen za ri go re aka de mii Mu zycz nej im. ka ro la li piń skie go we wro cła wiu
Jo lan ta szy bal ska -Mat czak – kie row nic two ar ty stycz ne
chór ka me ral ny aka de mii Mu zycz nej im. i. J. Pa de rew skie go w Po zna niu
Ma rek Gan dec ki – kie row nic two ar ty stycz ne
chór nFM - agniesz ka Fran ków -Że la zny – kie row nic two ar ty stycz ne

Już po raz siód my sto li cę Dol ne go Ślą ska od wie dzą mło dzi dy ry gen ci z róż nych
stron świa ta, by wziąć udział w ko lej nym Mię dzy na ro do wym Tur nie ju Dy ry gen -
tu ry Chó ral nej W stro nę po li fo nii. Pod czas koncertu usły szy my licz ne chó ry
pod kie row nic twem fi na li stów kon kur su, który odbędzie się we wro cław skiej
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go.
Od swo jej pierw szej edy cji  jest wy da rze niem ma ją cym na ce lu wy mia nę do -
świad czeń mię dzy mło dy mi adep ta mi od mien nych szkół chór mi strzow skich,
pro pa gu ją cych róż ne nur ty twór czo ści chó ral nej. Stąd też rów nież utwo ry mu -
zycz ne pre zen to wa ne w ko lej nych eta pach kon kur so wych cha rak te ry zu je
ogrom na róż no rod ność. W trak cie kil ku dnio wych zma gań mło dzi dy ry gen ci za -
pre zen tu ją swo je umie jęt no ści, in ter pre tu jąc za rów no mu zy kę daw ną, jak
i współ cze sną. W ich re per tu arze znaj dą się mię dzy in ny mi ro man tycz ne pie śni
Jo han ne sa Brahm sa, pol ska mu zy ka daw na, dzie ła wo kal ne Ka ro la Szy ma now -
skie go, a tak że utwo ry po wsta łe w ostat nich la tach.
Wy bra ne kom po zy cje usły szy my rów nież w ra mach wy jąt ko we go kon cer tu we
wro cław skiej Aka de mii Mu zycz nej im. Karola Lipińskiego.

miej sca gwa ran to wa ne dla po sia da czy bez płat nych kart wstę pu. Od biór kart w re cep cji bu -
dyn ku „e” aka de mii mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go od dnia 3.12.2016 r.

Mu zy ka ka me ral na
Jó ze fa el sne ra
8 grud nia 19:00

Ora to rium ma ria num,
plac Uni wer sy tec ki 1 we Wro cławiu
wystąpią: ka ta rzy na Dro gosz – pia no for te,
ro bert Ba cha ra – skrzyp ce, Do mi nik Dęb ski 
– al tów ka, te re sa ka miń ska – wio lon cze la
Pro gram: Mu zy ka ka me ral na Jó ze fa el sne -
ra: trio B -dur na for te pian, skrzyp ce i wio -
lon cze lę op. 2; so na ta F -dur na skrzyp ce
i for te pian op. 10 nr 1; ron do à la Ma zu -
rek c -dur na for te pian so lo; kwar tet for te -
pia no wy es -dur op. 15 

Jó zef El sner, od kryw ca ta len tu Fry de -
ry ka Cho pi na. Kom po zy tor pre ro man -
tycz ny, któ ry pro mo wał pol ski styl na -
ro do wy ba zu ją cy na ro dzi mym folk lo -
rze. Tyl ko nie licz ni ko ja rzą go z Wro cła -
wiem. A to wła śnie tu miesz kał i po bie -
rał na uki mu zycz ne przez osiem lat.
Dla te go też kon cert pre zen tu ją cy twór -
czość ka me ral ną Jó ze fa El sne ra, wy ko -
ny wa ną na in stru men tach hi sto rycz -
nych, zo stał włą czo ny do cy klu „1000
lat mu zy ki we Wro cła wiu”.
Od 1781 ro ku zwią za ny był z wro cław -
skim klasz to rem do mi ni ka nów oraz je -
zu ic kim Gim na zjum św. Ma cie ja, gdzie
przy uczał się do śpie wu chó ral ne go.
W póź niej szych la tach pięk ny głos uto -
ro wał mu dro gę do do brze przyj mo wa -
nych wy stę pów so lo wych. We Wro cła -
wiu El sner za zna ja miał się też z taj ni -
ka mi ba su cy fro wa ne go, stał się adep -
tem gry na skrzyp cach, a tak że pod jął
pierw sze pró by kom po zy tor skie. Ja ko
mło dzie niec za si lił sze re gi stu den tów
teo lo gii miej sco we go uni wer sy te tu. Nie
dzi wi za tem, że kon cert je mu po świę -
co ny od bę dzie się w uni wer sy tec kim
Ora to rium Ma ria num!

Bilety: 20/10 zł

Ro bert Ba cha ra fot. W. Rzeżuchowski

Jubileusz 10-lecia chóru nFM Barwy dźwięków – kolory tęczy
18 grudnia 18:00

narodowe Forum muzyki, sala Główna KGHm, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
wy ko naw cy: chór nFM – agniesz ka Fran ków -Że la zny – dy ry gent
in stru men ta li ści ze spo łów nFM

Dla Chóru NFM nie istnieją żadne repertuarowe ograniczenia – zespół czuje się
doskonale w każdym gatunku, epoce czy stylu. Dowodem na to jest zestaw
utworów, który artyści zaprezentują podczas tego szczególnego, jubileuszowego
wieczoru. Będzie sporo muzyki nowej, a także poruszające, magiczne wręcz
pieśni Mahlera, nie zabraknie miejsca tak dla utworów religijnych, jak i świeckich.

Bilety:  80/40/30/27/25/20/18/15/10 zł



GGRRUUDDZZIIEEŃŃ 22001166
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

11--33 XXIIII,,  AAMMKKLL  
EUROPEJSKIE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW 
45 LAT WRO CŁAW SKIEJ MU ZY KO TE RA PII 
W CEN TRUM EU RO PY

33 XXIIII,,  ggooddzz.. 1111::0000,,  SSaa  llaa  000011BB  AAMMKKLL  
OGÓL NO POL SKA KON FE REN CJA NA UKO WO 
-AR TY STYCZ NA CHÓR. WCZO RAJ, DZIŚ, JU TRO

Współ or ga ni za tor:

33  ii 1177 XXIIII,,  ggooddzz.. 1199::0000,,  KKoo  śścciióółł  ppww..  śśww..  AAnn  ttoo  nniiee  ggoo  
zz PPaa  ddwwyy,,  WWrroo  ccłłaaww,,  uull..  śśww..  AAnn  ttoo  nniiee  ggoo 3300
KONCERTY ADWENTOWE U PAULINÓW **

66 XXIIII,,  ggooddzz.. 1188::0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL  
KONCERT OBLICZA MUZYKI EUROPY **

66--77 XXIIII,,  SSaa  llaa  KKaa  mmee  rraall  nnaa  AAMMKKLL
MI STRZOW SKI KURS – PROF. EERO TA RA STI **

77--1100 XXIIII,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL
VII MIĘ DZY NA RO DO WY TUR NIEJ 
DY RY GEN TU RY CHÓ RAL NEJ 
W STRONĘ POLIFONII **

1100 XXIIII,,  ggooddzz.. 2200::0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL  
KON CERT LAU RE ATÓW VII MIĘ DZY NA RO DO WE -
GO TUR NIE JU DY RY GEN TU RY CHÓ RAL NEJ
W STRONĘ POLIFONII **

1177 XXIIII,,  ggooddzz.. 1166::0000  ii 1188::0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL  
KONCERT: AKA DE MIA CHÓ RAL NA 
– ŚPIE WA JĄ CA POL SKA **  

1188 XXIIII,,  ggooddzz.. 1188::0000,,  SSaa  llaa  KKoonn  cceerr  ttoo  wwaa  AAMMKKLL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ **

Sza now ni Pań stwo,
gru dnio wa ofer ta ar ty stycz na 
Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la
Li piń skie go we Wro cła wiu 
w spo sób szcze gól ny ad re so wa na
jest do mi ło śni ków sztu ki 
śpie wu chó ral ne go, a tak że
do wiel bi cie li mu zy ki 
sym fo nicz nej, ka me ral nej i sa kral nej. 

W pierw szej po ło wie grud nia zo sta ną prze pro wa dzo ne w na szej Uczel ni trzy wy da rze nia
re ali zo wa ne w ra mach Pro gra mu Mu zycz ne go Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 
Wro cław 2016. W dniach 1-3 grud nia od bę dzie się Eu ro pej skie Fo rum 
Mu zy ko te ra peu tów 45 lat Wro cław skiej Mu zy ko te ra pii w Cen trum Eu ro py.
Od 7 grud nia bę dzie my go ścić mło dych dy ry gen tów z ca łe go świa ta 
– uczest ni ków VII Mię dzy na ro do we go Tur nie ju Dy ry gen tu ry Chó ral nej W stro nę 
po li fo nii. Za pra szam Pań stwa za rów no na wszyst kie prze słu cha nia, któ re są otwar te dla 
pu blicz no ści, jak rownież na uro czy sty kon cert lau re atów (10 grud nia). Za kilka dni 
po zna my tak że lau re atów Mię dzy na ro do we go Kon kur su Kom po zy tor skie go 
Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016. Przed mio tem kon kur su jest utwór 
sym fo nicz ny in spi ro wa ny kul tu rą, hi sto rią lub na tu rą Wro cła wia, a pu la na gród wy no si
200 000 zło tych.  

Wśród in nych wy da rzeń ar ty stycz nych oraz na uko wych war te po le ce nia są: do rocz ne
Kon cer ty Ad wen to we u Pau li nów (3 i 17 grud nia); kon cert z cy klu Ob li cza Mu zy ki 
Eu ro py (6 grud nia); Mi strzow ski Kurs, któ ry po pro wa dzi wy bit ny mu zy ko log 
z Uni wer sy te tu Hel siń skie go, prof. Eero Ta ra sti (6-7 grud nia); kon cer ty w ra mach 
 pro jek tu Aka de mia Chó ral na – Śpie wa ją ca Pol ska (17 grud nia); kon cert Aka de mic kiej
Or kie stry Sym fo nicz nej (18 grud nia).

Ser decz nie za pra szam Pań stwa do Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wie po zo sta jąc z na dzie ją, że udział w wy da rze niach ar ty stycz nych i na uko wych
speł ni Pań stwa ocze ki wa nia. Szcze gó ło wa in for ma cja o na szej ofer cie do stęp na jest
na stro nie in ter ne to wej Uczel ni pod ad re sem: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll.

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia pro szę przy jąć ży cze nia do bre go
zdro wia, spo ko ju, po go dy du cha, a w No wym Ro ku re ali za cji pla nów i za mie rzeń oraz
wszel kiej po myśl no ści. 

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**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu
**  WWssttęępp  wwoollnnyy  
**  WWttęępp  zzaa  zzaapprroosszzeenniiaammii

       



rudolphina 4 – Muzyka na Boże narodzenie
11 grudnia 18:00 sa la Wiel ka ra tusza, rynek we Wro cławiu. Wstęp wol ny!

Wy ko naw cy: Can to res mi no res Wra ti sla vien ses – dyr. piotr Kar pe ta. po zy tyw or ga no wy mar ta niedź wiec ka
Wro cław scy Ka me ra li ści za pra sza ją na kon cert ko lęd z XVI i XVII wie ku w wy ko na niu chó ru ka me ral ne go Can to res Mi no -
res Wra ti sla vien ses. Jest to kon ty nu acja pro jek tu Bi blio the ca Ru dol phi na – kom plek so we go opra co wa nia i przy wró ce nia
do ży cia kon cer to we go mu zy ka liów z naj ob szer niej sze go re ne san so we go zbio ru mu zycz ne go na Ślą sku. 
W re per tu arze kon cer tu znaj dą się za rów no dzie ła wiel kich mi strzów, jak G. Ga brie li, O. di Las so, czy T. L da Vic to ria, jak
też au to rów mniej zna nych, np. ślą ski kom po zy tor Tho mas Fritsch.
Pro jekt Bi blio the ca Ru dol phi na jest jed nym z prio ry te tów mu zycz nych mia sta Wro cła wia – Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry w 2016 ro ku pro -
mu ją cych Śląsk ja ko waż ny ośro dek kul tu ral ny Eu ro py i jest re ali zo wa ny przy wspar ciu Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go.

Po lish cel lo Qu ar tet | Qu ater nion
15 grud nia 19:00

na ro do we Fo rum mu zy ki, sa la Ka me ral na plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
wy ko naw cy: Po lish cel lo Qu ar tet
Pro gram: t. esca ich Gro und iii; a. Do mi ni after the tor chli ght red*; a. za ga jew ski sculp tu re
(from the way of the cross)* na czte ry pre pa ro wa ne wio lon cze le; s. Gu ba idu li na Qu ater nion

Li te ra tu ra prze zna czo na na ze spół zło żo ny z czte rech wio lon czel nie jest zbyt
bo ga ta. Na szczę ście nie brak współ cze snych kom po zy to rów, któ rzy – ocza ro -
wa ni brzmie niem i po ten cja łem te go nie ty po we go skła du – two rzą no we dzie -
ła. Człon ko wie Po lish Cel lo Qu ar tet nie raz już udo wad nia li, że no wo ści im nie -
strasz ne, na wet te, któ re wy ma ga ją po dej mo wa nia się za dań, ja kich nie uczy
się na aka de miach mu zycz nych, przy kła do wo zgra nia się z elek tro ni ką czy pro -
jek cja mi mul ti me dial ny mi.
Bilety: 50/30/20/24/16 zł

wieczór muzyki klasycznej
2 grudnia 18.00

Klub muzyki i Literatury
pl. Gen. t. Kościuszki 10
ida ta ma ra za gór ska – so pran
Mi le na Pio ruń ska – skrzyp ce
wik tor szy maj da – for te pian
w pro gra mie: F. schu bert, F. cho pin,
s. Mo niusz ko, M. kar ło wicz, G. Puc ci ni,
c. sa int -sa ens

ida ta ma ra za gór ska – so pran, pe da -
gog śpie wu, lo go pe da, lek tor ję zy ka
wło skie go. Ukoń czy ła AM we Wro cła -
wiu, wy dział wo kal no -ak tor ski oraz
kur sy mi strzow skie w Cze chach, Au -
strii, na Sło wa cji i we Wło szech. Pro -
wa dzi oży wio ną dzia łal ność kon cer to -
wą, współ pra cu je z Pol ską Sce ną Ope -
ro wo -Kon cer to wą w Ło dzi.
Mi le na Pio ruń ska – wro cła wian ka,
ma 11 lat. Kształ ci się w kla sie skrzy -
piec Kon ra da Dra ga na w Ze spo le Szkół
Mu zycz nych w Le gni cy. Na skrzyp cach
gra od 5 ro ku ży cia. W 2015 roku
zadebiutowała jako solistka z orkiestrą
kameralną Expressivum Modern grając
Wiosnę Antonio Vivaldiego.
wik tor szy maj da – ab sol went (1991)
AM w Byd gosz czy w kla sie for te pia nu
prof. J. Su li kow skie go. Od 1991 ro ku
pra cu je w Ogól no kształ cą cej Szko le
Mu zycz nej I i II st. we Wro cła wiu.

Wstęp wolny!

Gwiaz do świeć, ko lę do leć Kon cert świą tecz ny
11 grud nia 17:00 sa la Kon cer to wa ra dia Wro cław im. J. Kacz mar ka, ul. Kar ko no ska 10
Muzycz na wę drów ka po śród pol skich ko lęd i pa sto ra łek wy ko na nych przez wy -
bit nych ar ty stów: Ol gę Boń czyk, Ali cję Ma jew ską i Zbi gnie wa Wo dec kie go.
Przy for te pia nie za sią dzie kom po zy tor, pia ni sta i aran żer Wło dzi mierz Korcz.
Bilety: 120/100 zł





Hu ang Yi & kU ka
Ta niec w NFM
15 grud nia 20:00

na ro do we Fo rum mu zy ki, sa la Głów -
na KGHm, plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
wystąpią: Hu an go  Yi, ro bo t kU ka
oraz tan ce rze Hu chien i lin Jou -wen

Ta niec twa rzą w twarz z ro bo tem jest
jak pa trze nie na wła sną twarz w lu -
strze… My ślę, że zna la złem klucz
do te go, jak tchnąć w ro bo ty ludz kie
emo cje. (Hu ang Yi).
Ja ko dziec ko Hu ang Yi chciał mieć ko le -
gę – ro bo ta. Ja ko do ro sły stwo rzył ro bo -
ta, z któ rym moż na tań czyć. Słyn ny taj -
wań ski cho re ograf Hu ang Yi oraz to wa -
rzy szą cy mu ro bot KU KA za pre zen tu ją
spek takl pe łen pre cy zji i zdu mie wa ją ce -
go ar ty zmu. Har mo nij nie spla ta jąc
sztu kę tań ca z me cha ni ką in ży nie ryj ną,
two rzy po etyc kie dzie ło, któ re bez błęd -
nie łą czy ta niec no wo cze sny i sztu ki wi -
zu al ne z kró le stwem ro bo ty ki.

