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SYLWESTER 2016
30 grudnia 19:00, 31 grudnia 19:00
Narodowe Forum MuzykI, pl. Wolności 1

BAL U KSIĘCIA ORLOVSKIEGO
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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TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10
tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
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)
słowo o muzyce – Juliusz adamowski

8 Xii, g. 12.30 – wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl Kościuszki 10
(178. Koncert dla młodzeży z cyklu Jak słuchać Muzyki)
8 Xii, g. 18.00 – wrocław, Klub MiL, pl. T. Kościuszki 10
9 Xii, g. 18.30 – Oborniki Śl., Salonik 4. Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
10 Xi, g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
wojciech waleczek ur. w 1980 r.,
ukończył z wyróżnieniem Akademię
Muzyczną w Katowicach w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Raubo w roku 2003. Studia podyplomowe pod kierunkiem prof. Lee Kum-Sing'a odbył
w Vancouver Academy of Music w Kanadzie. W roku 2014 uzyskał w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy stopień
doktora sztuk muzycznych w zakresie
instrumentalistyki. Jest laureatem wielu konkursów pianistycznych.
0d kilkunastu lat prowadzi szeroko zakrojoną działalność artystyczną występując z recitalami oraz jako solista koncertów symfonicznych i kameralista w krajach Unii Europejskiej, oraz w Szwajcarii, Bośni i Hercegowinie, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Kazachstanie, Jordanii,
Palestynie, Algierii, Turcji, Iranie, Iraku, Tunezji, Kanadzie, Japonii, Argentynie i w USA.
W roku 2014, nakładem wytwórni NAXOS, ukazał się jego album płytowy nagrany wspólnie ze skrzypkiem Voytkiem Proniewiczem zawierający utwory Ferenca Liszta na skrzypce i fortepian. Krążek został płytą tygodnia II programu Polskiego Radia oraz zyskał znakomite recenzje w specjalistycznych światowych czasopismach (Gramophone, The Strad, Resmusica, Pizzicato).
Pianista otrzymywał nagrody i stypendia Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentów Katowic
i Gliwic, Sejmiku Samorządowego Województwa Śląskiego oraz wielu
innych prywatnych i publicznych instytucji.
W roku 2017 nakładem wiedeńskiej wytwórni Capriccio ukaże się
najnowszy album płytowy ojciecha Waleczka zawierający transkrypcje Ferenca Liszta utworów Nicolo Paganiniego.
Plany koncertowe na przyszły rok obejmują wykonania dzieł najsłynniejszych polskich kompozytorów podczas recitali w Polsce, Słowacji, Niemczech, Francji i Luksemburgu.
Oprócz aktywności koncertowej artysta zajmuje się też działalnością naukowo-dydaktyczną – pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego.
Więcej informacji na www.waleczek.com
Koncerty są realizowane przy pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego, Gminy
Wrocław, Gminy Brzeg, Gminy Oborniki Śląskie, Związku Artystów Wykonawców ST0ART
i Zakładu Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegu.

Bal u księcia Orlovskiego
Spektakl sylwestrowo-noworoczny

30 grudnia 19:00, 31 grudnia 20:00
1 stycznia 18:00
Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Dyrygent – Marcin nałęcz-niesiOłOwski
w roli Orlovskiego – alDOna JankOwska
reżyseria – aDaM FrOntczak
PrOGraM – częŚĆ Pierwsza:
Operetka Zemsta nietOperZa Johanna straussa:
• Uwertura do operetki
• kuplety księcia Orlovskiego (ich lade gern mir Gäste
ein...) z ii aktu, wyk. aldona Jankowska
• kuplety adeli (Mein Herr Marquis...)
z ii aktu operetki, wyk. Joanna Moskowicz
• Duet rozalindy i einsensteina
(ach, wie wird mein auge trübe...) z ii aktu operetki,
wyk. anna lichorowicz/ewa Vesin, łukasz rosiak
• czardasz rozalindy (klänge der Heimat...)
z ii aktu, wyk. anna lichorowicz/ewa Vesin
GOŚcie na BalU: • Piosenka starej lady (i am easily assimilated...) z i aktu musicalu kandyd leonarda Bernsteina, wyk. Jadwiga Postrożna
• Piosenka tewiego z musicalu skrzypek na dachu
Jerry'ego Bocka, wyk. Maciej krzysztyniak
• taniec godzin z iii aktu opery Gioconda
amilcare Ponchiellego
• aria Pericholi (nic nie pamiętam, to zabawne, czy wino
było słodkie, czy wytrawne...) z operetki Perichola Jacquesa Offenbacha, wyk. iryna zhytynska
• aria emila (w taki piękny wieczór...) z i aktu musicalu
Południowy Pacyfik richarda rodgersa, wyk. Jacek Jaskuła
• aria Marii (salut à la France...)
z ii aktu opery córka pułku Gaetano Donizettiego,
wyk. Maria rozynek/Joanna Moskowicz
• walc kwiatów z baletu Dziadek do orzechów
Piotra czajkowskiego
• toast Violetty i alfreda z chórem (libiamo, libiamo...)
z i aktu opery traviata Giuseppe Verdiego,
wyk. anna lichorowicz/ewa Vesin, Victor campos leal
częŚĆ DrUGa
• Uwertura do musicalu kandyd leonarda Bernsteina

GOŚcie na BalU: • aria kunegundy (Glitter and be gay...)
z ii aktu musicalu kandyd leonarda Bernsteina,
wyk. Maria rozynek/Joanna Moskowicz
• Duet kotów Gioacchino rossiniego, wyk. anna lichorowicz/ewa Vesin, Jadwiga Postrożna/iryna zhytynska
• Polka tritsch trasch Johanna straussa
• Pieśń Granada augustina lary, wyk. Victor campos leal
• Farruca z zarzueli la del manojo de rosas Pablo sorozábala, wyk. Joanna Moskowicz, Victor campos leal
• aria Olimpii (Oiseaux dans la charmille...) z i aktu opery
Opowieści Hoffmanna Jacquesa Offenbacha,
wyk. Joanna Moskowicz/Maria rozynek
• sekstet z chórem (Hélas, mon coeur s'égare encore...)
z ii aktu Opowieści Hoffmanna Jacquesa Offenbacha,
wyk. anna lichorowicz/ewa Vesin, Victor campos leal,
Jacek Jaskuła, iryna zhytynska, łukasz rosiak
• cancan z operetki Orfeusz w piekle J. Offenbacha
• Polka Unter Donner und Blitz op. 324 J. straussa
• Finał: aldona Jankowska, anna lichorowicz, łukasz
rosiak, Joanna Marszałek, Maciej krzysztyniak, Jacek Jaskuła
Bilety: od 50 zł. Czas trwania: 180 min.

Robert Bachara

fot. W. Rzeżuchowski

Muzyka kameralna
Józefa elsnera

koncert laureatów Vii Międzynarodowego turnieju
Dyrygentury chóralnej – w stronę polifonii

8 grudnia 19:00

10 grudnia 20:00

Oratorium marianum,
plac Uniwersytecki 1 we Wrocławiu

sala Koncertowa akademii muzycznej im. Karola Lipińskiego,
pl. Jana pawła ii nr 2 we Wrocławiu

wystąpią: katarzyna Drogosz – pianoforte,
robert Bachara – skrzypce, Dominik Dębski
– altówka, teresa kamińska – wiolonczela

chór Feichtinum akademii Muzycznej im. karola lipińskiego we wrocławiu
artur wróbel – kierownictwo artystyczne

Program: Muzyka kameralna Józefa elsnera: trio B-dur na fortepian, skrzypce i wiolonczelę op. 2; sonata F-dur na skrzypce
i fortepian op. 10 nr 1; rondo à la Mazurek c-dur na fortepian solo; kwartet fortepianowy es-dur op. 15

Józef Elsner, odkrywca talentu Fryderyka Chopina. Kompozytor preromantyczny, który promował polski styl narodowy bazujący na rodzimym folklorze. Tylko nieliczni kojarzą go z Wrocławiem. A to właśnie tu mieszkał i pobierał nauki muzyczne przez osiem lat.
Dlatego też koncert prezentujący twórczość kameralną Józefa Elsnera, wykonywaną na instrumentach historycznych, został włączony do cyklu „1000
lat muzyki we Wrocławiu”.
Od 1781 roku związany był z wrocławskim klasztorem dominikanów oraz jezuickim Gimnazjum św. Macieja, gdzie
przyuczał się do śpiewu chóralnego.
W późniejszych latach piękny głos utorował mu drogę do dobrze przyjmowanych występów solowych. We Wrocławiu Elsner zaznajamiał się też z tajnikami basu cyfrowanego, stał się adeptem gry na skrzypcach, a także podjął
pierwsze próby kompozytorskie. Jako
młodzieniec zasilił szeregi studentów
teologii miejscowego uniwersytetu. Nie
dziwi zatem, że koncert jemu poświęcony odbędzie się w uniwersyteckim
Oratorium Marianum!
Bilety: 20/10 zł

chór kameralny senza rigore akademii Muzycznej im. karola lipińskiego we wrocławiu
Jolanta szybalska-Matczak – kierownictwo artystyczne
chór kameralny akademii Muzycznej im. i. J. Paderewskiego w Poznaniu
Marek Gandecki – kierownictwo artystyczne
chór nFM - agnieszka Franków-Żelazny – kierownictwo artystyczne