Bilety: 130/100/70/40 zł

Gre gor lan gius Ru dol phi na 5
2 grudnia 18:00

sa la Wiel ka ra tusza, rynek we Wro cławiu.
wy ko naw cy: ars can tus
kier. art. to masz Do brzań ski

Ru dol phi na 5 jest przed ostat nim z cy -
klu kon cer tów pre zen tu ją cych dzie ła
zgro ma dzo ne w bi blio te ce księ cia le -
gnic kie go Je rze go Ru dol fa, bę dą cej jed -
nym z naj ob szer niej szych zbio rów mu zycz nych re ne san so wej Eu ro py. W zbio -
rze tym istot ne miej sce zaj mu ją ko lek cje nie miec kich kom po zy to rów koń -
ca XVI wie ku, któ rzy po zo sta ją w dzi siej szych cza sach w więk szo ści nie zna ni.
Gre gor Lan gius na le żał do naj waż niej szych twór ców ostat niej ćwier ci XVI w.
i przez so bie współ cze snych po rów ny wa ny był do Or lan da di Las so. Szcze gól -
ną po pu lar ność zdo był trzy gło so wy mi pie śnia mi nie miec ki mi, któ rych druk był
wzna wia ny jesz cze dłu go po śmier ci au to ra. Lan gius w swej twór czo ści, sta no -
wią cej przede wszyst kim kwin te sen cję re ne san so wej po li fo nii, umie ścił licz ne
za ląż ki sty lu ba ro ko we go i na pierw szym pla nie po sta wił sło wa ba wiąc się od -
ma lo wy wa niem ich zna czeń za po mą cą dźwię ków.
Re per tu ar wie lo gło so wych sa crae can to nies oraz wspo mnia nych pie śni nie miec -
kich zo sta nie przed sta wio ny pu blicz no ści przez ze spół Ars Can tus na kon cer tach,
któ re od bę dą się na po cząt ku grud nia we Wro cła wiu, Le gni cy i War sza wie.

Wstęp wol ny!

ewa Ga lu siń ska
Trze ba mieć cia ło
10, 16 grud nia 19:00

Ca fe mo dje ska, rynek w Legnicy

Ewa Ga lu siń ska w to wa rzy stwie zna -
ko mi tych mu zy ków wy ko nu je re per -
tu ar z naj wyż szej pół ki, da jąc świa -
dec two swej wraż li wo ści i umie jęt no -
ściom. Peł ne tem pe ra men tu pio sen ki
do tek stów Agniesz ki Osiec kiej, Sta ni -
sła wa Ty ma, Ja ro sła wa Abra mo wa,
An drze ja Wa li gór skie go, zy sku ją w jej
dy na micz nym wy ko na niu no we ży cie.
Trze ba mieć ta lent, że by tak śpie wać.
Na re ci tal za pra sza legnicki Te atr im.
Heleny Mo drze jew skiej.

Bi le t: 30 zł

zbysz ek za ma chow ski
Recital | Piosenka aktorska
11 grud nia 18:00

CK Za chód, ul. Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Ta lent mu zycz ny ak to ra wraz z per fek -
cyj ną tech ni ką i kul tu rą wo kal ną spra -
wia ją, że wy ko ny wa ne pio sen ki na dłu -
go zo sta ją w pa mię ci. Usły szy my
utwo ry au tor skie Z. Za ma chow skie go
m.in. Cre do ży cio we, W ma łym mia -
stecz ku oraz in ter pre ta cje pio se nek
zna nych twór ców: Wa sow skie go, Przy -
bo ry, Mły nar skie go, Kor cza, No ha vi cy,
Dęb skie go, Sta chu ry, Bu kar ty ka i in .,
a tak że utwo ry z przed sta wie nia Te -
atru Sy re na – Za mach na Mo Car ta.

Bilet: 60 zł 

walce wiedeńskie
Budapest Strauss Orchestra 
21 grudnia 19:00
Capitol, ul. J. piłsudskiego 67 we Wrocławiu
Bal et – bli sko 40 oso bo wy ze spół wir -
tu ozów tań ca i mu zy ki Jo han -
na Straus sa. Klimat koncertu prze -
niesie widzów do epo ki roz tań czo ne go
Wied nia XIX w. W re per tu arze usły -
szy my i zo ba czy my: Marsz Ra dec kie -
go, Nad Pięk nym Mo drym Du na jem,
Ta ran tel la, uwer tu rę z Ze msty Nie to -
pe rza, Ba ro na Cy gań skie go i inne

Bilety: 120/100 złirena santor
13 grudnia 19:30

sala audytoryjna, ul. Wystawowa 1, Wrocław
Nie kwe stio no wa na Pierw sza Da ma
Pol skiej Pio sen ki, na gra ła po nad ty siąc
pio se nek, z któ rych wie le sta ło się
prze bo ja mi. Krysz ta ło wo czy sty głos
i wy jąt ko wa mu zy kal ność oraz kunszt
in ter pre ta cyj ny czy nią z niej Ar tyst kę
wiel kie go for ma tu – po nad cza so wą.
Oprócz zna nych i lu bia nych prze bo jów
usłyszymy pio sen ki z okry tej pla ty ną
pły ty Krę ci mnie ten świat oraz naj -
now szej pły ty Punkt wi dze nia wy da -
nej w ub. roku przez Pol skie Ra dio.
Ar ty st ce to wa rzy szą: Ma riusz Du braw -
ski – for te pian, Woj ciech Ru ciń ski – kon tra -
bas, Grze gorz Po li szak – per ku sja.

Bilet: 99 zł





klezmerzy z roz ma rku Kon cert Haw da lo wy
17 grud nia 18:13

sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem, CKieŻ, ul. Włod ko wi ca 7 we Wro cławiu
ac co ri net kle zmer Band: ar ka diusz Hy lew ski – skrzyp ce, Ma rek Ma cie jew ski – klar net,
Hie ro nim Bart czak – akor de on, to biasz Mich na – kon tra bas

Roz ma rek to jed no z naj waż niej szych miejsc daw nej dziel ni cy ży dow skiej w Ka -
li szu. Na zwa po wsta ła w wy ni ku spo lsz cze nia sło wa Ro zen markt, któ re w ję zy -
ku ji dysz ozna cza ło targ ró ża ny, targ koń ski. Roz ma rek od za wsze był waż nym
punk tem mia sta i ser cem dziel ni cy ży dow skiej. W kli mat te go hi sto rycz ne go
miej sca wprowadzą mu zy cy z Ac co ri net Kle zmer Band. Ze spół wy ko nu je mu zy -
kę kle zmer ską in spi ro wa ną me lo dia mi ży dow ski mi, bał kań ski mi, arab ski mi
i mu zy ką cy gań ską. Pod czas kon cer tu usły szy my rów nież kom po zy cje in spi ro -
wa ne hi sto rią, w tym opar tą na au ten tycz nej me lo dii kan to ra ka li skie go z prze -
ło mu XIX i XX wie ku, któ rą mu zy cy otrzy ma li od Pa ni Ha li ny Mar cin kow skiej
z Gmi ny Ży dow skiej we Wro cła wiu.
Kon cert Haw da lo wy roz pocz nie się, zgod nie z tra dy cją ży dow ską, po za cho dzie
słoń ca. Jest to czas haw da li – koń czą cej sza bat i roz po czy na ją cej no wy ty dzień.
Haw da la z ję zy ka he braj skie go zna czy od dzie le nie, jest to ry tu ał przej ścia po -
mię dzy sa crum a pro fa num. Ży dow ska mu zy ka jest nie odzow nym do peł nie -
niem haw da lo we go bło go sła wień stwa.
Przed kon cer tem od mó wio na zo sta nie mo dli twa na za koń cze nie sza ba tu.

Bi le ty: 35/25 zł

tabu 
2 grudnia 20:00

Klub mu zycz ny sta ra piw ni ca, ul. Krup ni cza 15 we Wrocławiu
Ze spół Ta bu po wstał w 2003 ro ku na Śląsku z ini cja ty wy Ra fa ła Kar wo ta i Mar ci na
Su che go. Od te go cza su za grał po nad pół ty sią ca kon cer tów, wy grał naj waż niej sze
na gro dy na mu zycz nych fe sti wa lach i na grał 4 stu dyj ne al bu my.  Mu zy ka Ta bu to
głów nie reg gae z ener gią i moc no sły szal ną sek cją dę tą oraz świet nie za gra ne ro -
ots reg gae i ska. Tek sty są bar dzo oso bi ste ale po ru sza ją też sze ro ko po ję te te ma -
ty so cjo lo gicz ne. Ka pe la jest współ or ga ni za to rem jed ne go z naj więk szych pol skich
fe sti wa li reg gae – Naj cie plej sze Miej sce Na Zie mi w Wo dzi sła wiu Ślą skim.

Bi le ty: 25/30 zł

Far ben leh re
sup port: Żól ta Fe bra
11 grud nia 19:00

sta ry Klasz tor, ul. pur ky nie go 1, Wro cław
woj ciech woj da – wo kal i tek sty, kon rad
woj da – gi ta ra i wo kal, Fi lip Gro dzic ki -gi -
ta ra ba s., adam Mi ko ła jew ski – per ku sja

Ze spół Far ben Leh re z Płoc ka po wstał
w 1986 r., w tym ro ku ob cho dzi ju li le -
usz XXX -le cia! Od tam te go cza su uka -
za ło się 11 płyt stu dyj nych. Ich mu zy ka
jest ener gicz na, me lo dyj na, peł na ra do -
ści gra nia i wol na od kom plek sów.
Ostre, acz kol wiek przy stęp ne dźwię ki
oraz garść szcze rych słów sta no wią
pró bę du cho we go po ro zu mie nia się
z dru gim czło wie kiem.

Bilety: 40/25 zł

Dub inc.
4 grud nia 20:00

sta ry Klasz tor, ul. pur ky nie go 1, Wro cław
Ich kon cer ty to ist ny dy na mit. Na wet
we Fran cji, gdzie po ziom sce ny reg gae
jest bar dzo wy so ki, ich gwiaz da świe ci
wy jąt ko wo ja snym świa tłem. Cha rak -
te ry stycz ną ce chą ich sty lu jest sce -
nicz ny dia log dwóch kon tra stu ją cych
i świet nie uzu peł nia ją cych się wo ka li -
stów – Ha ki ma Bo uch ko ura Me ri dji
i Aurélie na Kom la na Zo hou. Ostat nie
wy daw nic two Dub Inc. – Pa ra di se To -
ur. to kon cer to wa pe tar da.

Bilety: 60/50 zł



8. edy cja fe sti wa lu wrO so und
Weekend zamknięcia programu ESK Wro cław 2016
15-17 grud nia 20:00 BF im part, ul. mazowiecka 17
Na WRO so und każ dy znaj dzie coś dla sie bie – mi ło śni cy spo koj nych me lo dii, pa -
sjo na ci elek tro nicz nych kom po zy cji, fa ni cięż kie go brzmie nia, jak rów nież od -
kryw cy no wych, in try gu ją cych pro jek tów.
W ubie głych la tach wy stą pi li ar ty ści nie tyl ko z Pol ski, ale rów nież z Czech i Nie -
miec, a od 2009 ro ku fe sti wal łącz nie za pre zen to wał  prze szło 90. ze spo łów oraz
po nad 100 go dzin mu zy ki gra nej na ży wo.
Przy otwar to ści na za gra nicz nych ar ty stów naj waż niej szy jest jed nak wro -
cławski ry nek mu zycz ny, po ten cjał ja ki drze mie w lo kal nych ar ty stach, w ich kre -
atyw no ści oraz bo gac twie ga tun ków mu zycz nych, któ re two rzą.  
W tym ro ku im pre za jest czę ścią WEEK EN DU ZA MKNIĘ CIA PRO GRA MU ESK
Wro cław 2016. Na dwóch sa lach kon cer to wych Im par tu (i nie tyl ko) wy stą pią
m.in. Chri stian Löffler & Moh na, Pink Freud (z pro jek tem Pink Freud plays Au -
te chre), A_GIM fe at. No vi ka & Klark, SO NAR, Le gen dar ny Afro jax, WE DRAW
A (w wer sji si lent kon cert).

Bi le ty: Ka sa im part, ul. ma zo wiec ka 17 | re zer wa cja: 71 341 94 32
(12: 00-18: 00), 71 712 71 00 (8: 00-16: 00), re zer wa cje@im part.art.pl
www.im part.art.pl, www.even tim.pl. me dia markt, em pik, sa turn
*Or ga ni za tor za strze ga so bie pra wo do zmian w pro gra mie 

Chri stian Löffler & moh naa Gim fe at. no vi ka & Klark

We Draw a

spisek Jednego

pink Freud plays au te chre

fot. R. Kazimierczakfot. M. A. Bartschfot. Z. Paśnik

fot. J. Sopiński

fot. A. Wołek

kUP Bilet

Vii Fe sti wal am bien tal ny
W ra mach ESK Wro cław 2016
2, 3 grud nia 20:00

sa la Go tyc ka – sta ry Klasz tor
ul. pur ky nie go 1 we Wro cław

4 grud nia 19:00
sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem
ul. Włod ko wi ca 5a we Wro cławiu

Jak mó wi or ga ni za tor (Wro cław ski Klub
For ma ty) nasz Fe sti wal czer pie in spi ra -
cje z mu zy ki, któ rej nie wy star czy słu -
chać – bar dzo czę sto trze ba ją naj pierw
usły szeć. To sztu ka bar dziej dla du cha
niż cia ła waż na w kon tek ście spo łecz -
nym, gdyż stwa rza prze strzeń do spo -
tka nia mło dych twór ców z od bior cą, po -
szu ku ją cym dobrej ja ko ści w mu zy ce.
2 XII – Ju lian na Bar wick, Pleq, Grze gorz
Bo ja nek, Ebau che, 3 XII – The Si ght Be -
low, Chri stoph Berg, Piotr Ci sak & Fre -
eze, Opol lo 4 XII – Greg Ha ines, Ma say -
oshi Fu ji ta, Ma ciek Szym czuk

Bi le ty: 50/40 zł | Karnet: 95 zł

wro cław ska Or kie stra
im pro wi zu ją ca
2 grud nia 19:30

Cen trum tech no lo gii au dio wi zu al nych
(Ce ta), ul. Wy sta wo wa 1 we Wro cławiu

To już trze ci wy stęp gru py mu zy ków,
pod kie run kiem Da riu sza Jac kow skie -
go i Ada ma We bster'a. Za pre zen to wa -
ne zo sta ną czte ry utwo ry, przy go to -
wa ne przez mło dych kom po zy to rów:
Sin gle Play er Ni ny Fu ku oki, Blu eprint
#1 An drze ja Ka ra ło wa, Sam ple 2 An ny
Po rzyc i Cyc les Da riu sza Jac kow skie -
go. Tym ra zem, oprócz tra dy cyj nych
in stru men tów, jak har fa, wio lon cze la,
akor de on i for te pian, wy ko naw cy uży -
wać bę dą m.in. prze wi jar ki do fil mów,
sil ni ka kro ko we go, kie lisz ków, elek -
trycz nych or ga nów pneu ma tycz nych,
dan moi, re ko re ko oraz spring drum.
Mu zy ce to wa rzy szyć bę dzie pro jek cja
wi zu ali za cji.

Wstęp wolny!

Vi emer gen za Fe sti val
Pol ska
15 i 16 grud nia 19:00

sta ra piw ni ca, ul. Krup ni cza 15, Wro cław
Emer gen za Fe sti val Pol ska to naj -
więk szy na świe cie fe sti wal dla ze spo -
łów bez kon trak tów pły to wych. Ze -
spo ły zmie rzą się ze so bą w cią gu se -
zo nu 2016/17 na te re nie kra ju w 9
okrę gach, kil ku na stu klu bach, na kil -
ku dzie się ciu kon cer tach. Naj lep sze
z nich, któ re zwy cię żą w fi na łach kra -
jo wych, spo ty ka ją się na fi na le świa -
to wym Emer gen zy, w Niem czech
na Tau ber tal Open Air Fe sti val (la -
to 2017) skąd Fi na li sta po je dzie w tra -
sę po ca łej Eu ro pie.
15.Xii za gra ją: Ne cro sys, Selfburst,
Mind fak, Bon hart, Girls on Fi re, No
Mo on La ke, Rcl. 16.Xii: BoW, Mar cin
Orze chow ski, Ple tho ra, Bey ond The In -
fi ni ty, Bla de Ra in, Char nel, Arma.



Pie kło – nie bo
reż. Ja kub Kro fta
4 grudnia 17:00 PRE MIE RA
6, 7, 8 grudnia 10:00

Wro cław ski te atr La lek, pl. teatralny 4
Pie kło -Nie bo to ba śnio we wi do wi sko,
któ re go ak cja roz gry wa się mię dzy
zie mią, nie bem i pie kłem.
Głów na bo ha ter ka, ma ma sied mio let -
nie go Ta dzia, tra fia do nie ba, ale po -
sta na wia, że nie pod po rząd ku je się lo -
so wi, tyl ko wró ci na zie mię do swo je -
go syn ka. W trak cie po dró ży z za świa -
tów po zna je dia bła, któ ry chciał by zo -
stać czło wie kiem, ar cha nio ła, któ ry
kie dyś był czło wie kiem, oraz wła sne -
go ta tę, któ ry jest tyl ko po ło wą czło -
wie ka. Przy oka zji do pro wa dza Lu cy -
fe ra do sza łu, wy wo łu je u świę te go
Pio tra sta ny lę ko we i zmu sza Bo ga,
że by się za sta no wił.
Pie kło -Nie bo nie jest opo wie ścią
o śmier ci. To spek takl o mi ło ści i prze -
mia nach, któ re mu si my ak cep to wać,
że by żyć peł nią ży cia.

Wiek: 7+

Jak by ni gdy nic
Re ży se ria An na Twar dow ska
1, 2, 6, 7, 8, 9 grudnia 10:00

sa la stu dio te atru pWst,
ul. Bra ni bor ska 59 we Wrocławiu

Spek takl dy plo mo wy stu den tów IV ro ku Wy dzia łu Lal kar skie go PWST w ro ku
aka de mic kim 2016/2017. 
Dra mat o Ni czym – w do słow nym te go sło wa zna cze niu. Nic na gle po ja wia się
w spo koj nym ogro dzie za miesz ka nym przez ży ją ce ze so bą w przy jaź ni zwie rzę -
ta i po wo li opa no wu je ko lej ne grząd ki: tu za bie ra kwiat na stur cji, tam rząd mar -
che wek czy krzak agre stu. Nie wi dzia ne po cząt ko wo przez miesz kań ców, zo -
sta je jed nak do strze żo ne przez wy śmie wa ne go przez wszyst kich Je ży ka Je rzy -
ka. Ten pro si o po moc w prze pę dze niu Ni cze go Bra ci Ro pu chów – naj więk szych
ło bu zów w oko li cy. Jed nak z Ni czym nie spo sób so bie po ra dzić si łą. Do pie ro dzię -
ki po mo cy Szpa ka Sta cha, któ ry rzu ca Ni cze mu wy zwa nie, by Cze goś do ko na ło,
miesz kań com ogro du uda je się wy go nić in tru za. Za wsty dzo ne i po ko na ne Nic
zni ka z ogro du przy wra ca jąc tym sa mym je go pier wot ny kształt.

Wiek: 6+ | Czas trwania: ok. 40 min. No weSz tu ki.pl

fot. AFA K. NieckarzDok to rze kor czak! Mu si cal
19 grud nia 19:00 PRE MIE RA

te atr pol ski we Wro cła wiu, sce na im. Je rze -
go Grze go rzew skie go, ul. G. Za pol skiej 3

Dok to rze Kor czak! to opo wieść o dzie -
ciach i mło dzie ży wkra cza ją cych w do -
ro słość w mo men cie, gdy w świe cie za -
cho dzi ły ogrom ne zmia ny i na ra sta ło
po czu cie kry zy su. Mu si cal w pa ra bo -
licz ny spo sób uka zu je od wiecz ną wal -
kę do bra ze złem, w tym wy pad ku na -
prze ciw sie bie sta ją dzie cię cia wraż li -
wość i bez względ ny re żim.
Przed sta wie nie jest ada pta cją bry tyj -
skie go mu si ca lu Kor czak, wy pro du ko -
wa ne go przez The atre Roy al w Ply mo -
uth pod pa tro na tem Youth Mu sic The -
atre, jed nej z naj waż niej szych bry tyj -
skich or ga ni za cji pro mu ją cych te atr
mu zycz ny dla mło dzie ży.
Mu si cal zy skał wiel kie uzna nie kry ty -
ków i pu blicz no ści. 
Za pra sza my na pre mie rę i je dy ny po -
kaz w ro ku 2016!

Bi le ty: 30 zł – n / 20 zł – U
sprzedaż: Ka sa te atru pol skie go we Wro -
cła wiu oraz DCiK OKis, ry nek -ra tusz 24
(pn -pt. 9.00-17.00)
tel. 71 342 22 91|71 344 28 64, w. 216

kon kurs ak tor skiej
in te pre ta cji Pio sen ki
Przegląd Piosenki Aktorskiej
zgło sze nia do 10 lu te go 2017

teatr muzyczny Capitol, ul. marszałka
J. piłsudskiego 67 we Wrocławiu

Bez Kon kur su Ak tor skiej In ter pre ta cji
Pio sen ki nie by ło by Prze glą du. To wła -
śnie Kon kurs – prze szło 30 lat te -
mu – dał po czą tek wro cław skie mu fe -
sti wa lo wi. W Kon kur sie de biu to wa ło
wie le wy bit nych oso bo wo ści mu zycz -
nych, tu też mia ły miej sce pre mie ro -
we wy ko na nia utwo rów, któ re póź niej
sta ły się kla sy ką ga tun ku. 
Kon kurs dla bły sko tli wych wy ko naw -
ców o nie ba nal nej oso bo wo ści: ak to -
rów, wo ka li stów, stu den tów wyż szych
szkół te atral nych i mu zycz nych, ale
nie tyl ko. Na naj lep szych cze ka ją na -
gro dy: 3 tys. zł dla każ de go uczest ni ka
za kwa li fi ko wa ne go do Fi na łu, Grand
Prix – sta tu et ka Tu ka na Zło te go i 25
tys. zło tych oraz sta tu et ki Tu ka -
na Dzien ni ka rzy i Tu ka na Pu blicz no ści.

ppa.wroc law.pl

Mu zy ka w te atrze:
ko lę da i pa sto rał ka
Wszech ni ca Te atral na
6 grud nia 11:00

sce na Ka me ral na,
ul. Świd nic ka 28 we Wro cławiu

Wszech ni ca Te atral na to pro gram ar -
ty stycz no -edu ka cyj ny dla na sto lat ków,
na uczy cie li oraz wszyst kich lu dzi cie -
ka wych świa ta. Na sty ku ba dań na -
uko wych i po szu ki wań ar ty stycz nych
po wsta ją pre lek cje na wią zu ją ce do ele -
men tar nej wie dzy oraz roz sze rza ją ce
pa ra dy gma ty na uk: hu ma ni stycz nych,
spo łecz nych i ar ty stycz nych.
Spo tka nie po pro wa dzi   dr hab. Ra fał
Au gu styn, kom po zy tor i wy kła dow ca
z In sty tu tu Fi lo lo gii Pol skiej Uni wer sy -
te tu Wro cław skie go.
W pro gra mie m.in.: po cho dze nie ko lęd
i ich dość za wi łe dzie je; róż ne ro dza je
ko lęd, a tak że po do bień stwa i róż ni ce
mię dzy ko lę dą i pa sto rał ką; pod sta -
wo we mo ty wy te ma tycz ne.

UWa Ga! Licz ba miejsc ogra ni czo na! 
rezerw.: nina.karniej@teatrpolski.wroc.pl



Gdzie jest mi łość? Re ży se ria: Agniesz ka Ku liń ska
4 grud nia 17:00 Pre Mie ra
6 grud nia 11:00 i 17:00 | 7 i 8 grud nia 11:00

sce na na Świe bodz kim we Wro cła wiu, pl. Or ląt Lwow skich 20 c
We Wro cław skim Te atrze Pan to mi my trwa ją pró by do pierw szej pre mie ry w no -
wym se zo nie te atral nym. Gdzie jest mi łość? to przed sta wie nie pan to mi micz ne
dla naj młod szych wi dzów, w któ rym realizatorzy po dej mu ją jed no z naj waż niej -
szych py tań – gdzie jest naj po tęż niej sze uczu cie świa ta?
Pró by zna le zie nia od po wie dzi na to py ta nie po dej mie się Pier rot, bo ha ter o du -
żych i smut nych oczach. Spo tka na swo jej dro dze Pa ja cy ka, Lal kę, Pta ka, Ko ta;
wszyst kim po mo że w po trze bie, wes prze, roz wią że pro ble my. Ale czy uda mu
się od po wie dzieć na nur tu ją ce go py ta nie? Gdzie jest mi łość? To przed sta wie nie
o od kry wa niu mi ło ści w pro stych zda rze niach dnia co dzien ne go, w prze ja wach
życz li wo ści, w tro sce o in nych i… sie bie sa me go.
In te gral ną czę ścią przed sta wie nia są warsz ta ty, któ re od by wa ją się bez po śred -
nio po spek ta klu. 

Wiek 1-6 lat. Czas trwa nia przed sta wie nia i warsz ta tów 1h
www.pan to mi ma.wroc.pl

władca skarpetek
Reżyseria: Ja cek Ti min ge riu
4 grud nia 12:30

teatr Lalki i aktora w Wałbrzychu,
ul. mariana Buczka 16

Czy zda rzy ło się wam kie dyś od kryć
przy po ran nym ubie ra niu, że dru ga
skar pet ka z pa ry znik nę ła i nie chce się
zna leźć? Co mo gło się z nią stać?
Czyż by ktoś ją na złość scho wał?
A mo że na wet ukradł? Czy to kra sno -
lud ki pod kra da ją w no cy skar pet ki i ro -
bią so bie z nich cza pecz ki? Mo że zgi -
nę ła w pra niu, po żar ta przez pral kę?
A mo że to Wład ca Skar pe tek? Na te
py ta nia mu si so bie od po wie dzieć ma -
ły Jaś, któ ry wła śnie zgu bił skar pet kę.

po spek ta klu św. mi ko łaj bę dzie rozda wał
dzie ciom pre zen ty (przy go to wa ne i opi sa -
ne przez opie ku nów). Bi le ty: 25 zł
Wiek: 3+ | Czas trwania: 50 mi n.

Po lo wa nie na snar ka
Scenariusz, reż. i scenografia:
Romuald Wicza-Pokojski
4 grud nia 12:00 i 16:00
6, 7, 8 grud nia 11:00

sce na Ga dzic kie go, teatr im. Heleny
modrzejewskiej w Legnicy, rynek 39

Świat za ga dek i pu ła pek, ode rwa ny
od co dzien no ści kli mat i me ta fo ra, za -
ba wa dla ca łej ro dzi ny.
Sie dem barw nych i za ska ku ją cych
opo wie ści o dzie ciń stwie i doj rze wa -
niu au tor stwa an giel skich po etów
non sen su w bły sko tli wych spo lsz cze -
niach Sta ni sła wa Ba rań cza ka.
Nie skrę po wa na gra wy obraź ni, za pra -
sza ją ca mło dą wi dow nię do współ -
uczest nic twa – przed sta wie niu to wa -
rzy szą za ję cia warsz ta to we. Wiel kim
wa lo rem spek ta klu jest mu zy ka, któ ra
na da je sma ku ko lej nym opo wie ściom,
po bu dza wy obraź nię, dow cip nie współ -
gra z opo wia da ny mi hi sto ryj ka mi.

Bi le ty: 22/17 zł



wy spa PRE MIE RA
Re ży se ria: Grze gorz Bral
1, 2, 3, 4 grud nia 19:30

te atr pieśń Ko zła,
ul. pur ky nie go 1 we Wro cła wiu

To pierw szy nasz pro jekt, w któ rym
na ta ką ska lę łą czy my no wo cze sny
chór z tań cem współ cze snym. Przy -
po mi na to zde rze nie dwóch ży wio łów,
ożyw cze i otwie ra ją ce przed na mi no -
we moż li wo ści – mówi  Grzegorz Bral.
To bę dzie anar chi stycz na gra wy -
obraź ni, pro wa dzo na przez po li fo nicz -
ny śpiew i współ cze sny ta niec, w mo -
no chro ma tycz nej sce no gra fii. Wy spa
jest in spi ro wa na Bu rzą Szek spi ra, ale
też sta rą is landz ką tra dy cją opo wia -
da nia snów umie ra ją cym.
Na sce nie zo ba czy my łącz nie 19 osób.
Wy spę two rzą ak to rzy Te atru Pieśń
Ko zła oraz tan ce rze pod kie run kiem
wy bit ne go cho re ogra fa Ivána Pére za.
Mu zy kę, po dob nie jak w przy pad ku
słyn nych Pie śni Le ara, two rzą Je an -
-Clau de Acqu avi va i Ma ciej Ry chły.
Au tor ką pie śni jest Ali cja Bral.
Spek takl bę dzie oszczęd ny pod wzglę -
dem for mal nym. Sce no gra fia Wy spy,
po dob nie jak ko stiu my bę dą su ro we,
utrzy ma ne w czer ni i bie li. 
Spek takl jest po dzie lo ny na po ema ty.
Każ dy z nich przy po mi na ma lo wa nie
ob ra zu za po mo cą wy ra zi stych, nie zwy -
kle pla stycz nych środ ków eks pre sji, do -
peł nio nych po li fo nicz ną mu zy ką naj -
wyż szej pró by – wy ja śnia Grze gorz Bral.
Te atr Pieśń Ko zła ob cho dzi w tym ro -
ku ju bi le usz 20-le cia. Przez la ta swej
dzia łal no ści zdo był mię dzy na ro do we
uzna nie ja ko je den z naj bar dziej no -
wa tor skich i awan gar do wych ze spo -
łów eu ro pej skich. Naj le piej świad czą
o tym pre sti żo we na gro dy, w tym
na naj słyn niej szym na świe cie fe sti -
wa lu te atral nym Frin ge w Edyn bur gu.
W tym ro ku Te atr w cza sie świa to we go
to urnée pre zen to wał Pie śni Le ara m.in.
w USA, Hisz pa nii, Wło szech, Chi nach
i Chi le. Spek takl uzy skał zna ko mi te re -
cen zje m.in. w New York Ti mes, New
York The atre Gu ide, czy Wa shing ton
Post. Te atr przy cią ga ak to rów i stu den -
tów z ca łe go świa ta. Wy ko rzy stu je
w swej prak ty ce uni kal ny tre ning ak -
tor ski na zwa ny Tech ni ką Ko or dy na cji.

elż bie ta wal czak
Jed na ko bie ta w pro jek cie Mi łość
16 grud nia 19:00

sce na Ka me ral na Ka mie ni ca,
ul. Jo achi ma Le le we la 15 we Wro cławiu

Ko me dia mu zycz na. Mo no dram Eli
Wal czak ak tor ki, au tor ki pro jek tu Ena -
mo ra da, au tor ki książ ki pod tym sa -
mym ty tu łem i fi na list ki kon kur su De -
biut Li te rac ki Ro ku 2015.
Bu ena jest świet ną show men ką, pro -
wa dzą cą swój pro gram te le wi zyj ny.
Uży wa wszel kich moż li wych me tod,
że by przy cią gnąć przed te le wi zo ry pu -
blicz ność: tań czy, śpie wa, re cy tu je
wier sze, gra na djem be i po tra fi być
spraw nym te ra peu tą, pro wa dząc
na wi zji „re gre sing” – po wrót do dzie -
ciń stwa, ale czy po tra fi ura to wać swo -
je mał żeń stwo?

Czas 90 mi n. Bilety: 40 zł

Festiwal Dramatu Wro cław ski Te atr Współ cze sny zaprasza
w ramach programu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wrocław 2016
1-6 grud nia

Wro cław ski te atr Współ cze sny, ul. rzeźnicza 12 we Wrocławiu
Prze gląd naj cie kaw szych re ali za cji no wych pol skich sztuk – spek ta kli i czy tań
per for ma tyw nych. Świet ni au to rzy, zna ko mi te te atry – m.in. Sta ry z Kra ko wa
ze spek ta klem Mo ni ki Strzęp ki i Paw ła De mir skie go nie -bo ska ko me dia.
WSZYST KO PO WIEM BO GU!, No wy z War sza wy z Apo ka lip są To ma sza Śpie wa -
ka w re ży se rii Mi cha ła Bor czu cha. Te atr Pol ski z Byd gosz czy po ka że Woj ny, któ -
rych nie prze ży łam zre ali zo wa ne przez We ro ni kę Szcza wiń ską wg tek stu na pi -
sa ne go wspól nie z Agniesz ką Ja ki miak. Żoł nierz pol ski du etu Wal czak/Łu bień -
ski – twór ców te atru po li tycz no -li te rac kie go Po żar w Bur de lu.
Fe sti wal otwo rzy Mię dzy na mi do brze jest Do ro ty Ma słow skiej w re ż. Ra du Afri -
ma – ru muń ska pra pre mie ra z Te atru Na ro do we go w Bu ka resz cie. W re per tu -
arze fe sti wa lu zna la zły się tak że tek sty na gro dzo ne w pierw szej edy cji kon kur -
su dra ma tur gicz ne go zor ga ni zo wa ne go przez WTW wspól nie z mia stem Wro -
cław: Gar ni tur Pre zy den ta, Łza we zja wy ro ku pa mięt ne go oraz Si le sia, Si len tia. 

www.strefykontaktu.pl

shir ley Veln ti ne
Re ż.: Aga ta Obłą kow ska-Wo ubi shet
3 grudnia 19:00
31 grudnia 19:00 i 21:00

teatr arka, ul. mennicza 3 we Wrocławiu
Shir ley Va len ti ne – kie dyś bun tow nicz -
ka z od waż ny mi pla na mi a dziś żo -
na i mat ka, pro wa dzą ca mo no ton ne
ży cie do mo wej ku ry. W roz mo wach
z ku chen ną ścia ną spo glą da wstecz
tyl ko po to, aby uświa do mić so bie utra -
co ne ma rze nia. „Kie dy już uda ło mi się
od na leźć tro chę ży cia, to nie mam naj -
mniej sze go za mia ru od nie go ucie kać”
Kie dy prze kor ny los da ru je jej wa ka -
cyj ny po byt w Gre cji, Shir ley Va len ti ne
po sta na wia po szu kać swo je go szczę -
ścia w sło necz nych pia skach Hel la dy.
Czy cze ka ono wła śnie tam? 
Ja siń ska za fun do wa ła pu blicz no ści
cie ka we do świad cze nie – po ka za ła się
z in nej stro ny. Pod ję ła trud, ale spro -
sta ła wy zwa niu.

G. Ćwiert nie wicz – na te mat. pl
Na udział w ko me dii autorstwa Wil le -
go Rus sel la po zwa la ją so bie tyl ko wy -
jąt ko we ak tor ki. Na świe cie El len Bur -
styn, w 1989 r. w USA po wstał film
z Pau li ne Col lins, w Pol sce Kry sty na
Jan da a we Wro cła wiu – Re na ta Ja siń -
ska. To fre kwen cyj ny prze bój, wy sta -
wia ny już set ki ra zy na naj więk szych
sce nach te atral nych świa ta. We Wro -
cła wiu, ja ko spek takl re per tu aro wy,
po raz pierw szy – w Ar ce.