Już po raz siódmy stolicę Dolnego Śląska odwiedzą młodzi dyrygenci z różnych
stron świata, by wziąć udział w kolejnym Międzynarodowym Turnieju Dyrygentury Chóralnej W stronę polifonii. Podczas koncertu usłyszymy liczne chóry
pod kierownictwem finalistów konkursu, który odbędzie się we wrocławskiej
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.
Od swojej pierwszej edycji jest wydarzeniem mającym na celu wymianę doświadczeń między młodymi adeptami odmiennych szkół chórmistrzowskich,
propagujących różne nurty twórczości chóralnej. Stąd też również utwory muzyczne prezentowane w kolejnych etapach konkursowych charakteryzuje
ogromna różnorodność. W trakcie kilkudniowych zmagań młodzi dyrygenci zaprezentują swoje umiejętności, interpretując zarówno muzykę dawną, jak
i współczesną. W ich repertuarze znajdą się między innymi romantyczne pieśni
Johannesa Brahmsa, polska muzyka dawna, dzieła wokalne Karola Szymanowskiego, a także utwory powstałe w ostatnich latach.
Wybrane kompozycje usłyszymy również w ramach wyjątkowego koncertu we
wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.
miejsca gwarantowane dla posiadaczy bezpłatnych kart wstępu. Odbiór kart w recepcji budynku „e” akademii muzycznej im. Karola Lipińskiego od dnia 3.12.2016 r.

Jubileusz 10-lecia chóru nFM Barwy dźwięków – kolory tęczy
18 grudnia 18:00
narodowe Forum muzyki, sala Główna KGHm, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
wykonawcy: chór nFM – agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent
instrumentaliści zespołów 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

Szanowni Państwo,
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EUROPEJSKIE FORUM MUZYKOTERAPEUTÓW
45 LAT WROCŁAWSKIEJ MUZYKOTERAPII
W CENTRUM EUROPY

3 XII, godz. 11:00, Sala 001B AMKL
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO
-ARTYSTYCZNA CHÓR. WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO
Współorganizator:

3 i 17 XII, godz. 19:00, Kościół pw. św. Antoniego
z Padwy, Wrocław, ul. św. Antonieg o 30
KONCERTY ADWENTOWE U PAULINÓW *

6 XII, godz. 18:00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT OBLICZA MUZYKI EUROPY *

6-7 XII, Sala Kameralna AMKL
MISTRZOWSKI KURS – PROF. EERO TARASTI *

7-10 XII, Sala Koncertowa AMKL
VII MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
DYRYGENTURY CHÓRALNEJ
W STRONĘ POLIFONII *

10 XII, g odz. 20:00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT LAUREATÓW VII MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ
W STRONĘ POLIFONII *

17 XII, g odz. 16:00 i 18:00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT: AKADEMIA CHÓRALNA
– ŚPIEWAJĄCA POLSKA *

grudniowa oferta artystyczna
Akademii Muzycznej im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu
w sposób szczególny adresowana
jest do miłośników sztuki
śpiewu chóralnego, a także
do wielbicieli muzyki
symfonicznej, kameralnej i sakralnej.
W pierwszej połowie grudnia zostaną przeprowadzone w naszej Uczelni trzy wydarzenia
realizowane w ramach Programu Muzycznego Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016. W dniach 1-3 grudnia odbędzie się Europejskie Forum
Muzykoterapeutów 45 lat Wrocławskiej Muzykoterapii w Centrum Europy.
Od 7 grudnia będziemy gościć młodych dyrygentów z całego świata
– uczestników VII Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W stronę
polifonii. Zapraszam Państwa zarówno na wszystkie przesłuchania, które są otwarte dla
publiczności, jak rownież na uroczysty koncert laureatów (10 grudnia). Za kilka dni
poznamy także laureatów Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego
Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Przedmiotem konkursu jest utwór
symfoniczny inspirowany kulturą, historią lub naturą Wrocławia, a pula nagród wynosi
200 000 złotych.
Wśród innych wydarzeń artystycznych oraz naukowych warte polecenia są: doroczne
Koncerty Adwentowe u Paulinów (3 i 17 grudnia); koncert z cyklu Oblicza Muzyki
Europy (6 grudnia); Mistrzowski Kurs, który poprowadzi wybitny muzykolog
z Uniwersytetu Helsińskiego, prof. Eero Tarasti (6-7 grudnia); koncerty w ramach
projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska (17 grudnia); koncert Akademickiej
Orkiestry Symfonicznej (18 grudnia).
Serdecznie zapraszam Państwa do Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we
Wrocławie pozostając z nadzieją, że udział w wydarzeniach artystycznych i naukowych
spełni Państwa oczekiwania. Szczegółowa informacja o naszej ofercie dostępna jest
na stronie internetowej Uczelni pod adresem: www.amuz.wroc.pl.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia dobrego
zdrowia, spokoju, pogody ducha, a w Nowym Roku realizacji planów i zamierzeń oraz
wszelkiej pomyślności.

18 XII, g odz. 18:00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ *
* Wstę p za be zpł atnymi kar tami wstępu
* Wstę p wolny
* Wtęp za z aprosz eniami

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Grzegorz Kurzyński
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

rudolphina 4 – Muzyka na Boże narodzenie
11 grudnia 18:00 sala Wielka ratusza, rynek we Wrocławiu. Wstęp wolny!
Wykonawcy: Cantores minores Wratislavienses – dyr. piotr Karpeta. pozytyw organowy marta niedźwiecka

Wrocławscy Kameraliści zapraszają na koncert kolęd z XVI i XVII wieku w wykonaniu chóru kameralnego Cantores Minores Wratislavienses. Jest to kontynuacja projektu Bibliotheca Rudolphina – kompleksowego opracowania i przywrócenia
do życia koncertowego muzykaliów z najobszerniejszego renesansowego zbioru muzycznego na Śląsku.
W repertuarze koncertu znajdą się zarówno dzieła wielkich mistrzów, jak G. Gabrieli, O. di Lasso, czy T. L da Victoria, jak
też autorów mniej znanych, np. śląski kompozytor Thomas Fritsch.
Projekt Bibliotheca Rudolphina jest jednym z priorytetów muzycznych miasta Wrocławia – Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku promujących Śląsk jako ważny ośrodek kulturalny Europy i jest realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wieczór muzyki klasycznej
2 grudnia 18.00
Klub muzyki i Literatury
pl. Gen. t. Kościuszki 10
ida tamara zagórska – sopran
Milena Pioruńska – skrzypce
wiktor szymajda – fortepian
w programie: F. schubert, F. chopin,
s. Moniuszko, M. karłowicz, G. Puccini,
c. saint-saens

ida tamara zagórska – sopran, pedagog śpiewu, logopeda, lektor języka
włoskiego. Ukończyła AM we Wrocławiu, wydział wokalno-aktorski oraz
kursy mistrzowskie w Czechach, Austrii, na Słowacji i we Włoszech. Prowadzi ożywioną działalność koncertową, współpracuje z Polską Sceną Operowo-Koncertową w Łodzi.
Milena Pioruńska – wrocławianka,
ma 11 lat. Kształci się w klasie skrzypiec Konrada Dragana w Zespole Szkół
Muzycznych w Legnicy. Na skrzypcach
gra od 5 roku życia. W 2015 roku
zadebiutowała jako solistka z orkiestrą
kameralną Expressivum Modern grając
Wiosnę Antonio Vivaldiego.
wiktor szymajda – absolwent (1991)
AM w Bydgoszczy w klasie fortepianu
prof. J. Sulikowskiego. Od 1991 roku
pracuje w Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I i II st. we Wrocławiu.
Wstęp wolny!