Czas 70 min.
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lu iza zi mer man Korelacja wzajemna
9 grud nia 21:00

UFF Klub, ul. nan kie ra 1 we Wro cławiu. Wstęp wolny!
W swo ich ostat nich pra cach Lu iza Zi mer man kon ty nu uje te mat ba dań nad fi -
zycz ny mi za leż no ścia mi świa tła z na ciskiem na za gad nie nia dys per sji i złu dzeń
optycz nych. Wy ko rzy stu jąc ma te ria ły po bu dza ją ce per cep cję prze zro czy sto ści
two rzy dy na micz ne, re ak tyw ne i sta tycz ne ob ra zy i in sta la cje świetl ne. Ob szar
złu dzeń optycz nych, pro wa dząc do błęd nej in ter pre ta cji, sta je się dla ar tyst ki
punk tem wyj ścia do in te rak cji z od bior cą. 
lu iza zi mer man – ar tyst ka wi zu al na, ukoń czy ła Ar chi tek tu rę na Po li tech ni ce
Wro cław skiej oraz Ma lar stwo na Wy dzia le Ma lar stwa i Rzeź by ASP we Wro cła -
wiu. Od za wsze by ła za in te re so wa na prze ła my wa niem uni wer sal ne go po strze -
ga nia rze czy wi sto ści przez pry zmat ludz kie go „ja”. Jej świat przed sta wio ny eks -
po nu je roz ma itość no wych form ży cia, któ re kreu je za po mo cą ar ty stycz nej ima -
gi na cji. Za kła da so bie za cel wy cho dzić w swo ich po szu ki wa niach w co raz bar -
dziej zło żo ne i skom pli ko wa ne tech ni ki ko la żu, wy ko rzy stu jąc głów nie świa tło. 
after par ty od godz. 22.00:
li Ve actVtss – djka i pro du cent ka po cho dzą cą z War sza wy, ak tyw nie uczest -
ni czą ca w tam tej szej sce nie mu zy ki klu bo wej. Ja ko djka za wsze wier na ano lo -
go we mu no śni ko wi, ja ko pro du cent kę fa scy nu je ją łą cze nie ana lo go we go
brzmie nia z moż li wo ścia mi ob rób ki cy fro wej.
czar ny la ta wiec – ak tyw ny na po lach sztu ki dźwię ku i kry ty ki mu zycz nej, ku ra -
tor Can ti Il lu mi na ti Fe sti val i Sce ny Dźwię ko wej Prze glą du Sztu ki Su rvi val. Ja ko
dj i pro du cent dźwię ko wy da je wy raz za du my nad po nad cza so wo ścią ryt mu
Czar ne go Lą du i mo cą nie rów no mier nie tem pe ro wa nych stro jeń.

no pa in no ga me
gru pa /////////fur////
we współ pra cy z ko lek ty wem
Fo od Think Tank
16 grudnia 18:00

Cs WrO, ul. Wi dok 7 we Wro cławiu
Okre śla ną ja ko naj bar dziej bo le sną wy -
sta wę świa ta, pod czas do tych cza so -
wych pre zen ta cji w Kra ko wie, Ber li nie,
Frank fur cie, Bu da pesz cie, Wil nie, Pra -
dze, Lu bla nie, Tal li nie i Ko szy cach obej -
rza ło już po nad 100 000 za do wo lo nych
wi dzów. Wcho dzą ce w jej skład, stwo -
rzo ne z po czu ciem hu mo ru in te rak -
tyw ne obiek ty i in sta la cje – ro dzaj ma -
szyn do gry z pu blicz no ścią – za chę ca ją
do za ba wy, jed no cze śnie kry tycz nie
od no sząc się do me cha ni zmów in te -
rak cji ze współ cze sny mi urzą dze nia mi.
Okre śla ny przez nie któ rych ja ko ar ty -
stycz ni sa dy ści du et to Vol ker Mo ra ve
i Til man Re iff – au to rzy ma szyn, in sta -
la cji i gier, pre zen to wa nych m.in.
w naj bar dziej zna nych mu ze ach i ga -
le riach na świe cie. In try gu ją, pro wo ku -
ją, za chwy ca ją i zdo by wa ją pre sti żo we
na gro dy, m.in. Prix Ars Elec tro ni ca Ho -
no ra ry Men tion, Ja pan Me dia Arts Fe -
sti val Award, czy In ter na tio nal Me dia
Art Award, przy zna wa ną przez Cen -
trum Sztu ki i Tech no lo gii Me diów ZKM
w Karls ru he.
Wy sta wa zo sta ła przy go to wa na przez
//////////fur//// na za mó wie nie
Go ethe -In sti tut. We Wro cła wiu pro -
jekt jest w ra mach pol sko -nie miec kie -
go ro ku ju bi le uszo we go 2016 ŚWIĘ TU -
JE MY! zor ga ni zo wa ne go przez Go -
ethe -In sti tut i Am ba sa dę Nie miec
z oka zji 25-le cia trak ta tu o do brym
są siedz twie i przy ja znej współ pra cy.

Do 26.02.2017. Wstęp wol ny!

art’n’scroll Sztu ka w ru chu | eu ro pej ska sto li ca kul tu ry wro cław 2016 za pra sza!

1-15 grudnia 2016 Ga le ria en tro pia, Wro cław ul. rzeź ni cza 4 
lo ka li za cja: ci ty scrolls, prze strzeń miej ska wro cła wia – szcze gó ły: www.en tro pia.art.pl
ar ty ści: Mi ra Bocz nio wicz, Bo że na Grzyb -Ja rodz ka, Bar ba ra ko złow ska, Bo gu sław Mich nik,
Be ata ro jek, Ur szu la wilk

zda rze nia to wa rzy szą ce: warsz ta ty | spo tka nia edu ka cyj ne – ewa Bła szak, zu zan na wol l ny

art [ang] sztu ka | scroll [ang] zwój, prze wi jać | art’n’scroll? 
W pro jek cie Art’n’Scroll mo dy fi ku je my funk cję stan dar do we go no śni ka „ci ty
scroll”, któ ry nor mal nie dzia ła jak zwie lo krot nio ny bil l bo ard re kla mo wy i eks po -
nu je w okre ślo nym ryt mie ko lej ne pla ka ty. 
W pro jek cie Art’n’Scroll wstę ga pa pie ru prze wi ja się w spo sób cią gły i za trzy -
mu je się tyl ko 2 ra zy przy zmia nie kie run ku: z gó ry na dół i z do łu do gó ry. Uzy -
ska na w ten spo sób cią gła po wierzch nia bez po dzia łu na kil ka osob nych pla ka -
tów wy ko rzy sta na jest na po kaz.
Więk szość spo śród 6 pre zen to wa nych prac zo sta ła za adap to wa na do te go me -
dium, dwie po wsta ły z my ślą o nim. Wy bra li śmy pra ce zna ko mi tych ar ty stów – ta -
kie, któ re wy ka zu ją zbież ność z na tu rą „scrol lin gu” (prze wi ja nia), ma ją wła ści wo -
ści ki ne ma to gra ficz ne bądź mo gą dać w przy bli że niu efekt ani ma cyj ny (ru chu). 
Przez 2 ty go dnie 6 no śni ków re kla mo wych nie re kla mu je ni cze go, sta je się dzie -
łem sztu ki dla prze chod niów, „prze jezd nych” i miesz kań ców mia sta. Na to miast
dla miesz kań ców oko licz nych po dwó rek te ru cho me wy sta wy bę dą oka zją
do uczest nic twa w spo tka niach i warsz ta tach edu ka cyj nych prze wi dzia nych
na czas „prze wi ja nia się” pu blicz nej eks po zy cji. Warsz ta ty po łą czą pre zen ta cje
za gad nień nt. funk cjo no wa nia sztu ki współ cze snej w prze strze ni pu blicz nej
z prak tycz ny mi dzia ła nia mi dla do ro słych i dla dzie ci.
Na le ży za zna czyć, że w efek cie koń co wym nie wszyst ko jest do me ną sa mych
dzieł, po trzeb na jest in te rak cja i ćwi cze nie wi dze nia.

Ku ra to rzy: ali cja Jod ko, ma riusz Jod ko | Ga le ria en tro pia
Do fi nan so wa no ze środ ków Mi ni stra Kul tury i Dzie dzic twa Na ro do we go



elż bie ta wo da ła
Po więk sze nia
10 grud nia 18:00

Klub pod Kolumnami, pl. św. macieja 21
we Wrocławiu

Artystka zaprezentuje m.in. flo ro ty pie
wiel ko for ma to we, za któ re otrzy ma -
ła III na gro dę w ka te go rii ma lar stwo,
gra fi ka, ry su nek w kon kur sie o za się gu
kra jo wym Aneks Twór czo ści Ar ty -
stycz nej 2016 w Na my sło wie. Wer ni -
saż po sze rzo ny bę dzie o li ścia ki – ory -
gi na ły, któ re zdo by ły I na gro dę za rę -
ko dzie ło ar ty stycz ne w tym kon kur sie
(po wta rza jąc osią gnię cie z 2010 r.). 

Do 31.12.2016r. Wstęp wol ny!

Dag ma ra ry bak
Dia mond So ul  | Ma lar stwo 
9 grud nia 18: 00

Ga le ria Ver sus, Jat ki 11 we Wro cławiu
Jej ma lar stwoopie ra się na do sko na łym
warsz ta cie, wraż li wym ry sun ku, prze -
my śla nej kom po zy cji i świet nie do bra -
nych bar wach. Fa scy nu je ją geo me tria
oraz za gad nie nia zwią za ne z na tu rą
i ko smo sem. Jej twór czość jest trud -
na do scha rak te ry zo wa nia, ja skra wy mi
bar wa mi na wią zu je do sztu ki pop ar tu,
jej de ko ra cyj ny ry su nek czę sto przy po -
mi na fan ta zyj ne kom po zy cje ar ty stów
se ce syj nych, geo me trycz ne ukła dy
form zwra ca ją uwa gę na jej kon struk -
ty wi stycz ne my śle nie o sztu ce. Dag ma ra Ry bak to mło da i uta len to wa na wro -
cław ska ar tyst ka. Ukoń czy ła ASP we Wro cła wiu na Wy dzia le Ce ra mi ki i Szkła,
w cza sie stu diów by ła sty pen dyst ką pro gra mu LLP -Era smus w Ac ca de mia di
Bel le Ar te di Ve ne zia oraz w Scu ola del Ver to we Wło szech. Do 9.01.2017

Jadwiga radomska
Ma lar stwo – mo ja ra dość
5 grud nia 18:00

salonik trzech muz, ul. Zawalna 7 we
Wrocławiu. Wstęp wolny!  
w pro gra mie wer ni sa żu koncert uczniów
wro cław skich szkół mu zycz nych

Przy go dę z ma lar stwem roz po czę ła
w 2009 r. Od te go cza su ma lu je bez u -
stan nie. Dzię ki ukie run ko wa niu przez
ar ty stę ma la rza Wal de ma ra Szau era
na warsz ta tach ma lar skich wy zwo li ła
w so bie ra dość two rze nia. Lu bi ma lar -
stwo re ali stycz ne, ma lar stwo im pre sjo -
ni stów. Ma wie le ob ra zów wg Cheł moń -
skie go, Brand ta, Kar piń skie go. Chło nie
to, co pięk ne w kra jo bra zach, kwia tach,
mar twej na tu rze. Uwiel bia bo gac two ich
ko lo rów, świa tła, kom po zy cji.

Do 30.12.2016 w pn, śr, pt - 16:00-20:00. 

ka sia kmi ta Kim byś by ła,
gdy byś by ła kim chcesz
16 grudnia 19:30

miesz ka nie Gep per ta,
ul. Ofiar Oświę cim skich 1/2 we Wro cła wiu

Na naj now szą wy sta wę Ka si Kmi ty
skła da się cykl prac stwo rzo nych
w tech ni ce tra dy cyj nej lu do wej wy ci -
nan ki, w któ rych cha rak te ry stycz ne
ele men ty, ko ja rzą ce się z daw nym ży -
ciem na wsi, za stą pio ne zo sta ną
przed sta wie nia mi ży cia za wo do we go
współ cze snych ko biet.
Pro jekt Kmi ty to opo wieść o speł nie -
niu i sa mo re ali za cji. Kim byś by ła, gdy -
byś by ła kim chcesz – py ta nie, któ re
ar tyst ka za da je bo ha ter kom pro jek tu,
po ka zu je jak waż ną ro lę w ży ciu
współ cze snych ko biet od gry wa pra ca,
któ ra czę sto sta je się rów no znacz na
z po ję ciem hob by i płyn nie prze ni ka
się z ich ży ciem pry wat nym.
Ku ra tor: An na Stec

Do 13.01.2017

Viii Park sztuki 
Wy sta wa po ple ne ro wa
16 grudnia 18:00

Ga le ria so ca to, pl. solny 11 we Wrocławiu
Uczest ni cy: an na Borcz, aga ta ilo na Bro żek,
Mi cha li na cie śli kow ska -kul ma tyc ka, Pa ti
Du biel, He le na Ha daś, Mał go rza ta ka płan,
Grze gorz al bert ko wal czyk, Bo gna ko ze ra -
-ra dom ska, re na ta Mi cher da -Ja rodz ka,
Ma rek rusz kie wicz, Ju sty na si rec ka, kry -
sty na szcze pa niak – ku ra tor ple ne ru

Tra dy cyj nie już ple ner zorganizowany
przez Zwią zek Pol skich Ar ty stów Pla -
sty ków we Wro cła wiu koń czy się wy -
sta wą we wro cław skiej Ga le rii So ca to
oraz wy da niem ka ta lo gu z pra ca mi
po wsta ły mi na ple ne rze. 
Plener od był się na te re nie Fol war ku
Ksią żę ce go na le żą cego do kom plek su
Zam ku Klicz ków dzię ki przy chyl no ści
i wie lo let nie mu wspar ciu wła ści cie li
Zam ku Klicz ków, pań stwa Mag dy i Je -
rze go Lu dwi nów oraz wspar ciu władz
Dol ne go Ślą ska i w tym ro ku tak że
Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu.

Wstęp wolny!



Du alizm fo to gra fii
Wy sta wa fo to gra fii Okrę gu Dol -
no ślą skie go ZPAF
Do 31 grudnia

Za mek pia stow ski w Le gni cy, pl. Zamkowy 1
au to rzy: ewa an drze jew ska, Jan Bort kie -
wicz, cze sław chwisz czuk, zdzi sław Da -
dos, sła woj Du biel, an drzej Du dek -Dürer,
alek Fi gu ra, to masz Fronc kie wicz, Bar ba ra
Gór niak, wal de mar Grze lak, ze non Ha ra -
sym, ro man Hla wacz, Da ria ilow, Pa weł
Jan cza ruk, ry szard kop czyń ski, krzysz tof
ko wal ski, krzysz tof ku czyń ski, sta ni sław
ku la wiak, Ja cek la lak, adam le sisz, Ma rek
li ksztet, Ja ro sław Maj cher, ewa Mar ty ni -
szyn, Ma rek Ma ru szak, Ja nusz Mo nia to -
wicz, Ja nusz Mu siał, Piotr Ma ciej no wak,
wa cław ro piec ki, an drzej ru ty na, krzysz -
tof saj, ali na Ści bor, Ma ciej sta wiń ski, Je rzy
wi klendt, iwo na woj ty cza -Fronc kie wicz,
woj ciech za wadz ki, wal de mar zie liń ski.
ku ra tor wy sta wy – sta ni sław ku la wiak

Za gad nie nie ist nie nia opie ra się w my śli
wie lu fi lo zo fów na kon cep cji du ali zmu
dwóch prze ciw staw nych, ale uzu peł nia -
ją cych się sił, któ re współ ist nie ją w ru -
chu cią głej prze mia ny.  (...). Po ję cie du -
ali zmu wpi sa ne jest w isto tę fo to gra fii.
Kreu ją ją świa tło i cień. Po nie waż cha -
rak ter sub stan cji świa tła opie ra się
na du ali zmie kor pu sku lar no -fa lo wym,
w sa mej swo jej za sa dzie fo to gra fia jest
du ali stycz na. Naj pierw po wsta je ne ga -
tyw, a z nie go – wła ści wy ob raz.
Wy sta wa po ka zu je róż no rod ność po -
staw i za gad nień for mal nych, któ re bez
wy jąt ku słu żą do pró by opi sa nia świa ta
za po mo cą fo to gra fii. Wiel ka roz ma itość
sta no wisk i świa to po glą dów wy ni ka
oczy wi ście ze spo tka nia ukształ to wa -
nych oso bo wo ści ar ty stycz nych, któ re
wy zna ją pew ne fo to gra ficz ne za sa dy
i po zo sta ją im wier ne.

Jo an na mie lech
frag ment tek stu do ka ta lo gu wy sta wy pt.

Du alizm fo to gra fii

Waldemar Grzelak, Enigma

Prze my sła w Ja siel ski
i ra ine r Pro ha ska
Not To Be Se en (Nie do wi dze nia)
Od 5 grud nia do 28 lu te go

atelier WrO, ul. Kuźnicza 29a, Wro cław
Ba da cze „non sen sow nych tech no lo gii”.
W ze szłym ro ku za pre zen to wa li swój
eks pe ry ment na wy sta wie w Po zna -
niu. Te raz spo ty ka ją się we Wro cła wiu. 
Ar ty ści wy ko rzy stu ją tech no lo gię
w spo sób, któ ry po zwa la na po peł nia -
nie no we go ro dza ju błę dów, czy też ro -
bie nie rze czy ce lo wo nie efek tyw nych,
sta wia jąc py ta nie, jak wpły wa to na na -
sze po czu cie wy bo ru i wol no ści w kon -
tek ście roz wo ju tech no lo gicz ne go.
Na wy sta wie m.in. Emo tions Con trol
Unit Ja siel skie go, czy li ma szy na po sia -
da ją ca swo ją wła sną oso bo wość oraz
in te rak tyw na in sta la cja KRFTWRK En -
li ght ment II Pro ha ski.
Ku ra tor ka: Ka ma Wró bel

Wstęp wol ny!

Hu bert Po krandt IN FEK CJA
9 grudnia 18:00

Ga le ria en tro pia, Wro cław ul. rzeź ni cza 4 
Hu bert Po krandt – ab sol went wro -
cław skiej ASP, zaj mu je się ma lar -
stwem, ry sun kiem i fil mem ani mo wa -
nym. Na wy sta wie w Ga le rii En tro pia
ar ty sta sta ra się łą czyć te me dia pra -
cu jąc nad przed sta wie niem wi zji, któ ra
jak sen wy my ka się pro stej de fi ni cji. To
tak że pró ba uchwy ce nia te go co z na -
tu ry nie uchwyt ne, nie do ty kal ne, nie zro zu mia łe…
[…] Za czę ły „wła zić” i pa no szyć się na kart kach i płót nach. Za czą łem o nich my -
śleć ja ko o in fek cji po nie waż, ani nie wkła da łem ja kie goś spe cjal ne go wy sił ku w
wy my śla nie, ani też nie chcia łem na wet by się po ja wia ły. Ży ły wła snym ży ciem.
Ja je no to wa łem, cza sem pró bu jąc od gad nąć co to jest, a cza sem na da jąc im ja -
kieś wła sne in ter pre ta cje. […] Hu bert Po krandt

Wystawa czynna do 5.01.2017

Paweł sokołowski
Barbórka | Fotografia
2 grudnia 18:00

muzeum Współczesne Wrocław,
poziom 0, pl. strzegomski 2a

Pa weł So ko łow ski – ar ty sta po cho -
dzą cy z ro dzi ny o gór ni czych ko rze -
niach – pod jął się za da nia uchwy ce nia
ostat nich chwil, gdy in du strial ny kra -
jo braz mo że być w ta kiej for mie tłem
dla por tre tów nie zwy kłych lu dzi.
Pa weł so ko łow ski, w 2008 ukoń czył
ASP w Po zna niu. Ar ty sta wi zu al ny,
zaj mu je się fo to gra fią do ku men tal ną,
kre acyj ną oraz por tre to wą. Two rzy
w tech ni kach kla sycz nych i daw nych,
ostat nio pra cu je głów nie XIX -wiecz ną
me to dą am bro ty pii.
Po wer ni sa żu roz mo wa Paw ła So ko -
łow skie go z jed nym z bo ha te rów fo to -
gra fii – Jó ze fem Jon kiem, nad szty ga -
rem gór ni czym z by łej ko pal ni Tho rez.

Do 30.1.2017



Yang shu an glin Współ cze sny chiń ski we nren – ma larz i eru dy ta
6 grud nia – 31 stycz nia 2017

mu zeum na ro do we we Wro cła wiu, pl. po wstań ców War sza wy 5
Ma lar stwo Yang Shu an gli na (ur. 1957) pre zen to wa ne w Mu zeum Na ro do wym
we Wro cła wiu wpi su je się w ga tu nek chiń skie go ma lar stwa pej za żo we go shan -
shiu („gó ry i wo da”). W kom po zy cjach two rzo nych przez ar ty stę do mi nu ją przed -
sta wie nia gór Qin Ling w pro win cji Sha anxi oraz Wen Anyi – daw nej przy sta ni
ce sar skiej pocz ty, któ rą Yang Shu an glin zre wi ta li zo wał.
Na wy sta wie po za ma lar stwem Yang Shu an gli na znaj dą się obiek ty zwią za ne
z tra dy cyj ną pra cow nią chiń skie go ar ty sty mię dzy in ny mi „czte ry skar by ga bi -
ne tu” oraz przed mio ty zwią za ne z ży ciem co dzien nym daw nych we nren – eru -
dy tów, uczo nych, li te ra tów, urzęd ni ków, przed sta wi cie li wy kształ co nej war stwy
spo łecz nej i jed no cze śnie twór ców wy so kiej kul tu ry i sztu ki chiń skiej.

Yang Shuanglin, Drzewa Brzoskwiniowe w Yangzhou

ste fan sa dow ski
Szklane światy
17 grud nia 17:00

muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4
Otwar cie mo no gra ficz nej wy sta wy
szkła ar ty stycz ne go z oka zji 50. le cia
pra cy twór czej Ste fa na Sa dow skie go,
ab sol wen ta Wy dzia łu Ma lar stwa, Gra -
fi ki i Rzeź by wro cław skiej PWSSP
(obec nie ASP im. E. Gep per ta). Dy plom
ze spe cja li za cją pro jek tan ta szkła uzy -
skał w 1969 r. w pra cow ni prof. Sta ni -
sła wa Daw skie go.
Uzna ny pro jek tant i ar ty sta, od 1968 r.
zwią za ny z ośrod kiem wzor nic twa
w Hu cie Szkła Su de ty oraz Po la ni cą-
Zdrój, gdzie miesz ka i pro wa dzi wła -
sną pra cow nię. Jego pra ce na gro dzo no
na sze re gu mię dzy na ro do wych prze -
glą dach i tar gach. Ma za so bą po -
nad 20 wy staw in dy wi du al nych oraz
kil ka dzie siąt po ka zów zbio ro wych,
w tym m.in. na te re nie Bel gii, Da nii,
Nie miec, Czech, Ja po nii, USA. 

Wtstawa czynna do kwiet nia 2017

Dr Je kyll and Mrs Hy de
16 grudnia 18:00

Ga le ria ring, ry nek 12-14 w Legnicy
Głów na wy sta wa Fe sti wa lu Szkła Play
with Glass pt. Dr Je kyll and Mrs Hy de
czy li por tret po dwój nej oso bo wo ści
przed sta wio ny w szkla nych for mach
w peł ni pre zen tu ją cy moż li wo ści ja kie
szkło stwa rza ar ty stom XXI wie ku.
Szkło ja wi się tu taj ja ko me dium ar ty -
stycz ne, stwa rza ją ce nie ogra ni czo ne
moż li wo ści eks pre sji i wy ra ża nia praw -
dy o nas i ota cza ją cym nas świe cie.
Wy sta wa pre zen tu je pra ce 18 ar ty stów
z kil ku na stu kra jów, m. in.: Bel gii, Nie -
miec, Au strii, Ho lan dii, Hisz pa nii, Fin -
lan dii, Włoch, Ro sji, Wę gier, Czech, Nor -
we gi, Sło wa cji, Wę gier oraz Pol ski.

Do 29.01.2017. Wstęp wol ny!

nie czy tel ność – Pa limp se sty
16 grud nia 18:00

mu zeum pa na ta de usza,
ry nek 6 we Wro cławiu

O zja wi sku nie czy tel no ści i na war -
stwia nia się pi sma opo wia da naj now -
sza wy sta wa cza so wa w Mu zeum Pa -
na Ta de usza, w trak cie któ rej za pre -
zen to wa ne zo sta ną pra ce m.in. An -
drze ja Bed nar czy ka, Ir my Blank, Zbi -
gnie wa Li be ry czy An drze ja Szew czy ka.
Pod czas otwar cia wy sta wy od bę dzie się per for man ce Ewy Par tum z cy klu 
Po ezja ak tyw na (wstęp wol ny).

Wy sta wa pre zen to wa na jest do 30.03.2017 w dwóch czę ściach: sa la wy staw cza so wych:
wstęp wol ny. sa le eks po zy cji głów nej: wstęp w ra mach bi le tu. 

część wspólna  Ar chi wum spo łecz ne 
– wy sta wa Do mi ni ki Ła bądź i Jo an ny Sy no wiec
8 grudnia 19:00 Galeria studio BWa Wrocław, ul. ruska 46/ 301 ii piętro. Do 21.1.2017
Na ko niec ro ku ga le ria Stu dio pre zen tu je wy jąt ko wy pro jekt – ar chi wum spo łecz -
ne nie za leż nych, od dol nych ru chów spo łecz nych, ar ty stycz nych czy mu zycz nych.
Wy sta wa ma cha rak ter pre zen ta cji zgro ma dzo nych ar te fak tów, śla dów dzia łal no -
ści ini cja tyw dzia ła ją cych we Wro cła wiu w cią gu ostat nich 20 lat. 
Zo ba czy my na niej ta kie ele men ty jak pla ka ty, wy wia dy z dzia ła cza mi, zdję cia oraz
in ne do ku men ty ży cia co dzien ne go. Nie jest to jed nak obiek tyw ne upo rząd ko wa -
ne ar chi wum, a ra czej su biek tyw na ma pa nie for mal nych prak tyk or ga ni zo wa nia
się. Treść wy sta wy bę dzie ule gać zmia nie, w trak cie jej trwa nia – każ dy po sia dacz
po dob nych obiek tów, bę dzie mógł wzbo ga cić zbiór o swo je oso bi ste pa miąt ki.

An drzej Bed nar czyk
Wier sze la bi ryn to we (Osmy) 2011



↳ Yang Shuanglin, Zhaojin, 2014 

Grudzień
2016

mnwr.art.pl

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:
↦ Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w. 
↦ 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
↦ Stolarski kunszt. Meble XV–XVII wieku
18 października – 31 grudnia 2016
↦ YANG SHUANGLIN 
Współczesny chiński „wenren”: malarz i erudyta
6 grudnia 2016 – 31 stycznia 2017

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: UNESCO, Polski Komitet 
ds. UNESCO i Narodowy Instytut Dziedzictwa
↦ Szopki krakowskie ze zbiorów  
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
10 grudnia 2016 – 29 stycznia 2017
↦ Najpiękniejsza szopka betlejemska 2016
16 grudnia 2016 – 31 stycznia 2017

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 insurekcji kościuszkowskiej 

Wystawa czasowa:
↦ Powstanie Wielkanocne 1916–2016
5 grudnia 2016 – 31 stycznia 2017
Patronat honorowy: Konsul Honorowy Irlandii 
Organizator: Fundacja Kultury Irlandzkiej 
Mecenas: Bank Zachodni WBK

#do
czterech 
razy
sztuka!

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 XXI w.

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



Pu sty ta lerzyk
6 grudnia 19:00

CK agora, ul. serb ska 5a

Wy sta wa nie opo wie o tra dy cjach wi -
gi lij nych, bę dzie na to miast pre tek -
stem do snu cia hi sto rii o tę sk no tach,
wspo mnie niach i na dzie jach.
W trak cie świąt ota cza my się przed -
mio ta mi i ge sta mi, któ re ma ją nas łą -
czyć z prze szło ścią. Uczy my ko lej ne
po ko le nia tych ry tu ałów nie bez lę ku
i na dziei, że tak że bę dzie my w przy -
szło ści god ni do dat ko we go ta le rza.
Na wy sta wie oprócz zdjęć z ko lek cji
ro dzin nych, bę dzie moż na po dzi wiać
ba ti ki Jo an ny Pu ci łow skiej z Po zna nia
oraz wi de oin sta la cję We ro ni ki Kwiat -
kow skiej z Ha no we ru.

Do 2.01.2017. Wstęp wol ny!

ka ta rzy na kul pa Fosfeny
10 grudnia 16:00-22:00

Kon tu ry Kul tu ry – stre fa edu ka cji twór czej,
ul. Ja giel loń czy ka 10a we Wro cła wiu

Pod czas No cy Nad odrza za pra sza my
na wy sta wę Ka ta rzy ny Kul py.
Fos fe ny to zde rze nie wiel ko for ma to -
wych prac z cy klu Pa lin dro my z ma lar -
ski mi mi gaw ka mi zre ali zo wa ny mi
na mi nia tu ro wych for ma tach.
ka ta rzy na kul pa, ab sol went ka malar -
stwa na wro cław skiej ASP, in struk tor
warsz ta tów pla stycz nych w Kon tu rach
Kul tu ry. Do tych czas pre zen to wa ła
swo je pra ce w Pol sce (głów nie we Wro -
cła wiu), ale rów nież w Da nii, Niem -
czech, Por tu ga lii i Hisz pa nii. Kie dy nie
ma lu je to roz ma wia o ma lar stwie.

www.konturykultury.art.pl

najpiękniejsza szopka
Betlejemska 2016
XXIV wystawa pokonkursowa
16 grudnia 12:00

muzeum etnograficzne we Wrocławiu,
ul. traugutta 111/113

Jed nym ze zwy cza jów za ko rze nio nych
w tra dy cji Świąt Bo że go Na ro dze nia
jest oby czaj bu do wa nia i wy sta wia nia
szo pek. Oka zją do spo tka nia z tym te -
ma tem jest po kon kur so wa wy sta -
wa 24. kon kur su rzeź biar skie go o za -
się gu wo je wódz kim, która co ro ku pre -
zen tuje po nad 100 prac rzeź biar skich
za ska ku ją cych ory gi nal no ścią. Szop ki
przed sta wia jące miej sca Na ro dze nia
Pań skie go wy ko na ne są w róż nych
tech ni kach i ma te ria łach: ce ra micz ne,
z tek tu ry, pa pieru ma che czy pla ste li -
ny. Z uży ciem mchu, li ści lub ka mie ni
ale tak że chle ba, ma ka ro nu, cia stek
czy płyt CD. Wy obraź nia mło dych
twór ców jest ogrom na i przy czy nia się
do po wsta nia nad zwy czaj nych prac.
Od 6.12.2016 do 31.1.2017                      

Kamila Grabowska i Zofia Staszewska, 12 lat

szop ki kra kow skie
10.12.2016–29.01.2017

muzeum etnograficzne we Wrocławiu,
ul. traugutta 111/113

Szop ki pre zen to wa ne w Mu zeum Et -
no gra ficz nym po cho dzą ze zbio rów
Mu zeum Hi sto rycz ne go Mia sta Kra -
ko wa, któ re po sia da naj bo gat szą
na świe cie ko lek cję tych dzieł.
Wy sta wa  pre zen tu je 25 szo pek wy ko -
na nych w la tach 1981–2014 przez zna -
ne ro dzi ny szop ka rzy kra kow skich,
m.in. przez Ma li ków, Głu chów, Dłuż -
niew skich czy Gil ler tów. Naj mniej sza
pre zen to wa na na wy sta wie szop ka
ma za le d wie 17 cm, a naj więk sza 187.
Szop kar stwo kra kow skie w 2014 ro ku
wpi sa no na „Kra jo wą li stę nie ma te -
rial ne go dzie dzic twa kul tu ro we go”.

wo kół Bo że go na ro dze nia
Znaczki pocztowe
Do 31 grud nia

mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji,
ul. Z. Kra siń skie go 1, Wro cław

W 25 ga blo tach prezentowane są
znacz ki pocz to we z ca łe go świa ta za -
chwy ca ją ce bar wą, kunsz tem wy ko -
na nia i te ma ty ką.
Znacz ki przedstawiają bo żo na ro dze -
nio we tra dy cje, to nie la da grat ka nie
tyl ko dla fi la te li stów, ale dla każ de go,
kto chce zo ba czyć jak pięk nie pre zen -
to wa ne są Świę ta Bo że go Na ro dze nia
na ma łym dzie le sztu ki ja kim jest zna -
czek pocz to wy. Pa trząc na znacz ki,
po czu je my za pach cho in ki, usły szy my
dźwię ki ko lęd i zo ba czy my Mi ko ła ja
skra da ją ce go się z pre zen ta mi. Wy -
sta wa jest rów nież pró bą od dzie le nia
praw dy hi sto rycz nej od le gen dy, ja ko
że nie wszyst kie tre ści da ją się tłu ma -
czyć w spo sób jed no znacz ny.

Po wsta nie wiel ka noc ne
1916–2016
5 grud nia – 31 stycznia 2017

pa no ra ma ra cła wic ka we Wrocławiu,
ul. pur ky nie go 11

W tym ro ku przy pa da set na rocz ni ca ir -
landz kie go Po wsta nia Wiel ka noc ne go.
Zor ga ni zo wa na z tej oka zji wy sta wa
przy bli ża ge ne zę, prze bieg oraz syl wet -
ki przy wód ców te go wy da rze nia. Bę -
dzie moż na zo ba czyć uni ka to we ar chi -
wal ne zdję cia ze zbio rów Ar chi wum
Woj sko we go w Du bli nie oraz ar chi wum
wy daw nic twa Mer cier Press.





an na waw ry ko wicz
Spo tka nie au tor skie
1 grud nia 16:00

sa la nr r33 w Ha li stu le cia, ul. Wys ta wo -
wa 1, w ra mach tar gów Książ ki

14 grud nia 18:00
miej ska Bi blio te ka pu blicz na Fi lia 57,
szew ska, 78 we Wro cławiu

Pre zen ta cja naj now szej książ ki An ny
Waw ry ko wicz Mia sto nie bie skich wi -
tra ży. Książ ka to pierw sza część try -
lo gii po świę co nej hisz pań skim mia -
stom - Le ón, Ma dryt, Bar ce lo na.
Au tor ka z uro dze nia wro cła wian ka,
z wy kształ ce nia hisz pa nist ka, z za mi -
ło wa nia po dróż nicz ka i fo to graf ka.
Jest już do sko na le zna na uczą cym się
ję zy ka hisz pań skie go (wy da ła kil ka na -
ście pod ręcz ni ków, w tym aka de mic -
kie) oraz tu ry stom i miesz kań com
Wro cła wia (wy da ła kil ka prze wod ni -
ków i al bu mów o Wro cła wiu).
Te raz na de szła po ra na... po wieść!
W bla sku nie bie skich wi tra ży ka te dry
w Le ón spo ty ka my mi łość, któ rej bo ha -
te ra mi są To masz, pol ski stu dent ar -
chi tek tu ry i Ca mi no, atrak cyj na 45-let -
nia na uczy ciel ka ję zy ka hisz pań skie go.
Ich dwie nie zwy kłe hi sto rie prze pla ta ją
się ze so bą, two rząc ob raz Hisz pa nii,
ja kiej nie po zna my w prze wod ni kach
tu ry stycz nych, czy w cza sie wa ka cji
spę dza nych na pla ży pod pal ma mi.