Polish cello Quartet | Quaternion
15 grudnia 19:00
narodowe Forum muzyki, sala Kameralna plac Wolności 1 we Wrocławiu
wykonawcy: Polish cello Quartet
Program: t. escaich Ground iii; a. Domini after the torchlight red*; a. zagajewski sculpture
(from the way of the cross)* na cztery preparowane wiolonczele; s. Gubaidulina Quaternion

Literatura przeznaczona na zespół złożony z czterech wiolonczel nie jest zbyt
bogata. Na szczęście nie brak współczesnych kompozytorów, którzy – oczarowani brzmieniem i potencjałem tego nietypowego składu – tworzą nowe dzieła. Członkowie Polish Cello Quartet nieraz już udowadniali, że nowości im niestraszne, nawet te, które wymagają podejmowania się zadań, jakich nie uczy
się na akademiach muzycznych, przykładowo zgrania się z elektroniką czy projekcjami multimedialnymi.
Bilety: 50/30/20/24/16 zł

Gwiazdo świeć, kolędo leć Koncert świąteczny
11 grudnia 17:00 sala Koncertowa radia Wrocław im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10
Muzyczna wędrówka pośród polskich kolęd i pastorałek wykonanych przez wybitnych artystów: Olgę Bończyk, Alicję Majewską i Zbigniewa Wodeckiego.
Przy fortepianie zasiądzie kompozytor, pianista i aranżer Włodzimierz Korcz.
Bilety: 120/100 zł

Gregor langius Rudolphina 5
2 grudnia 18:00
sala Wielka ratusza, rynek we Wrocławiu.
wykonawcy: ars cantus
kier. art. tomasz Dobrzański

Huang Yi & kUka
Taniec w NFM

15 grudnia 20:00
narodowe Forum muzyki, sala Główna KGHm, plac Wolności 1 we Wrocławiu
wystąpią: Huango Yi, robot kUka
oraz tancerze Hu chien i lin Jou-wen

Taniec twarzą w twarz z robotem jest
jak patrzenie na własną twarz w lustrze… Myślę, że znalazłem klucz
do tego, jak tchnąć w roboty ludzkie
emocje. (Huang Yi).
Jako dziecko Huang Yi chciał mieć kolegę – robota. Jako dorosły stworzył robota, z którym można tańczyć. Słynny tajwański choreograf Huang Yi oraz towarzyszący mu robot KUKA zaprezentują
spektakl pełen precyzji i zdumiewającego artyzmu. Harmonijnie splatając
sztukę tańca z mechaniką inżynieryjną,
tworzy poetyckie dzieło, które bezbłędnie łączy taniec nowoczesny i sztuki wizualne z królestwem robotyki.
Bilety: 130/100/70/40 zł

ewa Galusińska
Trzeba mieć ciało

10, 16 grudnia 19:00
Cafe modjeska, rynek w Legnicy

Ewa Galusińska w towarzystwie znakomitych muzyków wykonuje repertuar z najwyższej półki, dając świadectwo swej wrażliwości i umiejętnościom. Pełne temperamentu piosenki
do tekstów Agnieszki Osieckiej, Stanisława Tyma, Jarosława Abramowa,
Andrzeja Waligórskiego, zyskują w jej
dynamicznym wykonaniu nowe życie.
Trzeba mieć talent, żeby tak śpiewać.
Na recital zaprasza legnicki Teatr im.
Heleny Modrzejewskiej.
Bilet: 30 zł

Rudolphina 5 jest przedostatnim z cyklu koncertów prezentujących dzieła
zgromadzone w bibliotece księcia legnickiego Jerzego Rudolfa, będącej jednym z najobszerniejszych zbiorów muzycznych renesansowej Europy. W zbiorze tym istotne miejsce zajmują kolekcje niemieckich kompozytorów końca XVI wieku, którzy pozostają w dzisiejszych czasach w większości nieznani.
Gregor Langius należał do najważniejszych twórców ostatniej ćwierci XVI w.
i przez sobie współczesnych porównywany był do Orlanda di Lasso. Szczególną popularność zdobył trzygłosowymi pieśniami niemieckimi, których druk był
wznawiany jeszcze długo po śmierci autora. Langius w swej twórczości, stanowiącej przede wszystkim kwintesencję renesansowej polifonii, umieścił liczne
zalążki stylu barokowego i na pierwszym planie postawił słowa bawiąc się odmalowywaniem ich znaczeń za pomącą dźwięków.
Repertuar wielogłosowych sacrae cantonies oraz wspomnianych pieśni niemieckich zostanie przedstawiony publiczności przez zespół Ars Cantus na koncertach,
które odbędą się na początku grudnia we Wrocławiu, Legnicy i Warszawie.
Wstęp wolny!

walce wiedeńskie
Budapest Strauss Orchestra

21 grudnia 19:00
Capitol, ul. J. piłsudskiego 67 we Wrocławiu

irena santor
13 grudnia 19:30
sala audytoryjna, ul. Wystawowa 1, Wrocław

Niekwestionowana Pierwsza Dama
Polskiej Piosenki, nagrała ponad tysiąc
piosenek, z których wiele stało się
przebojami. Kryształowo czysty głos
i wyjątkowa muzykalność oraz kunszt
interpretacyjny czynią z niej Artystkę
wielkiego formatu – ponadczasową.
Oprócz znanych i lubianych przebojów
usłyszymy piosenki z okrytej platyną
płyty Kręci mnie ten świat oraz najnowszej płyty Punkt widzenia wydanej w ub. roku przez Polskie Radio.
Artystce towarzyszą: Mariusz Dubrawski – fortepian, Wojciech Ruciński – kontrabas, Grzegorz Poliszak – perkusja.
Bilet: 99 zł

Balet – blisko 40 osobowy zespół wirtuozów tańca i muzyki Johanna Straussa. Klimat koncertu przeniesie widzów do epoki roztańczonego
Wiednia XIX w. W repertuarze usłyszymy i zobaczymy: Marsz Radeckiego, Nad Pięknym Modrym Dunajem,
Tarantella, uwerturę z Zemsty Nietoperza, Barona Cygańskiego i inne
Bilety: 120/100 zł

zbyszek zamachowski
Recital | Piosenka aktorska

11 grudnia 18:00
CK Zachód, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław

Talent muzyczny aktora wraz z perfekcyjną techniką i kulturą wokalną sprawiają, że wykonywane piosenki na długo zostają w pamięci. Usłyszymy
utwory autorskie Z. Zamachowskiego
m.in. Credo życiowe, W małym miasteczku oraz interpretacje piosenek
znanych twórców: Wasowskiego, Przybory, Młynarskiego, Korcza, Nohavicy,
Dębskiego, Stachury, Bukartyka i in.,
a także utwory z przedstawienia Teatru Syrena – Zamach na MoCarta.
Bilet: 60 zł

Farben lehre

tabu

support: Żólta Febra

2 grudnia 20:00

11 grudnia 19:00
stary Klasztor, ul. purkyniego 1, Wrocław
wojciech wojda – wokal i teksty, konrad
wojda – gitara i wokal, Filip Grodzicki -gitara bas., adam Mikołajewski – perkusja

Zespół Farben Lehre z Płocka powstał
w 1986 r., w tym roku obchodzi julileusz XXX-lecia! Od tamtego czasu ukazało się 11 płyt studyjnych. Ich muzyka
jest energiczna, melodyjna, pełna radości grania i wolna od kompleksów.
Ostre, aczkolwiek przystępne dźwięki
oraz garść szczerych słów stanowią
próbę duchowego porozumienia się
z drugim człowiekiem.
Bilety: 40/25 zł

Dub inc.
4 grudnia 20:00
stary Klasztor, ul. purkyniego 1, Wrocław

Ich koncerty to istny dynamit. Nawet
we Francji, gdzie poziom sceny reggae
jest bardzo wysoki, ich gwiazda świeci
wyjątkowo jasnym światłem. Charakterystyczną cechą ich stylu jest sceniczny dialog dwóch kontrastujących
i świetnie uzupełniających się wokalistów – Hakima Bouchkoura Meridji
i Auréliena Komlana Zohou. Ostatnie
wydawnictwo Dub Inc. – Paradise Tour. to koncertowa petarda.
Bilety: 60/50 zł

Klub muzyczny stara piwnica, ul. Krupnicza 15 we Wrocławiu

Zespół Tabu powstał w 2003 roku na Śląsku z inicjatywy Rafała Karwota i Marcina
Suchego. Od tego czasu zagrał ponad pół tysiąca koncertów, wygrał najważniejsze
nagrody na muzycznych festiwalach i nagrał 4 studyjne albumy. Muzyka Tabu to
głównie reggae z energią i mocno słyszalną sekcją dętą oraz świetnie zagrane roots reggae i ska. Teksty są bardzo osobiste ale poruszają też szeroko pojęte tematy socjologiczne. Kapela jest współorganizatorem jednego z największych polskich
festiwali reggae – Najcieplejsze Miejsce Na Ziemi w Wodzisławiu Śląskim.
Bilety: 25/30 zł

klezmerzy z rozmarku Koncert Hawdalowy
17 grudnia 18:13
synagoga pod Białym Bocianem, CKieŻ, ul. Włodkowica 7 we Wrocławiu
accorinet klezmer Band: arkadiusz Hylewski – skrzypce, Marek Maciejewski – klarnet,
Hieronim Bartczak – akordeon, tobiasz Michna – kontrabas