Wstęp wolny!

Bo gu sła w Bed nar ek
i Mar ti n złot nic ki
3 grud nia 19:00

Klub pod Ko lum na mi, pl. św. macieja 21
Zło to! Zło to!! Zło to!!! Eu fo rycz ny
ty tuł ko lej nej ora cji prof. Bo gu sła wa
Bed nar ka za po wia da zgłę bia nie spek -
trum emo cji ja kie od za wsze bu dzi zło -
ty kru szec. Nie zrów na ne mu bo gac twu
słów nar ra to ra, zło tej kra sy przy da dzą
sło necz ne dźwię ki gi ta ry Mar ti na Złot -
nic kie go. Dzie wią te już w cy klu spo -
tkań, opa trzo nych wspól nym ha słem
Z pod szep tu muz, za wie rać bę dzie roz -
licz ne przy kła dy sza leństw, zbrod ni jak
i do bro dziejstw ja kie nie sie ze so bą zło -
to. Zło ty róg Wer ny ho ry, do tyk kró la
Mi da sa, zło te ru no Chry so mal lo sa, du -
ka ty zło tej kacz ki, ży cze nia zło tej ryb ki,
Zło te Pia ski Buł ga rii, zło ta je sień, wiek
zło ty, czar ne zło to, zło ty cie lec, zło ty
śro dek czy zło te my śli, to je dy nie nie -
licz ne z wie lo ra kich od wo łań do te go
szla chet ne go me ta lu.
Wstęp wolny!

Ja n Miod ek
i Ma cie j ła giew ski
Z cy klu: Do wód Toż sa mo ści
19 grud nia 18:00

Klub mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. t. Ko -
ściusz ki 10

Go ściem spo tka nia bę dzie prof. Jan
Mio dek, któ ry opo wie dzien ni kark ce
Ewie Gil -Ko ła kow skiej o swo ich ko rze -
niach związ kach z Wro cła wiem, zdra -
dzi se kre ty ro dzin nej tra dy cji zwią za -
nej z wi gi lią i Świę ta mi. Dr Ma ciej Ła -
giew ski przed sta wi syl wet kę za słu żo -
ne go miesz kań ca przed wo jen ne go
Wro cła wia. Ak tor ka Te atru Współ cze -
sne go Be ata Ra kow ska prze czy ta frag -
men ty wy wia du z prof. Ja nem Miod -
kiem, a ab sol went ka Stu dium Ca pi -
tol – Ol ga To ma szew ska przed sta wi
krót kie kom pen dium wie dzy wi gi lij nej
opra co wa ne przez ks. Hen ry ka Sza rej -
kę. Przed świą tecz ną at mos fe rę spo -
tka nia wzbo ga ci wy stęp ze spo łu
Vratch ze spe cjal nie przy go to wa nym
na ten wie czór re per tu arem. Spo tka nie
po pro wa dzi ak tor ka Te atru Pol skie go
Aga ta Skow roń ska -Kar tve li shvi li.

Wstęp wol ny!

wy star czy, że je steś Spo tka nie li te rac kie
10 grud nia 17:00 Klub mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. t. Ko ściusz ki 10. Wstęp wol ny!
Wy stą pią mło dzi ak to rzy z In te gra cyj nej Gru py Te atral nej Our Po int Cen trum
Edu ka cji Kul tu ral nej Dzie ci i Mło dzie ży we Wro cła wiu. W ra mach spo tka nia pre -
zen ta cja wier szy i mo no lo gów z pu bli ka cji pt. Tro chę in ny świat wy da nej przez
ESK 2016. Scenariusz i pro wa dze nie Kry sty na Pa rasz kie wicz -Pa ter.

Magiczny czas Konkurs
Do 20 grudnia muzeum poczty i telekomunikacji, ul. Z. Krasińskiego 1 we Wrocławiu
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji we Wro cła wiu ogła sza kon kurs pla stycz ny
na: Pro jekt kart ki pocz to wej o te ma ty ce świą tecz nej i zi mo wej.
Kon kurs ad re so wa ny jest do przed szko la ków, uczniów szkół pod sta wo wych
i gim na zjów. For mat prac – A5 lub A6, tech ni ka prac do wol na. Pod pi sa ne pra ce
(imię, na zwi sko, kla sa, nu mer szko ły) na le ży do star czyć do dnia 20 grud nia
do Mu zeum przy ul. Z. Kra siń skie go 1, in for ma cje tel. 71 346 95 84.
Ogło sze nie wy ni ków na stą pi 28 grud nia. Pra ce, któ re wpły ną na kon kurs, po ka -
za ne zo sta ną na wy sta wie w mu zeum w ter mi nie 1-15 stycz nia 2017 ro ku.
Wrę cze nie na gród i dy plo mów lau re atom na stą pi 11 stycz nia 2017 ro ku o go dzi -
nie 11.00. Na zwi ska lau re atów za miesz czo ne zo sta ną na stro nie in ter ne to wej:

www.mu zeum.wroc law.pl

Je stem, oca la łem
Pro mo cja książ ki
2 grud nia 18:00

sa la nr r33 w Ha li stu le cia, ul. Wys ta wo -
wa 1, w ra mach tar gów Książ ki

Ofi cy na Wy daw ni cza ATUT, Wro cław -
ski Fun dusz Li te rac ki, za pra sza ją na
spo tka nie au tor skie zwią za ne z pro -
mo cją no we go to mu Ga brie la Le onar -
da Ka miń skie go pt. Je stem, oca la łem.
Jest to ko lej na część je go, tym ra zem
po ko le nio we go roz li cze nia z Wro cła -
wiem, Gra bi szyn kiem i ró wie śni ka mi.

Wstęp wol ny!



1 GrUDnia czwartek
kOncertY » » » 

wrOcławskie triO PerkUsYJne
18:00 centrum FaMa 
relaks w DźwiękacH
HiMalaJskicH Mis i GOnGU
18:30 salonik artystyczny u Daphne
w akOrDzie
19:00 nFM, sala kameralna
BrODka clasHes tOUr
20:00 nFM, sala Główna kGHM
Dr MisiO 20:00 klub stara Piwnica
t.lOVe 20:00 klub stary klasztor
MaleńczUk / tUta / rUtkOwski
20:30 klub carpe Diem

sPektakle » » » 
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst
kaBaret HraBi - cYrkUŚniki
16:00 19:00 ck Muza, lubin
silesia, silentia
17:00 wrocławski teatr współczesny 
PrzePraszaM, cO Pan tU rOBi?
17:30 scena im. J. Grzegorzewskiego
MaYDaY 19:00 scena kameralna
kOsMetYka wrOGa
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
wYsPa 19:00 premiera teatr Pieśń kozła
MięDzY naMi DOBrze Jest
19:15 wrocławski teatr współczesny 
aD HOc we wrO cła wiU – restart
20:00 klub Firlej

wYstawY » » » 
POD łaź nicz ka i cHO in ka w POl -
skieJ tra DY cJi BO ŻO na rO Dze niO we
od 10:00 klub Muzyki i literatury
kraJOBrazY  ziMOwe
16:00 klub – Ga le ria sztuki DsaP
POza taBU iii. relacJe

17:00 Galeria artBrut, ul. ruska 46a
sPOtkania » » » 

MOJe sPOtkania z OssOlineUM
Maria Pidłypczak-Majerowicz
17:00 aula Ossolineum 

Dla Dzieci » » » 
PiekłO – nieBO
10:00 wrocławski teatr lalek
czarnOksięŻnik z krainY Oz
10:30 teatr Muzyczny capitol

2 GrUDnia Piątek
kOncertY » » » 

rU DOl PHi na 5 – GreGOr lanGiUs
18:00 rynek ratusz, sala wielka
Je sien nY wie czór MU zY ki kla -
sYcz neJ 18:00 klub Muzyki i literatury
ŚPiewna MODlitwa
19:00 nFM, sala czerwona
caPitOl Dla Pana szewca
19:00 teatr Muzyczny capitol
OD MOzarta DO BeetHOVena
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
Paweł kOrkUŚ 19:00 Galeria Ślimak
wrOcławskia 
Orkiestra iMPrOwizUJąca
19:30 centr. technologii audiowizualnych
sYMFOniczna aUtOBiOGraFia
20:00 nFM, sala Główna kGHM 
Vii Festiwal aMBientalnY
20:00 klub stary klasztor 
taBU 20:00 klub stara Piwnica
niecHęĆ 20:30 klub carpe Diem

sPektakle » » » 
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst
MięDzY naMi DOBrze Jest
17:00 wrocławski teatr współczesny 

PrzePraszaM, cO Pan tU rOBi?
18:00 strzegomskie centrum kultury
POławiacze Pereł
19:00 Opera wrocławska
MaYDaY 19:00 scena kameralna
kOsMetYka wrOGa
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
wYsPa 19:00 teatr Pieśń kozła
sHirleY Valentine 19:00 teatr arka
wOJnY, którYcH nie PrzeŻYłaM
19:15 wrocławski teatr współczesny 

wYstawa » » » 
kOlekcJa MarXa OPrOwaDzanie
17:00 Pawilon czterech kopuł
Paweł sOkOłOwski BarBórka
18:00 Muzeum współczesne wrocław

FilMY » » » 
MaratOn kina węGierskieGO
18:00 kino Pca, Polkowice

sPOtkania » » » 
cHatka tańca  kOlęDOwO
19:00 klub Pod kolumnami
sztUka Mięsa czYtanie
19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica
BallanGa GrUDniOwa 
20:00 wędrówki Pub

Dla Dzieci » » » 
PiekłO – nieBO
10:00 wrocławski teatr lalek
czarnOksięŻnik z krainY Oz
10:30 teatr Muzyczny capitol
PlaMa 10:30 wrocławski teatr lalek

3 GrUDnia sOBOta
kOncertY » » » 

rU DOl PHi na 5 – GreGOr lanGiUs
18:00 akademia rycerska, legnica



DOlnOŚląska 
GiełDa FOnOGraFiczna
13:00-16:00 klub Firlej
UzDrOwiĆ tO, cO nieDOkOńczOne
14:00 salonik artystyczny u Daphne
złOtO, złOtO, złOtO!
19:00 klub Pod kolumnami
kasPar iMPreza PerFOrMatYwna
21:00 klub UFF

wYcieczki » » » 
cHrząstawa wielka i OkOlica
info: (71)355-05-69
MrO zów – lU tY nia – le Śni ca
7:30 Dworzec Główny PkP

Dla Dzieci » » » 
Św. MikOłaJ 10:00 Muzeum narodowe
ekOteka 11:00 centrum Poznawcze
PlaMa 11:00 wrocławski teatr lalek
PiekłO – nieBO
15:00 wrocławski teatr lalek
czarnOksięŻnik z krainY Oz
16:00 teatr Muzyczny capitol

4 GrUDnia nieDziela
kOncertY » » » 

sYlwia Grzeszczak
17:00 aqua-zdrój, wałbrzych
POrGY anD Bess
18:00 nFM, sala czerwona
DawiD PODsiaDłO 
19:00 nFM, sala Główna kGHM
Vii Festiwal aMBientalnY
19:00 synagoga pod Białym Bocianem
DUB inc. 20:00 klub stary klasztor

sPektakle » » » 
aktOrzY ŻYDOwscY
17:00 20:00 wrocławski teatr współczesny 
JeŚli MUsisz tO się UŚMiecHniJ
17:00 Pałac na wodzie, staniszów

łzawe zJawY rOkU PaMiętneGO
17:30 wrocławski teatr współczesny 
łUcJa z laMMerMOOrU
19:00 Opera wrocławska
MaYDaY 19:00 scena kameralna
wYsPa 19:00 teatr Pieśń kozła

wYstawY » » » 
renesans w POlsce. wYkłaD
12:00 Muzeum narodowe

FilMY » » » 
Miss rOMów 19:00 klub Mleczarnia

sPOtkania » » » 
rODzinne kOliGacJe słOwackicH
12:00 Muzeum Pana tadeusza
wGląD. BUDDYzM, taJlanDia, lUDzie
18:00 klub Pod kolumnami

wYcieczki » » » 
BarDO Śląskie - ząBkOwice Śl.
7:00 Dworzec Główny PkP

Dla Dzieci » » » 
nieDzielnY POranek MUzYcznY
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
twarze nieMalOwane
11:00 Pawilon czterech kopuł
cO się stałO z MikOłaJeM? 
11:30 ck zamek
MikOłaJki z inneJ BaJki
11:00, 12:00 i 13:00 nFM, sala kameralna
PlaMa 11:00 wrocławski teatr lalek
OPłatkOwe ŚwiatY
12:00 Muzeum etnograficzne
Baranek sHaUn 12:00 kontury kultury
nieDzielne POranki we wrO
12:30 centrum sztuki wrO
właDca skarPetek
12:30 teatr lalki i aktora w wałbrzychu
POlOwanie na snarka
12:00, 16:00 teatr im. Heleny
Modrzejewskiej, legnica

kOncert aDwentOwY U PaUlinów
19:00 kościół pw. św. antoniego
tzn Xenna & BUlBUlatOrs 
& DOBra DOBra 
19:00 klub ciemna strona Miasta
Paweł " GUra" Górecki
19:00 Galeria Ślimak
ewa BłaszczYk
19:00 sala koncertowa radia wrocław
Vii Festiwal aMBientalnY
20:00 klub stary klasztor

sPektakle » » » 
ŻOłnierz POlski
17:00 wrocławski teatr współczesny 
POzYtYwni
17:00 i 20:00 atM scena na Bielanach
POławiacze Pereł
19:00 Opera wrocławska
MaYDaY 19:00 scena kameralna
kOsMetYka wrOGa
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
wYsPa 19:00 teatr Pieśń kozła
sHirleY Valentine 19:00 teatr arka
wszYstkO POwieM BOGU!
19:15 wrocławski teatr współczesny 

wYstawY » » » 
Maria GOstYll-PacHUcka tkanina 
od 10:00 klub Muzyki i litratury
stOlarski kUnszt. wYkłaD
12:00 Muzeum narodowe
karOl FerDYnanD waza 
i Hans rieGer. wYkłaD
13:00 Muzeum narodowe
MaGinarY wOrlDs. lectUre
16:00 Pawilon czterech kopuł

sPOtkania » » » 
teraPeUtYczne Przestrzenie
sztUki... 11:00 kontury kultury

KUp BiLet



czarnOksięŻnik z krainY Oz
16:00 teatr Muzyczny capitol
GDzie Jest MiłOŚĆ?
17:00 scena na Świebodzkim
PiekłO-nieBO premiera
17:00 wrocławski teatr lalek

5 GrUDnia POnieDziałek
sPektakle » » » 

sztUka Mięsa
17:00 wrocławski teatr współczesny 
zUs 
czYli zalOtnY UŚMiecH słOnia 
17:30 teatr im. ck norwida, Jelenia G.
GarnitUr PrezYDenta
19:15 wrocławski teatr współczesny 

wYstawY » » » 
PrzeMYsław Jasielski, rainer
PrOHaska: nOt tO Be seen
18:00 atelier wrO
JaDwiGa raDOMska
MalarstwO – MOJa raDOŚĆ
18:00 salonik trzech Muz

FilMY » » » 
sHOrt waVes FestiVal
18:30 klub UFF

Dla Dzieci » » » 

6 GrUDnia wtOrek
kOncertY » » » 

OBlicza MUzYki eUrOPY
18:00 sala koncertowa aMkl
tsiGUnz FanFara aVantUra,
kaPela tiMinGeriU, DziwOlUDY
20:00 klub stary klasztor
tarJa tUrUnen
20:00 sta dion wro cław – klub Biz ne so wy

sPektakle » » » 
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst

wŚciekłOŚĆ
17:00 wrocławski teatr współczesny 
cYrUlik sewilski
10:00 Opera wrocławska
aPOkaliPsa
19:15 wrocławski teatr współczesny 
ka Ba ret sMi le – tO ci tłU Ma czę!
19:30 Ha la stu le cia – sa la au dy to ryj na

FilMY » » » 
sHOrt waVes FestiVal
18:30 klub UFF

wYstawY » » » 
PUstY talerzYk 19:00 ck agora

sPOtkania » » » 
kOlęDa i PastOrałka
11:00 scena kameralna
MalarstwO VeDic art  
18:00 księgarnio kawiarnia nalanda