Rozmarek to jedno z najważniejszych miejsc dawnej dzielnicy żydowskiej w Kaliszu. Nazwa powstała w wyniku spolszczenia słowa Rozenmarkt, które w języku jidysz oznaczało targ różany, targ koński. Rozmarek od zawsze był ważnym
punktem miasta i sercem dzielnicy żydowskiej. W klimat tego historycznego
miejsca wprowadzą muzycy z Accorinet Klezmer Band. Zespół wykonuje muzykę klezmerską inspirowaną melodiami żydowskimi, bałkańskimi, arabskimi
i muzyką cygańską. Podczas koncertu usłyszymy również kompozycje inspirowane historią, w tym opartą na autentycznej melodii kantora kaliskiego z przełomu XIX i XX wieku, którą muzycy otrzymali od Pani Haliny Marcinkowskiej
z Gminy Żydowskiej we Wrocławiu.
Koncert Hawdalowy rozpocznie się, zgodnie z tradycją żydowską, po zachodzie
słońca. Jest to czas hawdali – kończącej szabat i rozpoczynającej nowy tydzień.
Hawdala z języka hebrajskiego znaczy oddzielenie, jest to rytuał przejścia pomiędzy sacrum a profanum. Żydowska muzyka jest nieodzownym dopełnieniem hawdalowego błogosławieństwa.
Przed koncertem odmówiona zostanie modlitwa na zakończenie szabatu.
Bilety: 35/25 zł

a Gim feat. novika & Klark

Christian Löffler & mohna

fot. Z. Paśnik

spisek Jednego

pink Freud plays autechre

fot. M. A. Bartsch

fot. R. Kazimierczak

8. edycja festiwalu wrOsound
Weekend zamknięcia programu ESK Wrocław 2016

15-17 grudnia 20:00 BF impart, ul. mazowiecka 17

fot. A. Wołek

We Draw a

fot. J. Sopiński

wrocławska Orkiestra
improwizująca
2 grudnia 19:30
Centrum technologii audiowizualnych
(Ceta), ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu

To już trzeci występ grupy muzyków,
pod kierunkiem Dariusza Jackowskiego i Adama Webster'a. Zaprezentowane zostaną cztery utwory, przygotowane przez młodych kompozytorów:
Single Player Niny Fukuoki, Blueprint
#1 Andrzeja Karałowa, Sample 2 Anny
Porzyc i Cycles Dariusza Jackowskiego. Tym razem, oprócz tradycyjnych
instrumentów, jak harfa, wiolonczela,
akordeon i fortepian, wykonawcy używać będą m.in. przewijarki do filmów,
silnika krokowego, kieliszków, elektrycznych organów pneumatycznych,
dan moi, reko reko oraz spring drum.
Muzyce towarzyszyć będzie projekcja
wizualizacji.
Wstęp wolny!

Na WROsound każdy znajdzie coś dla siebie – miłośnicy spokojnych melodii, pasjonaci elektronicznych kompozycji, fani ciężkiego brzmienia, jak również odkrywcy nowych, intrygujących projektów.
W ubiegłych latach wystąpili artyści nie tylko z Polski, ale również z Czech i Niemiec, a od 2009 roku festiwal łącznie zaprezentował przeszło 90. zespołów oraz
ponad 100 godzin muzyki granej na żywo.
Przy otwartości na zagranicznych artystów najważniejszy jest jednak wrocławski rynek muzyczny, potencjał jaki drzemie w lokalnych artystach, w ich kreatywności oraz bogactwie gatunków muzycznych, które tworzą.
W tym roku impreza jest częścią WEEKENDU ZAMKNIĘCIA PROGRAMU ESK
Wrocław 2016. Na dwóch salach koncertowych Impartu (i nie tylko) wystąpią
m.in. Christian Löffler & Mohna, Pink Freud (z projektem Pink Freud plays Autechre), A_GIM feat. Novika & Klark, SONAR, Legendarny Afrojax, WE DRAW
A (w wersji silent koncert).
Bilety: Kasa impart, ul. mazowiecka 17 | rezerwacja: 71 341 94 32
(12: 00-18: 00), 71 712 71 00 (8: 00-16: 00), rezerwacje@impart.art.pl
www.impart.art.pl, www.eventim.pl. media markt, empik, saturn
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

Vii Festiwal ambientalny
W ramach ESK Wrocław 2016

2, 3 grudnia 20:00
sala Gotycka – stary Klasztor
ul. purkyniego 1 we Wrocław

4 grudnia 19:00
synagoga pod Białym Bocianem
ul. Włodkowica 5a we Wrocławiu

Jak mówi organizator (Wrocławski Klub
Formaty) nasz Festiwal czerpie inspiracje z muzyki, której nie wystarczy słuchać – bardzo często trzeba ją najpierw
usłyszeć. To sztuka bardziej dla ducha
niż ciała ważna w kontekście społecznym, gdyż stwarza przestrzeń do spotkania młodych twórców z odbiorcą, poszukującym dobrej jakości w muzyce.
2 XII – Julianna Barwick, Pleq, Grzegorz
Bojanek, Ebauche, 3 XII – The Sight Below, Christoph Berg, Piotr Cisak & Freeze, Opollo 4 XII – Greg Haines, Masayoshi Fujita, Maciek Szymczuk
Bilety: 50/40 zł | Karnet: 95 zł

kUP Bilet

Vi emergenza Festival
Polska
15 i 16 grudnia 19:00
stara piwnica, ul. Krupnicza 15, Wrocław

Emergenza Festival Polska to największy na świecie festiwal dla zespołów bez kontraktów płytowych. Zespoły zmierzą się ze sobą w ciągu sezonu 2016/17 na terenie kraju w 9
okręgach, kilkunastu klubach, na kilkudziesięciu koncertach. Najlepsze
z nich, które zwyciężą w finałach krajowych, spotykają się na finale światowym Emergenzy, w Niemczech
na Taubertal Open Air Festival (lato 2017) skąd Finalista pojedzie w trasę po całej Europie.
15.Xii zagrają: Necrosys, Selfburst,
Mindfak, Bonhart, Girls on Fire, No
Moon Lake, Rcl. 16.Xii: BoW, Marcin
Orzechowski, Plethora, Beyond The Infinity, Blade Rain, Charnel, Arma.

Doktorze korczak! Musical

fot. AFA K. Nieckarz

19 grudnia 19:00 PREMIERA
teatr polski we Wrocławiu, scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3

Doktorze Korczak! to opowieść o dzieciach i młodzieży wkraczających w dorosłość w momencie, gdy w świecie zachodziły ogromne zmiany i narastało
poczucie kryzysu. Musical w paraboliczny sposób ukazuje odwieczną walkę dobra ze złem, w tym wypadku naprzeciw siebie stają dziecięcia wrażliwość i bezwzględny reżim.
Przedstawienie jest adaptacją brytyjskiego musicalu Korczak, wyprodukowanego przez Theatre Royal w Plymouth pod patronatem Youth Music Theatre, jednej z najważniejszych brytyjskich organizacji promujących teatr
muzyczny dla młodzieży.
Musical zyskał wielkie uznanie krytyków i publiczności.
Zapraszamy na premierę i jedyny pokaz w roku 2016!
Bilety: 30 zł – n / 20 zł – U
sprzedaż: Kasa teatru polskiego we Wrocławiu oraz DCiK OKis, rynek-ratusz 24
(pn-pt. 9.00-17.00)
tel. 71 342 22 91|71 344 28 64, w. 216

Jakby nigdy nic
Reżyseria Anna Twardowska
1, 2, 6, 7, 8, 9 grudnia 10:00
sala studio teatru pWst,
ul. Braniborska 59 we Wrocławiu

Spektakl dyplomowy studentów IV roku Wydziału Lalkarskiego PWST w roku
akademickim 2016/2017.
Dramat o Niczym – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nic nagle pojawia się
w spokojnym ogrodzie zamieszkanym przez żyjące ze sobą w przyjaźni zwierzęta i powoli opanowuje kolejne grządki: tu zabiera kwiat nasturcji, tam rząd marchewek czy krzak agrestu. Nie widziane początkowo przez mieszkańców, zostaje jednak dostrzeżone przez wyśmiewanego przez wszystkich Jeżyka Jerzyka. Ten prosi o pomoc w przepędzeniu Niczego Braci Ropuchów – największych
łobuzów w okolicy. Jednak z Niczym nie sposób sobie poradzić siłą. Dopiero dzięki pomocy Szpaka Stacha, który rzuca Niczemu wyzwanie, by Czegoś dokonało,
mieszkańcom ogrodu udaje się wygonić intruza. Zawstydzone i pokonane Nic
znika z ogrodu przywracając tym samym jego pierwotny kształt.
Wiek: 6+ | Czas trwania: ok. 40 min.
NoweSztuki.pl