Dla Dzieci » » » 
BOcianY 9:00 ck zachód
czYtanie na DYwanie
9:30 teatr Muzyczny capitol
czerwOnY kaPtUrek
10:00 12:00 Opera wrocławska
PiekłO – nieBO
10:00 wrocławski teatr lalek
PlaMa 10:30 wrocławski teatr lalek
GDzie Jest MiłOŚĆ?
11:00, 17:00 scena na Świebodzkim
POlOwanie na snarka
11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej
trzY Świnki 17:00 ck Muza, lubin

7 GrUDnia ŚrODa
kOncertY » » » 

ŚPiewaJące FOrtePianY
19:30 Hala stulecia - sala audytoryjna
U stUDni 20:00 klub stary klasztor
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lillY Hates rOses 
20:00 klub stara Piwnica

sPektakle » » » 
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst
Mistrz i MałGOrzata
18:30 teatr Muzyczny capitol
DziaDek DO OrzecHów 
19:00 scena im. Grzegorzewskiego
stanD UP MaDness
20:00 klub Grawitacja

wYstawY » » » 
DOMinika łaBąDź & JOanna
sYnOwiec: częŚĆ wsPólna
19:00 Galeria studio Bwa, ul. ruska 46

sPOtkania » » » 
HerBertiaDa PaMiętaMY
14:00 wrocławskie centrum seniora
MaPY Pana na MeDYce
17:00 aula Ossolineum
rUMUnia Bez Mitów
17:00 klub Pttk, rynek/ratusz 11/12
MOnGOlia – PODróŻe w krainie
czYnGis-cHana
18:30 ck zamek

Dla Dzieci » » » 
PiekłO – nieBO
10:00 wrocławski teatr lalek
GDzie Jest MiłOŚĆ?
11:00 scena na Świebodzkim
POlOwanie na snarka
11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej,
legnica

9 GrUDnia Piątek
kOncertY » » » 

wOJciecH wa le czek – FOr te Pian
18:30 salonik 4 Muz, Oborniki Śląskie
Villas-Jantar
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

alicJa MaJewska
włODziMierz kOrcz
19:00 Miejski Ośrodek kultury, Głogów
tHe liVerPOOl 20:00 ck Muza, lubin
JelOnek 20:00 klub stary klasztor

sPektakle » » »
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst
Mistrz i MałGOrzata
18:30 teatr Muzyczny capitol
MaDaMe BUtterFlY
19:00 Opera wrocławska
sMYcz 19:00 scena kameralna
inka 19:00 teatr arka
HYMn narODOwY
19:00 teatr im. H.Modrzejewskiej, legnica
sztaMPa Gra Gąskę 20:00 klub Firlej

wYstawY » » » 
kOlekcJa MarXa OPrOwaDzanie
17:00 Pawilon czterech kopuł
HUBert POkranDt inFekcJa
18:00 Galeria entropia
DaGMara rYBak DiaMOnD sOUl
18:00 Galeria  Versus
lUiza ziMerMan
kOrelacJa wzaJeMna
21:00 klub UFF

sPOtkania » » » 
wrOcław zBiera kartOniki
10:00-18:00 Humanitarium, rumiana 19
cHatka tańca  kOlęDOwO
19:00 klub Pod kolumnami

Dla Dzieci » » » 
skarPetY i PaPilOtY
10:00 i 12:00 wrocławski teatr lalek

10 GrUDnia sOBOta
kOncertY » » » 

wOJciecH wa le czek – FOr te Pian
18:00 zamek Piastów Śląskich, Brzeg

all tHat Jazz JaM sessiOn
20:30 klub Manana cafe

sPektakle » » » 
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst
Mistrz i MałGOrzata
12:00 18:00 ck Muza, lubin
POławiacze Pereł
10:00 Opera wrocławska
raFał PaczeŚ 19:00 klub alibi

sPOtkania » » » 
ak PrzestaĆ się krYtYkOwaĆ 
i zacząĆ sieBie lUBiĆ?
17:30 centrum aktywnego rozwoju
nie taki MeksYk strasznY, 
JakiM GO MalUJą 
18:00 MBP Fila 57

Dla Dzieci » » » 
PiekłO – nieBO
10:00 wrocławski teatr lalek
PlaMa 10:30 wrocławski teatr lalek
GDzie Jest MiłOŚĆ?
11:00 scena na Świebodzkim
POlOwanie na snarka
11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej
FreeVOlOUs iMPrOVisatiOn 
16:00 klub UFF

8 GrUDnia czwartek
kOncertY » » » 

wOJciecH wa le czek – FOr te Pian
12:30 i 18:00 klub Muzyki i literatury
MUzYka kaMeralna 
JózeFa elsnera
18:00 Oratorium Marianum
kOncert wieDeński
19:00 Bolesławiecki Ośrodek kultury
tUrBO + internal QUiet
19:00 klub stary klasztor

16 grudnia 19:00
scena Kameralna Kamienica,

ul. Joachima Lelewela 15, Wrocław

15 grudnia 18:30
Świdnicki Ośrodek Kultury,

rynek 43, Świdnica



accantUs na ŻYwO: kUBa JUrzYk
18:00 Jeleniogórskie centrum kultury
kOncert wieDeński
18:00 Miejski Ośrodek kultury, Głogów
Hanna Banaszak 
18:00 Owe Odra, Oława
JUlia Marcell
18:00 sala koncertowa radia wrocław
MariOla kOnieczna 
JarOsław reclik 
19:00 Galeria Ślimak
aGa zarYan cHristMas sOnG
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
FarBen leHre
19:00 klub stary klasztor
w strOnę POliFOnii
20:00 sala koncertowa aMkl
lOOPtrOOP rOckers
20:00 klub stary klasztor
iGOr BOXX 22:00 klub carpe Diem

sPektakle » » » 
Mistrz i MałGOrzata
18:00 teatr Muzyczny capitol
FOrMacJa cHatelet
17:00 kino Pca, Polkowice
anna karenina
19:00 Opera wrocławska
inka 19:00 teatr arka
trzeBa MieĆ ciałO
19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

wYstawY » » »
FerDYnanD GeOrG walDMüller.
wYkłaD 12:00 Muzeum narodowe 
wrO cław ska eU rO Pa. OPrO wa -
Dza nie 13:00 Muzeum narodowe
katarzYna kUlPa FOsFenY
16:00-22:00 kontury kultury
księGa skarG i zaŻaleń
18:00 Macondo, Pomorska 19

elŻBieta wODała POwiększenie
18:00 klub Pod kolumnami

sPOtkania » » » 
wrOcław zBiera kartOniki
10:00-18:00 Humanitarium, rumiana 19
FOrMY GiPsOwe
10:00-15:00 Pracownia Quapcia
lUBińskie BetleJeM
10:00-16:00 ck Muza, lubin
Ma Gia BO ŻO na rO Dze niO weJ cHO in ki
11:00 Muzeum ziemi kłodzkiej, kłodzko
szalOnY, niecH UkOcHa swe
saMOtne ŚcianY saMOtnOŚĆ
16:00-18:00 Muzeum Pana tadeusza

wYcieczki » » » 
wilkszYn - las MOkrzański -
leŚnica info: (71)355-05-69
BiskUPin – zalesie – zacisze
10:00 Biskupin pętla tramwajowa

Dla Dzieci » » » 
wrOcławska eUrOPa
10:00 Muzeum narodowe
eBerHarD HaVekOst
11:00 Pawilon czterech kopuł
nasza MaMa czarODzieJka
11:00 - premiera teatr Muzyczny capitol
skarPetY i PaPilOtY
11:00 wrocławski teatr lalek
ekOteka 11:00 centrum Poznawcze
YeMaYa – kró lO wa Mórz
15:00 wrocławski teatr lalek

11 GrUDnia nieDziela
kOncertY » » » 

GwiazDO ŚwieĆ, kOlęDO leĆ
17:00 sala koncertowa radia wrocław
iwOna sarwińska / Flet
anna MarkOwicz / FOrtePian
17:30 Muzeum Pana tadeusza



właDYsław i annaBella
12:30 teatr lalki i aktora w wałbrzychu
skarPetY i PaPilOtY
14:00 wrocławski teatr lalek

12 GrUDnia POnieDziałek
kOncertY » » » 

stYPenDYŚci saMOrząDU
wrOcławia – MiastU
18:00 klub Muzyki i literatury

sPOtkania » » » 
Świąteczne warsztatY
DecOUPaGe
11:00 Brzuch centrum trawienia wizji
warsztatY literackie
18:00 salonik trzech Muz

13 GrUDnia wtOrek
kOncertY » » » 

naJPięknieJsze arie
18:30 ODt Światowid
irena santOr
19:30 Hala stulecia - sala audytoryjna

sPektakle » » » 
PrewencJa teatralna Festiwal
9:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica
Mistrz i MałGOrzata
18:30 teatr Muzyczny capitol
Hans, DOra i wilk
19:00 scena na Świebodzkim

sPOtkania » » » 
MalarstwO VeDic art  
18:00 księgarnio kawiarnia nalanda

Dla Dzieci » » » 
czYtanie na DYwanie
9:30 teatr Muzyczny capitol
YeMaYa – kró lO wa Mórz
10:00 wrocławski teatr lalek
skarPetY i PaPilOtY

10:30 wrocławski teatr lalek

14 GrUDnia ŚrODa
kOncertY » » » 

POlskie kOlęDY i PastOrałki
9:00 i 11:30 nFM, sala czerwona
saX, PianO, swinG
17:30 ck Muza, lubin
stanisława celińska
19:00 ck Muza, lubin
eritH / Melika 20:30 klub carpe Diem
all tHat Jazz JaM sessiOn
20:30 klub Manana cafe
BiBOBit 20:30 Vertigo Jazz club 

sPektakle » » » 
Hans, DOra i wilk
19:00 scena na Świebodzkim

sPOtkania » » » 
Mww Dla seniOrów
13:00 Muzeum współczesne wrocław
tanecznie z DJ- ViOlą
16:30 ODt Światowid
DziŚ twóJ trYUMF alBO zGOn!
18:00 klub Muzyki i literatury
OsieDlOwe tOŻsaMOŚci
18:00 Muzeum współczesne wrocław
MeDYtacJe UwaŻnOŚci
18:30 salonik artystyczny u Daphne

Dla Dzieci » » » 
YeMaYa – kró lO wa Mórz
10:00 wrocławski teatr lalek
ParasOlki i kalOszki
10:00 centrum Fama
skarPetY i PaPilOtY
10:30 wrocławski teatr lalek

15 GrUDnia czwartek
kOncertY » » » 

rUDOlPHina 4 
– MUzYka na BOŻe narODzenie
18:00 rynek ratusz, sala wielka
zBYszek zaMacHOwski
18:00 ck zachód

sPektakle » » » 
atrakcYJnY POzna Panią...
16:00 atM scena na Bielanach
Mistrz i MałGOrzata
17:00 teatr Muzyczny capitol
MaDaMe BUtterFlY
18:00 Opera wrocławska
sMYcz 19:00 scena kameralna
HYMn narODOwY
19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

wYstawY » » » 
Pa BlO Pi cas sO 
– OJ ciec nO wO cze ŚnO Ści. wYkłaD
11:00 Muzeum narodowe
stOsUnki PracY OPrOwaDzanie
15:00 Muzeum współczesne wrocław

sPOtkania » » » 
GwiazY, GwiazDki, GwiazDeczki
10:00-13:00 ck agora

wYcieczki » » » 
sMOlec – saMOwtór – leŚnica
9:00 Dworzec Główny PkP

Dla Dzieci » » » 
YeMaYa – kró lO wa Mórz
11:00 wrocławski teatr lalek
kieDY szOPka Jest krakOwska?
12:00 Muzeum etnograficzne
GwiazDY, kOkarDY i inne
OzDOBY na cHOinkę
12:00 Muzeum narodowe
nasza MaMa czarODzieJka
12:00 teatr Muzyczny capitol
nieDzielne POranki we wrO
12:30 centrum sztuki wrO

2 grudnia 18:00
CK, ul. paderewskiego  36, strzegom



Marcin OrzecHOwski, BOw i inni
19:00 klub stara Piwnica
wrOsOUnD: Min t, a_GiM,
leGenDarnY aFrOJaX
20:00 impart, sala kameralna
wrOsOUnD: Pink FreUD PlaYs
aUtecHre 21:30 impart, sala teatralna
wrOsOUnD: Π², kVBa
21:30 klub autograf

sPektakle » » » 
zaBiJanie GOMUłki
11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej
teMPUs FantasY
18:00 teatr Muzyczny capitol
trUBaDUr
19:00 premiera Opera wrocławska
Małe zBrODnie MałŻeńskie
19:00 scena kameralna
JeDna kOBieta 
w PrOJekcie MiłOŚĆ
19:00 scena kameralna kamienica
ŚMierĆ i DziewczYna
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
PO BUrzY szeksPira
19:00 teatr Muzyczny capitol
trzeBa MieĆ ciałO
19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

wYstawY » » »
naJPięknieJsza szOPka
BetleJeMska 2016
12:00 Muzeum etnograficzne
kOlekcJa MarXa OPrOwaDzanie
17:00 Pawilon czterech kopuł
nO Pain nO GaMe
18:00 centrum sztuki wrO
nieczYtelnOŚĆ – PaliMPsestY
18:00 Muzeum Pana tadeusza
Viii Park sztUki
18:00 Galeria socato, pl. solny 11

Dr JekYll anD Mrs HYDe
18:00 Galeria ring, rynek 12-14, legnica
kasia kMita kiM BYŚ BYła, GDYBYŚ
BYła kiM cHcesz
19:30 Mieszkanie Gepperta

sPOtkania » » » 
cHatka tańca  kOlęDOwO
19:00 klub Pod kolumnami

Dla Dzieci » » » 
PrOsta HistOria
10:00 wrocławski teatr lalek
Świąteczne MUzYkOwanie
19:00 nFM, sala czerwona

17 GrUDnia sOBOta
kOncertY » » » 

Utwór POD cHOinkę
17:00 MDk Śródmieście, ul. Dubois 5
treBUnie tUtki 17:00 ck agora
klezMerzY z rOzMarkU!
18:13 synagoga Pod Białym Bocianem 
kOncert aDwentOwY U PaUlinów
19:00 kościół pw. św. antoniego
POtęGa UczUĆ
19:00 nFM, sala Główna kGHM
wrOsOUnD: MazUt, UrOk,
PalcOlOr, niGHt Marks electric
triO + PaUlina PrzYBYsz + ras,
cHristian lÖFFler & MOHna
19:00 impart, sala kameralna
aciD Drinkers
20:00 klub stary klasztor
taMP, eVOlUtiOn 20:00 ck Muza, lubin
wrOsOUnD: tHe PrOcrasters,
sPisek JeDneGO, GrOH, Marek
PęDziwiatr, sOnar sOUl, en2ak 
20:00 klub autograf
taMP/ rOck / eVOlUtiOn
20:00 ck Muza, lubin

Ocn, HaPPYsaD, 
raz Dwa trzY, MUcHY
18:00 Hala Orbita
relaks w DźwiękacH
HiMalaJskicH Mis i GOnGU
18:30 salonik artystyczny u Daphne
stanisława celińska
18:30 Świdnicki Ośrodek kultury
QUaterniOn
19:00 nFM, sala kameralna
ciGarettes aFter seX
19:00 klub Firlej
aMerYkańska 
MUzYka kaMeralna
19:00 zdrojowy teatr animacji, cieplice
wrOsOUnD: we Draw a
20:00 Barbara

sPektakle » » » 
zaBiJanie GOMUłki
11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej
ŚMierĆ i DziewczYna
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
inka 19:00 centrum Historii zajezdnia
HUanG Yi & kUka – taniec w nFM
20:00 nFM, sala Główna kGHM

wYstawY » » » 
zaPacHY sri lanki. wYkłaD
17:30 Panorama racławick

sPOtkania » » » 
OsieDlOwe tOŻsaMOŚci
18:00 Muzeum współczesne wrocław

Dla Dzieci » » » 
YeMaYa – kró lO wa Mórz
10:00 wrocławski teatr lalek

16 GrUDnia Piątek
kOncertY » » » 

stanisława celińska
19:00 Miejski Ośrodek kultury, Głogów

1 – 15.12.2016
n o Ê n i k i c i t y s c r o l l

Mira Boczniowicz
Bo˝ena Grzyb-Jarodzka
Barbara Kozłowska
Bogusław Michnik
Beata Rojek
Urszula Wilk
kuratorzy: A.M. Jodko
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14 grudnia 18:00

mBp Filia 57, ul. szewska,  78, Wrocław



wrOsOUnD: sOnar liVe 
21:30 impart, sala teatralna
tin Men & tHe telePHOne
20:30 nFM, sala czerwona

sPektakle » » » 
trUBaDUr
19:00 premiera Opera wrocławska
zaPOMniane zaBawki 
19:00 premiera centrum Historii zajezdnia
Małe zBrODnie MałŻeńskie
19:00 scena kameralna
zaBiJanie GOMUłki
19:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej

wYstawY » » » 
YanG sHUanGlin. wOkół wYstawY
10:00-17:00 Muzeum narodowe
Hanna zBOrOwska. wYkłaD
12:00 Muzeum narodowe
OD MUzeUM Malarstwa... wYkłaD
16:00 Pawilon czterech kopuł
steFan saDOwski: szklane ŚwiatY
17:00 Muzeum ziemi kłodzkiej, kłodzko

FilM » » » 
FaMiliJne kinO
10:00 centrum Fama

sPOtkania » » » 
kUla ŚnieŻna, laMPiOn, BOMBka
11:00-13:00 klub Pod kolumnami
Świąteczne kOntUrY 
11:00 kontury kultury
sOBOtY z HistOrią
16:00 Muzeum Pana tadeusza
OD MOntrealU DO waszYnGtOnU
17:00 klub Pttk, rynek/ratusz 11/12

wYcieczki » » » 
las OsOBOwicki info: (71)355-05-69

Dla Dzieci » » » 
ekOteka 11:00 centrum Poznawcze

PrOsta HistOria
11:00 wrocławski teatr lalek
OczYszczalnie wODY i krwi
11:00 12:30 14:30 16:00 ck zamek
czarODzieJski Flet
15:00 wrocławski teatr lalek

18 GrUDnia nieDziela
kOncertY  » » » 

POlskie kOlęDY i PastOrałki
11:00 nFM, sala Główna kGHM
cHór 
kOMentUJącYcH wrOcławian
16:00 teatr Muzyczny capitol
BarwY Dźwięków 
– kOlOrY tęczY
18:00 nFM, sala Główna kGHM
akaDeMicka 
Orkiestra sYMFOniczna
18:00 sala koncertow aMkl
aGa Derlak triO
20:30 nFM, sala czerwona

wYstawY » » » 
DO czterecH razY sztUka!
OPrOwaDzanie teMatYczne
16:00 Pawilon czterech kopuł

sPektakle » » » 
trUBaDUr
19:00 premiera Opera wrocławska
Małe zBrODnie MałŻeńskie
19:00 scena kameralna
PO BUrzY szeksPira
19:00 teatr Muzyczny capitol
zaBiJanie GOMUłki
19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

sPOtkania » » » 
ManUFaktUra Świąteczna
11:00-16:00 ck zamek

cHOinka: warsztatY i kOlęDY
13:00 centrum Fama

wYcieczki » » » 
le Śni ca – MO kra – le Śni ca
10:00 leśnica pętla tramwajowa

Dla Dzieci » » »
kOkarDY, kOrOnki i FalBanki...
10:00 11:30 14:00 15:30 Muzeum narodowe
nieDzielne POranki we wrO
12:30 centrum sztuki wrO
kOziOłek MatOłek
12:30 teatr lalki i aktora w wałbrzychu
PrOsta HistOria
14:00 wrocławski teatr lalek

19 GrUDnia POnieDziałek
kOncertY » » » 

kOncert ŚwiątecznY
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

sPektakle » » » 
DOktOrze kOrczak! premiera
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
MOscOw citY Ballet - DOn kicHOt
20:00 teatr Muzyczny capitol

sPOtkania » » » 
cHOinki z PaPierOweJ wiklinY
11:00 Brzuch centrum trawienia wizji
DOwóD tOŻsaMOŚci
18:00 klub Muzyki i literatury
warsztatY literackie
18:00 salonik trzech Muz

20 GrUDnia wtOrek
kOncertY » » » 

MaGDa UMer i ŚwiętY MikOłaJ
19:00 nFM, sala Główna kGHM
trUBaDUr 19:00 Opera wrocławska

sPOtkania » » » 

Wokół Bożego narodzenia
Wystawa znaczków pocztowych

do 31.12 – Mu zeum pocz ty i telekomunikacji,
ul. z. krasińskiego 1 we Wrocławiu



MalarstwO VeDic art
18:00 księgarnio kawiarnia nalanda

Dla Dzieci » » » 
czYtanie na DYwanie
9:30 teatr Muzyczny capitol
czerwOnY kaPtUrek
10:00 Opera wrocławska
czarODzieJski Flet
10:00 wrocławski teatr lalek
nasza MaMa czarODzieJka
10:30 teatr Muzyczny capitol
PrOsta HistOria
10:30 wrocławski teatr lalek

21 GrUDnia ŚrODa
kOncertY » » » 

ŚwiętY MikOłaJ
11:30 nFM, sala Główna kGHM
kOncert BOŻOnarODzeniOwY
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
MaGDa UMer i ŚwiętY MikOłaJ
19:00 nFM, sala Główna kGHM
walce wieDeńskie
19:00 teatr Muzyczny capitol
all tHat Jazz JaM sessiOn
20:30 klub Manana cafe

Dla Dzieci » » » 
czarODzieJski Flet
10:00 wrocławski teatr lalek
nasza MaMa czarODzieJka
10:30 teatr Muzyczny capitol
Dzieci z BUllerBYn
11:00 scena kameralna

22 GrUDnia czwartek
Dla Dzieci » » » 

czarODzieJski Flet
10:00 wrocławski teatr lalek

Dzieci z BUllerBYn
11:00 scena kameralna

23 GrUDnia Piątek
sPektakle » » » 

DziaDek DO OrzecHów
19:00 Opera wrocławska

26 GrUDnia POnieDziałek
kOncertY » » » 

MięDzY GóralszczYzną 
a klasYką - kOncert kOlęD
19:30 katedra pw. św. Marii Magdaleny

27 GrUDnia wtOrek
sPektakle » » » 

DziaDek DO OrzecHów
19:00 Opera wrocławska

sPOtkania » » » 
MalarstwO VeDic art  
18:00 księgarnio kawiarnia nalanda

28 GrUDnia ŚrODa
kOncertY » » » 

all tHat Jazz JaM sessiOn
20:30 klub Manana cafe

sPektakle » » » 
DziaDek DO OrzecHów
19:00 Opera wrocławska
MaYDaY 19:00 scena kameralna

sPOtkania » » » 
sen nOcY letnieJ
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego

29 GrUDnia czwartek
sPektakle » » » 

MaYDaY 19:00 scena kameralna
sen nOcY letnieJ
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego

sPOtkania » » » 
wariacJe na teMat JózeFa
tiscHnera 18:00 Macondo

30 GrUDnia Piątek
kOncertY » » » 

sYlwester 2016
19:00 nFM, sala Główna kGHM
Gala sYlwestrOwa
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

sPektakle » » » 
Bal U księcia OrlOVskieGO
19:00 Opera wrocławska
MaYDaY 19:00 scena kameralna

31 GrUDnia sOBOta
kOncertY » » » 

FilHarMOnicY BerlińscY
transMisJa na ŻYwO 
17:00 Owe Odra, Oława
Mię DzY na rO DO wa Ga la sYl we -
strO wa POD Ba tU tą Ja na PO Ga nY
19:00 aula leopoldina
sYlwester 2016
19:00 nFM, sala Główna kGHM
JUstYna szaFran i GOŚcie
19:00 teatr Muzyczny capitol

sPektakle » » » 
sHirleY Valentine 
19:00 21:00 teatr arka
Bal U księcia OrlOVskieGO
20:00 Opera wrocławska
OknO na ParlaMent
20:00 scena im. J. Grzegorzewskiego

sPOtkania » » » 
Bal sYlwestrOwY
20:00 Barka tumska
sYlwester w MUzie
20:00 ck Muza, lubin
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adresy do kalendarium co Jest Grane
Atelier WRO Kuźnicza 29a
ATM Scena na Bielanach
Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Aula Leopoldina
pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Barka Tumska
Wyspa Słodowa 10, Wrocław
Bolesławiecki Ośrodek Kultury
pl. Piłsudskiego 1c, Bolesławiec
Brzuch Centrum trawienia Wizji
Białoskórnicza 26, Wrocław
Centrum Kultury Muza 
Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Agora  
Serbska 5, Wrocław
Centrum Kultury Zamek 
pl. Świętojański 1, Wrocław
Centrum Kultury Zachód
Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Sztuki Impart
Mazowiecka 17, Wrocław
Filharmonia Dolnośląska
Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Galeria Entropia
Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Mieszkanie Gepperta
Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław
Galeria sztuki i miejsce spotkań Ślimak
pl. Konstytucji 3 Maja 4, Wrocław
Galeria Versus
ul. Jatki 11, Wrocław
Hala Orbita
ul. Wejherowska 34, Wrocław
Hala Stulecia, Sala Audytoryjna,
Wrocławskie Centrum Kongresowe,
Centrum Poznawcze, 
Centrum Technologii Audiowizualnych
ul. Wystawowa 1, Wrocław
Katedra pw. św. Marii Magdaleny
Szewska 10, Wrocław
Kino PCA
Dąbrowskiego 1, Polkowice
Klub Alibi
Grunwaldzka 67, Wrocław
Klub Carpe Diem
ul. Wita Stwosza 16, Wrocław
Klub Firlej
Grabiszyńska 56, Wrocław
Klub Grawitacja 
Grunwaldzka 67, Wrocław
Klub Manana Cafe
św. Mikołaja 8-10, Wrocław
Klub Mleczarnia
Włodkowica 5, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury
pl. T. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami
pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Stara Piwnica
Krupnicza 15, Wrocław
Klub Stary Klasz tor 
Purkyniego 1, Wrocław
Klub UFF 
pl. Nankiera 1, Wrocław
Klub Vertigo 
Odrzańska 13, Wrocław
Kontury Kultury
Jagiellończyka 10a, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda
pl. Kościuszki 12, Wrocław

Kościół pw. św. Antoniego
św. Antoniego 30, Wrocław
MDK Śródmieście
Dubois 5, Wrocław
MBP Filia 57
Szewska 78, Wrocław
Miejski Ośrodek Kultury
Plac Konstytucji 3 Maja 2, Głogów
Muzeum Pana Tadeusza Kamienica Pod 
Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Łukasiewicza 4, Kłodzko
Muzeum Narodowe 
pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław 
pl. Strzegomski 2a Wrocław
Narodowe Forum Muzy ki – NFM
pl. Wolności 1, Wrocław
Ossolineum 
Szewska 35, Wrocław
ODT Światowid
Sempołowskiej 54A, Wrocław
OWE Odra, ul. Młyńska 3, Oława
Oratorium Marianum 
pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Panorama Racławicka 
Purkyniego 11, Wrocław
Pałac na Wodzie Staniszów 23
Pawilon Czterech Kopuł
Wystawowa 1, Wrocław
Kino PCA Dąbrowskiego 1, Polkowice
Pracownia ceramiki Quapcia
Kaczmarskiego 7-9, Wrocław
Sala Koncertowa AMKL
pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
Sala Koncertowa Radia Wrocław
Karkonoska 10, Wrocław
Salonik artystyczny u Daphne
ul. Ulanowskiego, 22A, Wrocław
Scena Kameralna
ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. J. Grzegorzewskiego, Sala Prób
205 ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stadion Miejski al. Śląska 1, Wrocław
Synagoga pod Białym Bocianem
ul. Włodkowica, 7, Wrocław
Teatr Arka ul. Mennicza 3, Wrocław
Teatr Lalki i Aktora
ul. Mariana Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Muzyczny Capitol
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr PWST ul. Braniborska 59, Wrocław
Teatr Zdrojowy
ul. Kościuszki 19, Szczawno Zdrój
Teatr im. C.K. Norwida
al. Wojska Polskiego 38, Jelenia Góra
Wrocławskie Centrum Seniora
pl. Dominikański 6, Wrocław
Wrocławski Teatr Współczesny 
Rzeźnicza 12, Wrocław
Wrocławski Teatr Lalek
pl. Teatralny 4, Wrocław
Wędrówki Pub
Podwale 37/38, Wrocław
Centrum Sztuki WRO 
Widok 7, Wrocław
Zdrojowy Teatr Animacji
Park Zdrojowy 1, Cieplice, Jelenia Góra

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO miesiąC:
– wydanie elektroniczne miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 3.300 wydarzeń
– odwiedza nas ponad 111.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 650.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 4. 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



książka za kraty
Do 30 stycznia 2017 muzeum Współczesne Wrocław, pl. strzegomski 2a
Mu zeum Współ cze sne Wro cław po raz czwar ty do łą cza do ogól no pol skiej ak cji
zbiór ki ksią żek, ga zet, cza so pism oraz au dio bo oków, płyt CD i DVD dla osa dzo -
nych w Za kła dzie Kar nym w Wo ło wie.
W tym ro ku zbie ra my rów nież mul ti me dia i baj ki dla dzie ci. 

miejsce zbiórki: Beautiful tube

Dolnośląska Giełda Fonograficzna
3 grudnia 13:00, 16:00 ODa  Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu

wa ves Fe sti val 
5-6 grud nia 18:30

UFF Klub, ul. nan kie ra 1 we Wro cławiu
5 grud nia – Co me dy Shorts – po kaz ko -
me dio wych krót kich fil mów, wy se lek -
cjono wa ny we współ pra cy z pre sti żo wym Lon don Short Film Fe sti val.
W pro gra mie znaj du ją się fil my fa bu lar ne i ani ma cja w po sta ci ske czy w bry tyj -
skim po czu ciu hu mo ru. 
6 grud nia – Dan ces with Ca me ra – to cie ka wy set fil mów krót ko me tra żo wych
do ty czą cy tań ca i sze ro ko ro zu mia nej eks pre sji fi zycz nej. Pod tą na zwą kry je się
tak że kon kurs pod czas Short Wa ves Fe sti val, któ ry co ro ku przy cią ga uwa gę
wiel bi cie li tań ca z ca łe go świa ta. Fil mo wa nie tań ca to sto sun ko wo no wa dys cy -
pli na, dla te go war to bli żej jej się przyj rzeć.
W pro gra mie znaj dą się na gra dza ne w świa to wym śro do wi sku ta necz nym fil -
my, jak i ta kie, któ re spra wia ją, że sa mi ma my ocho tę po de rwać się do tań ca! 

Bi le ty: 15 zł je den dzień / 20 zł dwa dni | re zer wa cja: uf f klub@gma il.com

two rze nie cho inek
Warsz ta ty
19 grud nia 11:00

Brzuch – Cen trum tra wie nia Wi zji,
ul. Bia ło skór ni cza 26 we Wro cławiu

Warsz ta ty two rze nia cho inek z pa pie -
ro wej wi kli ny dla osób do ro słych i se -
nio rów. Po czuj świą tecz ny na strój
i stwórz wy jąt ko we pre zen ty i de ko ra -
cje na Bo że Na ro dze nie! Pod czas
warsz ta tów bę dzie moż na na uczyc
się jak ro bić wit ki pa pie ro wej wi kli ny,
róż nych tech nik splo tów i de ko ra cji
go to wej cho in ki, po słu chać ko lęd i po -
sma ko wać świą tecz nych słod ko ści.
Każ da oso ba stwo rzy wła sną cho in kę
wy so ko ści ok 30 cm, któ rą weź mie
do do mu ja ko de ko ra cję.

Czas 3 go dzi ny. Za pi sy: te l.: G. mał kie -
wicz 797 818 752 | fjmw roc law@gma -
il.com Opła ta: 15 zł za oso bę. W ce nie
wszyst kie po trzeb ne ma te ria ły!

li dia Żu ra wo wicz
Ką pie l w dźwię kach
1 grud nia 18:30

sa lo nik ar ty stycz ny u Da ph ne,
ul. Ula now skie go 22a we Wro cławiu

Re lak su ją ce ką pie le w dźwię kach te ra -
peu tycz nych mis i gon gu, pod czas któ -
rych moż na do świad czyć głę bo kie go
od prę że nia, uwol nie nia blo kad i na pięć,
a tak że uspo ko je nia stre su ją cych my śli
i emo cji, któ re na gro ma dzi ły się w cie le. 
Pro wa dzą ca: cer ty fi ko wa na ma sa żyst -
ka dźwię kiem. Prak ty ku je me dy ta cję
bud dyj ską, uczy i pro wa dzi me dy ta cje
uważ no ści, na uczy ciel z me to dy Re duk -
cji Stre su Opar tej na Uważ no ści (MBSR).

Kon takt: 604 589 732. Koszt: 25 zł

Moc ny czło wiek – Ma leń czuk / tu ta / rut kow ski
Po kaz fil mu z mu zy ką na ży wo
1 grud nia 20:30 Car pe Diem, ul. Wi ta stwo sza 16 we Wro cławiu. Bi le ty: 50/40 zł
Wszyst ko za czę ło się od te go, że za pro po no wa no nam za gra nie no wo cze snej
mu zy ki do sta re go fil mu... Mu zy ka, któ rą two rzy my, to nic in ne go jak tap ping,
któ ry kie dyś wy ko ny wał pia ni sta, a te raz ro bi my to my przy po mo cy współ cze -
snych, elek tro nicz nych in stru men tów. Mu zy ka two rzy tyl ko tło i scho dzi do ro li
słu żal czej w sto sun ku do ob ra zu, co jest dla nas bar dzo in spi ru ją ce i uczy du żej
dys cy pli ny mu zycz nej. Nie jest jed no cze śnie po zba wio na im pro wi za cji i ele men -
tu nie prze wi dy wal no ści, któ ry two rzy at mos fe rę kon cer to wą. W ten spo sób po -
wstał ze spół, któ ry ma na ce lu two rze nie mu zy ki do fil mów – SU PER TRIO.

Ma ciej Ma leń czuk, Ro bert Tu ta, Ja kub Rut kow ski
Moc ny czło wiek – pol ski dra mat psy cho lo gicz ny z 1929 ro ku, bę dą cy ada pta cją
po wie ści Sta ni sła wa Przy by szew skie go. Film sta no wi do sko na łe stu dium ar ty -
sty, któ ry prze gry wa w wal ce z wła snym su mie niem. Po woj nie film zo stał uzna -
ny za za gi nio ny. W 1997 ro ku zo stał jed nak od na le zio ny w Bel gii. Oka za ło się, że
tuż po re ali za cji (w 1929 ro ku) film zo stał sprze da ny do kil ku kra jów Eu ro py Za -
chod niej. Film zo stał zre kon stru owa ny cy fro wo.
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