konkurs aktorskiej
intepretacji Piosenki

Muzyka w teatrze:
kolęda i pastorałka

Przegląd Piosenki Aktorskiej

Wszechnica Teatralna

zgłoszenia do 10 lutego 2017

6 grudnia 11:00

Piekło – niebo
reż. Jakub Krofta

4 grudnia 17:00 PREMIERA
6, 7, 8 grudnia 10:00

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

scena Kameralna,
ul. Świdnicka 28 we Wrocławiu

Wrocławski teatr Lalek, pl. teatralny 4

ppa.wroclaw.pl

rezerw.: nina.karniej@teatrpolski.wroc.pl

Wiek: 7+

Piekło-Niebo to baśniowe widowisko,
Bez Konkursu Aktorskiej Interpretacji Wszechnica Teatralna to program ar- którego akcja rozgrywa się między
Piosenki nie byłoby Przeglądu. To wła- tystyczno-edukacyjny dla nastolatków, ziemią, niebem i piekłem.
śnie Konkurs – przeszło 30 lat te- nauczycieli oraz wszystkich ludzi cie- Główna bohaterka, mama siedmioletmu – dał początek wrocławskiemu fe- kawych świata. Na styku badań na- niego Tadzia, trafia do nieba, ale postiwalowi. W Konkursie debiutowało ukowych i poszukiwań artystycznych stanawia, że nie podporządkuje się lowiele wybitnych osobowości muzycz- powstają prelekcje nawiązujące do ele- sowi, tylko wróci na ziemię do swojenych, tu też miały miejsce premiero- mentarnej wiedzy oraz rozszerzające go synka. W trakcie podróży z zaświawe wykonania utworów, które później paradygmaty nauk: humanistycznych, tów poznaje diabła, który chciałby zostać człowiekiem, archanioła, który
stały się klasyką gatunku.
społecznych i artystycznych.
Konkurs dla błyskotliwych wykonaw- Spotkanie poprowadzi dr hab. Rafał kiedyś był człowiekiem, oraz własneców o niebanalnej osobowości: akto- Augustyn, kompozytor i wykładowca go tatę, który jest tylko połową człorów, wokalistów, studentów wyższych z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersy- wieka. Przy okazji doprowadza Lucyfera do szału, wywołuje u świętego
szkół teatralnych i muzycznych, ale tetu Wrocławskiego.
nie tylko. Na najlepszych czekają na- W programie m.in.: pochodzenie kolęd Piotra stany lękowe i zmusza Boga,
grody: 3 tys. zł dla każdego uczestnika i ich dość zawiłe dzieje; różne rodzaje żeby się zastanowił.
zakwalifikowanego do Finału, Grand kolęd, a także podobieństwa i różnice Piekło-Niebo nie jest opowieścią
Prix – statuetka Tukana Złotego i 25 między kolędą i pastorałką; podsta- o śmierci. To spektakl o miłości i przemianach, które musimy akceptować,
tys. złotych oraz statuetki Tuka- wowe motywy tematyczne.
UWaGa! Liczba miejsc ograniczona!
żeby żyć pełnią życia.
na Dziennikarzy i Tukana Publiczności.

władca skarpetek
Reżyseria: Jacek Timingeriu

4 grudnia 12:30
teatr Lalki i aktora w Wałbrzychu,
ul. mariana Buczka 16

Czy zdarzyło się wam kiedyś odkryć
przy porannym ubieraniu, że druga
skarpetka z pary zniknęła i nie chce się
znaleźć? Co mogło się z nią stać?
Czyżby ktoś ją na złość schował?
A może nawet ukradł? Czy to krasnoludki podkradają w nocy skarpetki i robią sobie z nich czapeczki? Może zginęła w praniu, pożarta przez pralkę?
A może to Władca Skarpetek? Na te
pytania musi sobie odpowiedzieć mały Jaś, który właśnie zgubił skarpetkę.
po spektaklu św. mikołaj będzie rozdawał
dzieciom prezenty (przygotowane i opisane przez opiekunów). Bilety: 25 zł
Wiek: 3+ | Czas trwania: 50 min.

Polowanie na snarka
Scenariusz, reż. i scenografia:
Romuald Wicza-Pokojski

4 grudnia 12:00 i 16:00
6, 7, 8 grudnia 11:00
scena Gadzickiego, teatr im. Heleny
modrzejewskiej w Legnicy, rynek 39

Świat zagadek i pułapek, oderwany
od codzienności klimat i metafora, zabawa dla całej rodziny.
Siedem barwnych i zaskakujących
opowieści o dzieciństwie i dojrzewaniu autorstwa angielskich poetów
nonsensu w błyskotliwych spolszczeniach Stanisława Barańczaka.
Nieskrępowana gra wyobraźni, zapraszająca młodą widownię do współuczestnictwa – przedstawieniu towarzyszą zajęcia warsztatowe. Wielkim
walorem spektaklu jest muzyka, która
nadaje smaku kolejnym opowieściom,
pobudza wyobraźnię, dowcipnie współgra z opowiadanymi historyjkami.
Bilety: 22/17 zł

Gdzie jest miłość? Reżyseria: Agnieszka Kulińska
4 grudnia 17:00 PreMiera
6 grudnia 11:00 i 17:00 | 7 i 8 grudnia 11:00
scena na Świebodzkim we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 20 c

We Wrocławskim Teatrze Pantomimy trwają próby do pierwszej premiery w nowym sezonie teatralnym. Gdzie jest miłość? to przedstawienie pantomimiczne
dla najmłodszych widzów, w którym realizatorzy podejmują jedno z najważniejszych pytań – gdzie jest najpotężniejsze uczucie świata?
Próby znalezienia odpowiedzi na to pytanie podejmie się Pierrot, bohater o dużych i smutnych oczach. Spotka na swojej drodze Pajacyka, Lalkę, Ptaka, Kota;
wszystkim pomoże w potrzebie, wesprze, rozwiąże problemy. Ale czy uda mu
się odpowiedzieć na nurtujące go pytanie? Gdzie jest miłość? To przedstawienie
o odkrywaniu miłości w prostych zdarzeniach dnia codziennego, w przejawach
życzliwości, w trosce o innych i… siebie samego.
Integralną częścią przedstawienia są warsztaty, które odbywają się bezpośrednio po spektaklu.
Wiek 1-6 lat. Czas trwania przedstawienia i warsztatów 1h
www.pantomima.wroc.pl

wyspa PREMIERA

Festiwal Dramatu Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza

Reżyseria: Grzegorz Bral

w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

1, 2, 3, 4 grudnia 19:30

1-6 grudnia

teatr pieśń Kozła,
ul. purkyniego 1 we Wrocławiu

To pierwszy nasz projekt, w którym
na taką skalę łączymy nowoczesny
chór z tańcem współczesnym. Przypomina to zderzenie dwóch żywiołów,
ożywcze i otwierające przed nami nowe możliwości – mówi Grzegorz Bral.
To będzie anarchistyczna gra wyobraźni, prowadzona przez polifoniczny śpiew i współczesny taniec, w monochromatycznej scenografii. Wyspa
jest inspirowana Burzą Szekspira, ale
też starą islandzką tradycją opowiadania snów umierającym.
Na scenie zobaczymy łącznie 19 osób.
Wyspę tworzą aktorzy Teatru Pieśń
Kozła oraz tancerze pod kierunkiem
wybitnego choreografa Ivána Péreza.
Muzykę, podobnie jak w przypadku
słynnych Pieśni Leara, tworzą Jean-Claude Acquaviva i Maciej Rychły.
Autorką pieśni jest Alicja Bral.
Spektakl będzie oszczędny pod względem formalnym. Scenografia Wyspy,
podobnie jak kostiumy będą surowe,
utrzymane w czerni i bieli.
Spektakl jest podzielony na poematy.
Każdy z nich przypomina malowanie
obrazu za pomocą wyrazistych, niezwykle plastycznych środków ekspresji, dopełnionych polifoniczną muzyką najwyższej próby – wyjaśnia Grzegorz Bral.
Teatr Pieśń Kozła obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia. Przez lata swej
działalności zdobył międzynarodowe
uznanie jako jeden z najbardziej nowatorskich i awangardowych zespołów europejskich. Najlepiej świadczą
o tym prestiżowe nagrody, w tym
na najsłynniejszym na świecie festiwalu teatralnym Fringe w Edynburgu.
W tym roku Teatr w czasie światowego
tournée prezentował Pieśni Leara m.in.
w USA, Hiszpanii, Włoszech, Chinach
i Chile. Spektakl uzyskał znakomite recenzje m.in. w New York Times, New
York Theatre Guide, czy Washington
Post. Teatr przyciąga aktorów i studentów z całego świata. Wykorzystuje
w swej praktyce unikalny trening aktorski nazwany Techniką Koordynacji.

Wrocławski teatr Współczesny, ul. rzeźnicza 12 we Wrocławiu

Przegląd najciekawszych realizacji nowych polskich sztuk – spektakli i czytań
performatywnych. Świetni autorzy, znakomite teatry – m.in. Stary z Krakowa
ze spektaklem Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego nie-boska komedia.
WSZYSTKO POWIEM BOGU!, Nowy z Warszawy z Apokalipsą Tomasza Śpiewaka w reżyserii Michała Borczucha. Teatr Polski z Bydgoszczy pokaże Wojny, których nie przeżyłam zrealizowane przez Weronikę Szczawińską wg tekstu napisanego wspólnie z Agnieszką Jakimiak. Żołnierz polski duetu Walczak/Łubieński – twórców teatru polityczno-literackiego Pożar w Burdelu.
Festiwal otworzy Między nami dobrze jest Doroty Masłowskiej w reż. Radu Afrima – rumuńska prapremiera z Teatru Narodowego w Bukareszcie. W repertuarze festiwalu znalazły się także teksty nagrodzone w pierwszej edycji konkursu dramaturgicznego zorganizowanego przez WTW wspólnie z miastem Wrocław: Garnitur Prezydenta, Łzawe zjawy roku pamiętnego oraz Silesia, Silentia.
www.strefykontaktu.pl

shirley Velntine
Reż.: Agata Obłąkowska-Woubishet

3 grudnia 19:00
31 grudnia 19:00 i 21:00
teatr arka, ul. mennicza 3 we Wrocławiu

Shirley Valentine – kiedyś buntowniczka z odważnymi planami a dziś żona i matka, prowadząca monotonne
życie domowej kury. W rozmowach
z kuchenną ścianą spogląda wstecz
tylko po to, aby uświadomić sobie utracone marzenia. „Kiedy już udało mi się
odnaleźć trochę życia, to nie mam najmniejszego zamiaru od niego uciekać”
Kiedy przekorny los daruje jej wakaelżbieta walczak
cyjny pobyt w Grecji, Shirley Valentine
Jedna kobieta w projekcie Miłość
postanawia poszukać swojego szczę16 grudnia 19:00
ścia w słonecznych piaskach Hellady.
scena Kameralna Kamienica,
Czy czeka ono właśnie tam?
ul. Joachima Lelewela 15 we Wrocławiu
Jasińska zafundowała publiczności
Komedia muzyczna. Monodram Eli ciekawe doświadczenie – pokazała się
Walczak aktorki, autorki projektu Ena- z innej strony. Podjęła trud, ale spromorada, autorki książki pod tym sa- stała wyzwaniu.
mym tytułem i finalistki konkursu DeG. Ćwiertniewicz – natemat. pl
biut Literacki Roku 2015.
Na udział w komedii autorstwa WilleBuena jest świetną showmenką, pro- go Russella pozwalają sobie tylko wywadzącą swój program telewizyjny. jątkowe aktorki. Na świecie Ellen BurUżywa wszelkich możliwych metod, styn, w 1989 r. w USA powstał film
żeby przyciągnąć przed telewizory pu- z Pauline Collins, w Polsce Krystyna
bliczność: tańczy, śpiewa, recytuje Janda a we Wrocławiu – Renata Jasińwiersze, gra na djembe i potrafi być ska. To frekwencyjny przebój, wystasprawnym terapeutą, prowadząc wiany już setki razy na największych
na wizji „regresing” – powrót do dzie- scenach teatralnych świata. We Wrociństwa, ale czy potrafi uratować swo- cławiu, jako spektakl repertuarowy,
je małżeństwo?
po raz pierwszy – w Arce.
Czas 90 min. Bilety: 40 zł

Czas 70 min.

art’n’scroll Sztuka w ruchu | europejska stolica kultury wrocław 2016 zaprasza!
1-15 grudnia 2016 Galeria entropia, Wrocław ul. rzeźnicza 4
lokalizacja: city scrolls, przestrzeń miejska wrocławia – szczegóły: www.entropia.art.pl
artyści: Mira Boczniowicz, Bożena Grzyb-Jarodzka, Barbara kozłowska, Bogusław Michnik,
Beata rojek, Urszula wilk
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zdarzenia towarzyszące: warsztaty | spotkania edukacyjne – ewa Błaszak, zuzanna wollny

art [ang] sztuka | scroll [ang] zwój, przewijać | art’n’scroll?
W projekcie Art’n’Scroll modyfikujemy funkcję standardowego nośnika „city
scroll”, który normalnie działa jak zwielokrotniony billboard reklamowy i eksponuje w określonym rytmie kolejne plakaty.
W projekcie Art’n’Scroll wstęga papieru przewija się w sposób ciągły i zatrzymuje się tylko 2 razy przy zmianie kierunku: z góry na dół i z dołu do góry. Uzyskana w ten sposób ciągła powierzchnia bez podziału na kilka osobnych plakatów wykorzystana jest na pokaz.
Większość spośród 6 prezentowanych prac została zaadaptowana do tego medium, dwie powstały z myślą o nim. Wybraliśmy prace znakomitych artystów – takie, które wykazują zbieżność z naturą „scrollingu” (przewijania), mają właściwości kinematograficzne bądź mogą dać w przybliżeniu efekt animacyjny (ruchu).
Przez 2 tygodnie 6 nośników reklamowych nie reklamuje niczego, staje się dziełem sztuki dla przechodniów, „przejezdnych” i mieszkańców miasta. Natomiast
dla mieszkańców okolicznych podwórek te ruchome wystawy będą okazją
do uczestnictwa w spotkaniach i warsztatach edukacyjnych przewidzianych
na czas „przewijania się” publicznej ekspozycji. Warsztaty połączą prezentacje
zagadnień nt. funkcjonowania sztuki współczesnej w przestrzeni publicznej
z praktycznymi działaniami dla dorosłych i dla dzieci.
Należy zaznaczyć, że w efekcie końcowym nie wszystko jest domeną samych
dzieł, potrzebna jest interakcja i ćwiczenie widzenia.
Kuratorzy: alicja Jodko, mariusz Jodko | Galeria entropia
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

luiza zimerman Korelacja wzajemna
9 grudnia 21:00
UFF Klub, ul. nankiera 1 we Wrocławiu. Wstęp wolny!

W swoich ostatnich pracach Luiza Zimerman kontynuuje temat badań nad fizycznymi zależnościami światła z naciskiem na zagadnienia dyspersji i złudzeń
optycznych. Wykorzystując materiały pobudzające percepcję przezroczystości
tworzy dynamiczne, reaktywne i statyczne obrazy i instalacje świetlne. Obszar
złudzeń optycznych, prowadząc do błędnej interpretacji, staje się dla artystki
punktem wyjścia do interakcji z odbiorcą.
luiza zimerman – artystka wizualna, ukończyła Architekturę na Politechnice
Wrocławskiej oraz Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Od zawsze była zainteresowana przełamywaniem uniwersalnego postrzegania rzeczywistości przez pryzmat ludzkiego „ja”. Jej świat przedstawiony eksponuje rozmaitość nowych form życia, które kreuje za pomocą artystycznej imaginacji. Zakłada sobie za cel wychodzić w swoich poszukiwaniach w coraz bardziej złożone i skomplikowane techniki kolażu, wykorzystując głównie światło.
after party od godz. 22.00:
liVe actVtss – djka i producentka pochodzącą z Warszawy, aktywnie uczestnicząca w tamtejszej scenie muzyki klubowej. Jako djka zawsze wierna anologowemu nośnikowi, jako producentkę fascynuje ją łączenie analogowego
brzmienia z możliwościami obróbki cyfrowej.
czarny latawiec – aktywny na polach sztuki dźwięku i krytyki muzycznej, kurator Canti Illuminati Festival i Sceny Dźwiękowej Przeglądu Sztuki Survival. Jako
dj i producent dźwiękowy daje wyraz zadumy nad ponadczasowością rytmu
Czarnego Lądu i mocą nierównomiernie temperowanych strojeń.
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16 grudnia 18:00
 



























Cs WrO, ul. Widok 7 we Wrocławiu

Określaną jako najbardziej bolesną wystawę świata, podczas dotychczasowych prezentacji w Krakowie, Berlinie,
Frankfurcie, Budapeszcie, Wilnie, Pradze, Lublanie, Tallinie i Koszycach obejrzało już ponad 100 000 zadowolonych
widzów. Wchodzące w jej skład, stworzone z poczuciem humoru interaktywne obiekty i instalacje – rodzaj maszyn do gry z publicznością – zachęcają
do zabawy, jednocześnie krytycznie
odnosząc się do mechanizmów interakcji ze współczesnymi urządzeniami.
Określany przez niektórych jako artystyczni sadyści duet to Volker Morave
i Tilman Reiff – autorzy maszyn, instalacji i gier, prezentowanych m.in.
w najbardziej znanych muzeach i galeriach na świecie. Intrygują, prowokują, zachwycają i zdobywają prestiżowe
nagrody, m.in. Prix Ars Electronica Honorary Mention, Japan Media Arts Festival Award, czy International Media
Art Award, przyznawaną przez Centrum Sztuki i Technologii Mediów ZKM
w Karlsruhe.
Wystawa została przygotowana przez
//////////fur//// na zamówienie
Goethe-Institut. We Wrocławiu projekt jest w ramach polsko-niemieckiego roku jubileuszowego 2016 ŚWIĘTUJEMY! zorganizowanego przez Goethe-Institut i Ambasadę Niemiec
z okazji 25-lecia traktatu o dobrym
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Do 26.02.2017. Wstęp wolny!

kasia kmita Kim byś była,
gdybyś była kim chcesz
16 grudnia 19:30
mieszkanie Gepperta,
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2 we Wrocławiu

Na najnowszą wystawę Kasi Kmity
składa się cykl prac stworzonych
w technice tradycyjnej ludowej wycinanki, w których charakterystyczne
elementy, kojarzące się z dawnym życiem na wsi, zastąpione zostaną
przedstawieniami życia zawodowego
współczesnych kobiet.
Projekt Kmity to opowieść o spełnieniu i samorealizacji. Kim byś była, gdybyś była kim chcesz – pytanie, które
artystka zadaje bohaterkom projektu,
pokazuje jak ważną rolę w życiu
współczesnych kobiet odgrywa praca,
która często staje się równoznaczna
z pojęciem hobby i płynnie przenika
się z ich życiem prywatnym.
Kurator: Anna Stec
Do 13.01.2017

elżbieta wodała
Jadwiga radomska
Malarstwo – moja radość

5 grudnia 18:00
salonik trzech muz, ul. Zawalna 7 we
Wrocławiu. Wstęp wolny!

Powiększenia

10 grudnia 18:00
Klub pod Kolumnami, pl. św. macieja 21
we Wrocławiu

Artystka zaprezentuje m.in. florotypie
wielkoformatowe, za które otrzymała III nagrodę w kategorii malarstwo,
Przygodę z malarstwem rozpoczęła grafika, rysunek w konkursie o zasięgu
w 2009 r. Od tego czasu maluje bezu- krajowym Aneks Twórczości Artystannie. Dzięki ukierunkowaniu przez stycznej 2016 w Namysłowie. Werniartystę malarza Waldemara Szauera saż poszerzony będzie o liściaki – oryna warsztatach malarskich wyzwoliła ginały, które zdobyły I nagrodę za ręw sobie radość tworzenia. Lubi malar- kodzieło artystyczne w tym konkursie
stwo realistyczne, malarstwo impresjo- (powtarzając osiągnięcie z 2010 r.).
Do 31.12.2016r. Wstęp wolny!
nistów. Ma wiele obrazów wg Chełmońskiego, Brandta, Karpińskiego. Chłonie
Viii Park sztuki
to, co piękne w krajobrazach, kwiatach,
Wystawa poplenerowa
martwej naturze. Uwielbia bogactwo ich
16 grudnia 18:00
kolorów, światła, kompozycji.
w programie wernisażu koncert uczniów
wrocławskich szkół muzycznych

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

Dagmara rybak
Diamond Soul | Malarstwo

9 grudnia 18: 00
Galeria Versus, Jatki 11 we Wrocławiu

Jej malarstwoopiera się na doskonałym
warsztacie, wrażliwym rysunku, przemyślanej kompozycji i świetnie dobranych barwach. Fascynuje ją geometria
oraz zagadnienia związane z naturą
i kosmosem. Jej twórczość jest trudna do scharakteryzowania, jaskrawymi
barwami nawiązuje do sztuki pop artu,
jej dekoracyjny rysunek często przypomina fantazyjne kompozycje artystów
secesyjnych, geometryczne układy
form zwracają uwagę na jej konstruktywistyczne myślenie o sztuce. Dagmara Rybak to młoda i utalentowana wrocławska artystka. Ukończyła ASP we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła,
w czasie studiów była stypendystką programu LLP-Erasmus w Accademia di
Belle Arte di Venezia oraz w Scuola del Verto we Włoszech. Do 9.01.2017

Galeria socato, pl. solny 11 we Wrocławiu
Uczestnicy: anna Borcz, agata ilona Brożek,
Michalina cieślikowska-kulmatycka, Pati
Dubiel, Helena Hadaś, Małgorzata kapłan,
Grzegorz albert kowalczyk, Bogna kozera-radomska, renata Micherda-Jarodzka,
Marek ruszkiewicz, Justyna sirecka, krystyna szczepaniak – kurator pleneru

Tradycyjnie już plener zorganizowany
przez Związek Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu kończy się wystawą we wrocławskiej Galerii Socato
oraz wydaniem katalogu z pracami
powstałymi na plenerze.
Plener odbył się na terenie Folwarku
Książęcego należącego do kompleksu
Zamku Kliczków dzięki przychylności
i wieloletniemu wsparciu właścicieli
Zamku Kliczków, państwa Magdy i Jerzego Ludwinów oraz wsparciu władz
Dolnego Śląska i w tym roku także
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
Wstęp wolny!

Waldemar Grzelak, Enigma

Przemysław Jasielski
i rainer Prohaska
Not To Be Seen (Nie do widzenia)
Od 5 grudnia do 28 lutego
atelier WrO, ul. Kuźnicza 29a, Wrocław

Badacze „nonsensownych technologii”.
W zeszłym roku zaprezentowali swój
eksperyment na wystawie w Poznaniu. Teraz spotykają się we Wrocławiu.
Artyści wykorzystują technologię
w sposób, który pozwala na popełnianie nowego rodzaju błędów, czy też robienie rzeczy celowo nieefektywnych,
stawiając pytanie, jak wpływa to na nasze poczucie wyboru i wolności w kontekście rozwoju technologicznego.
Na wystawie m.in. Emotions Control
Unit Jasielskiego, czyli maszyna posiadająca swoją własną osobowość oraz
interaktywna instalacja KRFTWRK Enlightment II Prohaski.
Kuratorka: Kama Wróbel
Wstęp wolny!

Paweł sokołowski
Barbórka | Fotografia

2 grudnia 18:00
muzeum Współczesne Wrocław,
poziom 0, pl. strzegomski 2a

Paweł Sokołowski – artysta pochodzący z rodziny o górniczych korzeniach – podjął się zadania uchwycenia
ostatnich chwil, gdy industrialny krajobraz może być w takiej formie tłem
dla portretów niezwykłych ludzi.
Paweł sokołowski, w 2008 ukończył
ASP w Poznaniu. Artysta wizualny,
zajmuje się fotografią dokumentalną,
kreacyjną oraz portretową. Tworzy
w technikach klasycznych i dawnych,
ostatnio pracuje głównie XIX-wieczną
metodą ambrotypii.
Po wernisażu rozmowa Pawła Sokołowskiego z jednym z bohaterów fotografii – Józefem Jonkiem, nadsztygarem górniczym z byłej kopalni Thorez.
Do 30.1.2017

Hubert Pokrandt INFEKCJA
9 grudnia 18:00
Galeria entropia, Wrocław ul. rzeźnicza 4

Hubert Pokrandt – absolwent wrocławskiej ASP, zajmuje się malarstwem, rysunkiem i filmem animowanym. Na wystawie w Galerii Entropia
artysta stara się łączyć te media pracując nad przedstawieniem wizji, która
jak sen wymyka się prostej definicji. To
także próba uchwycenia tego co z natury nieuchwytne, niedotykalne, niezrozumiałe…
[…] Zaczęły „włazić” i panoszyć się na kartkach i płótnach. Zacząłem o nich myśleć jako o infekcji ponieważ, ani nie wkładałem jakiegoś specjalnego wysiłku w
wymyślanie, ani też nie chciałem nawet by się pojawiały. Żyły własnym życiem.
Ja je notowałem, czasem próbując odgadnąć co to jest, a czasem nadając im jakieś własne interpretacje. […] Hubert Pokrandt
Wystawa czynna do 5.01.2017

Dualizm fotografii
Wystawa fotografii Okręgu Dolnośląskiego ZPAF
Do 31 grudnia
Zamek piastowski w Legnicy, pl. Zamkowy 1
autorzy: ewa andrzejewska, Jan Bortkiewicz, czesław chwiszczuk, zdzisław Dados, sławoj Dubiel, andrzej Dudek-Dürer,
alek Figura, tomasz Fronckiewicz, Barbara
Górniak, waldemar Grzelak, zenon Harasym, roman Hlawacz, Daria ilow, Paweł
Janczaruk, ryszard kopczyński, krzysztof
kowalski, krzysztof kuczyński, stanisław
kulawiak, Jacek lalak, adam lesisz, Marek
liksztet, Jarosław Majcher, ewa Martyniszyn, Marek Maruszak, Janusz Moniatowicz, Janusz Musiał, Piotr Maciej nowak,
wacław ropiecki, andrzej rutyna, krzysztof saj, alina Ścibor, Maciej stawiński, Jerzy
wiklendt, iwona wojtycza-Fronckiewicz,
wojciech zawadzki, waldemar zieliński.
kurator wystawy – stanisław kulawiak

Zagadnienie istnienia opiera się w myśli
wielu filozofów na koncepcji dualizmu
dwóch przeciwstawnych, ale uzupełniających się sił, które współistnieją w ruchu ciągłej przemiany. (...). Pojęcie dualizmu wpisane jest w istotę fotografii.
Kreują ją światło i cień. Ponieważ charakter substancji światła opiera się
na dualizmie korpuskularno-falowym,
w samej swojej zasadzie fotografia jest
dualistyczna. Najpierw powstaje negatyw, a z niego – właściwy obraz.
Wystawa pokazuje różnorodność postaw i zagadnień formalnych, które bez
wyjątku służą do próby opisania świata
za pomocą fotografii. Wielka rozmaitość
stanowisk i światopoglądów wynika
oczywiście ze spotkania ukształtowanych osobowości artystycznych, które
wyznają pewne fotograficzne zasady
i pozostają im wierne.
Joanna mielech
fragment tekstu do katalogu wystawy pt.
Dualizm fotografii

stefan sadowski
Szklane światy

17 grudnia 17:00
muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4

Otwarcie monograficznej wystawy
szkła artystycznego z okazji 50. lecia
pracy twórczej Stefana Sadowskiego,
absolwenta Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby wrocławskiej PWSSP
(obecnie ASP im. E. Gepperta). Dyplom
ze specjalizacją projektanta szkła uzyskał w 1969 r. w pracowni prof. Stanisława Dawskiego.
Uznany projektant i artysta, od 1968 r.
związany z ośrodkiem wzornictwa
w Hucie Szkła Sudety oraz PolanicąZdrój, gdzie mieszka i prowadzi własną pracownię. Jego prace nagrodzono
na szeregu międzynarodowych przeglądach i targach. Ma za sobą ponad 20 wystaw indywidualnych oraz
kilkadziesiąt pokazów zbiorowych,
w tym m.in. na terenie Belgii, Danii,
Niemiec, Czech, Japonii, USA.
Wtstawa czynna do kwietnia 2017

Dr Jekyll and Mrs Hyde
16 grudnia 18:00
Galeria ring, rynek 12-14 w Legnicy

Główna wystawa Festiwalu Szkła Play
with Glass pt. Dr Jekyll and Mrs Hyde
czyli portret podwójnej osobowości
przedstawiony w szklanych formach
w pełni prezentujący możliwości jakie
szkło stwarza artystom XXI wieku.
Szkło jawi się tutaj jako medium artystyczne, stwarzające nieograniczone
możliwości ekspresji i wyrażania prawdy o nas i otaczającym nas świecie.
Wystawa prezentuje prace 18 artystów
z kilkunastu krajów, m. in.: Belgii, Niemiec, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Finlandii, Włoch, Rosji, Węgier, Czech, Norwegi, Słowacji, Węgier oraz Polski.
Do 29.01.2017. Wstęp wolny!

Yang Shuanglin, Drzewa Brzoskwiniowe w Yangzhou

Yang shuanglin Współczesny chiński wenren – malarz i erudyta
6 grudnia – 31 stycznia 2017
muzeum narodowe we Wrocławiu, pl. powstańców Warszawy 5

Malarstwo Yang Shuanglina (ur. 1957) prezentowane w Muzeum Narodowym
we Wrocławiu wpisuje się w gatunek chińskiego malarstwa pejzażowego shanshiu („góry i woda”). W kompozycjach tworzonych przez artystę dominują przedstawienia gór Qin Ling w prowincji Shaanxi oraz Wen Anyi – dawnej przystani
cesarskiej poczty, którą Yang Shuanglin zrewitalizował.
Na wystawie poza malarstwem Yang Shuanglina znajdą się obiekty związane
z tradycyjną pracownią chińskiego artysty między innymi „cztery skarby gabinetu” oraz przedmioty związane z życiem codziennym dawnych wenren – erudytów, uczonych, literatów, urzędników, przedstawicieli wykształconej warstwy
społecznej i jednocześnie twórców wysokiej kultury i sztuki chińskiej.

nieczytelność – Palimpsesty
16 grudnia 18:00
muzeum pana tadeusza,
rynek 6 we Wrocławiu

O zjawisku nieczytelności i nawarstwiania się pisma opowiada najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Pana Tadeusza, w trakcie której zaprezentowane zostaną prace m.in. Andrzeja Bednarczyka, Irmy Blank, ZbiAndrzej Bednarczyk
Wiersze labiryntowe (Osmy) 2011
gniewa Libery czy Andrzeja Szewczyka.
Podczas otwarcia wystawy odbędzie się performance Ewy Partum z cyklu
Poezja aktywna (wstęp wolny).
Wystawa prezentowana jest do 30.03.2017 w dwóch częściach: sala wystaw czasowych:
wstęp wolny. sale ekspozycji głównej: wstęp w ramach biletu.

część wspólna

Archiwum społeczne
– wystawa Dominiki Łabądź i Joanny Synowiec

8 grudnia 19:00 Galeria studio BWa Wrocław, ul. ruska 46/ 301 ii piętro. Do 21.1.2017
Na koniec roku galeria Studio prezentuje wyjątkowy projekt – archiwum społeczne niezależnych, oddolnych ruchów społecznych, artystycznych czy muzycznych.
Wystawa ma charakter prezentacji zgromadzonych artefaktów, śladów działalności inicjatyw działających we Wrocławiu w ciągu ostatnich 20 lat.
Zobaczymy na niej takie elementy jak plakaty, wywiady z działaczami, zdjęcia oraz
inne dokumenty życia codziennego. Nie jest to jednak obiektywne uporządkowane archiwum, a raczej subiektywna mapa nieformalnych praktyk organizowania
się. Treść wystawy będzie ulegać zmianie, w trakcie jej trwania – każdy posiadacz
podobnych obiektów, będzie mógł wzbogacić zbiór o swoje osobiste pamiątki.

Grudzień
2016

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
↳ Yang Shuanglin, Zhaojin, 2014

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

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

Panorama
Racławicka

Wystawa stała:
↦ Kolekcja sztuki polskiej
II połowy XX i XXI w.

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

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

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!

mnwr.art.pl

Kamila Grabowska i Zofia Staszewska, 12 lat

Pusty talerzyk

najpiękniejsza szopka
Betlejemska 2016

6 grudnia 19:00

XXIV wystawa pokonkursowa

CK agora, ul. serbska 5a

szopki krakowskie
10.12.2016–29.01.2017
muzeum etnograficzne we Wrocławiu,
ul. traugutta 111/113

Szopki prezentowane w Muzeum Etnograficznym pochodzą ze zbiorów
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, które posiada najbogatszą
na świecie kolekcję tych dzieł.
Wystawa prezentuje 25 szopek wykonanych w latach 1981–2014 przez znane rodziny szopkarzy krakowskich,
m.in. przez Malików, Głuchów, Dłużniewskich czy Gillertów. Najmniejsza
prezentowana na wystawie szopka
ma zaledwie 17 cm, a największa 187.
Szopkarstwo krakowskie w 2014 roku
wpisano na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Powstanie wielkanocne
1916–2016

5 grudnia – 31 stycznia 2017
panorama racławicka we Wrocławiu,
ul. purkyniego 11

W tym roku przypada setna rocznica irlandzkiego Powstania Wielkanocnego.
Zorganizowana z tej okazji wystawa
przybliża genezę, przebieg oraz sylwetki przywódców tego wydarzenia. Będzie można zobaczyć unikatowe archiwalne zdjęcia ze zbiorów Archiwum
Wojskowego w Dublinie oraz archiwum
wydawnictwa Mercier Press.

Wystawa nie opowie o tradycjach wigilijnych, będzie natomiast pretekstem do snucia historii o tęsknotach,
wspomnieniach i nadziejach.
W trakcie świąt otaczamy się przedmiotami i gestami, które mają nas łączyć z przeszłością. Uczymy kolejne
pokolenia tych rytuałów nie bez lęku
i nadziei, że także będziemy w przyszłości godni dodatkowego talerza.
Na wystawie oprócz zdjęć z kolekcji
rodzinnych, będzie można podziwiać
batiki Joanny Puciłowskiej z Poznania
oraz wideoinstalację Weroniki Kwiatkowskiej z Hanoweru.
Do 2.01.2017. Wstęp wolny!

wokół Bożego narodzenia
Znaczki pocztowe
Do 31 grudnia
muzeum poczty i telekomunikacji,
ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław

W 25 gablotach prezentowane są
znaczki pocztowe z całego świata zachwycające barwą, kunsztem wykonania i tematyką.
Znaczki przedstawiają bożonarodzeniowe tradycje, to nie lada gratka nie
tylko dla filatelistów, ale dla każdego,
kto chce zobaczyć jak pięknie prezentowane są Święta Bożego Narodzenia
na małym dziele sztuki jakim jest znaczek pocztowy. Patrząc na znaczki,
poczujemy zapach choinki, usłyszymy
dźwięki kolęd i zobaczymy Mikołaja
skradającego się z prezentami. Wystawa jest również próbą oddzielenia
prawdy historycznej od legendy, jako
że nie wszystkie treści dają się tłumaczyć w sposób jednoznaczny.

16 grudnia 12:00
muzeum etnograficzne we Wrocławiu,
ul. traugutta 111/113

Jednym ze zwyczajów zakorzenionych
w tradycji Świąt Bożego Narodzenia
jest obyczaj budowania i wystawiania
szopek. Okazją do spotkania z tym tematem jest pokonkursowa wystawa 24. konkursu rzeźbiarskiego o zasięgu wojewódzkim, która co roku prezentuje ponad 100 prac rzeźbiarskich
zaskakujących oryginalnością. Szopki
przedstawiające miejsca Narodzenia
Pańskiego wykonane są w różnych
technikach i materiałach: ceramiczne,
z tektury, papieru mache czy plasteliny. Z użyciem mchu, liści lub kamieni
ale także chleba, makaronu, ciastek
czy płyt CD. Wyobraźnia młodych
twórców jest ogromna i przyczynia się
do powstania nadzwyczajnych prac.
Od 6.12.2016 do 31.1.2017

katarzyna kulpa Fosfeny
10 grudnia 16:00-22:00
Kontury Kultury – strefa edukacji twórczej,
ul. Jagiellończyka 10a we Wrocławiu

Podczas Nocy Nadodrza zapraszamy
na wystawę Katarzyny Kulpy.
Fosfeny to zderzenie wielkoformatowych prac z cyklu Palindromy z malarskimi migawkami zrealizowanymi
na miniaturowych formatach.
katarzyna kulpa, absolwentka malarstwa na wrocławskiej ASP, instruktor
warsztatów plastycznych w Konturach
Kultury. Dotychczas prezentowała
swoje prace w Polsce (głównie we Wrocławiu), ale również w Danii, Niemczech, Portugalii i Hiszpanii. Kiedy nie
maluje to rozmawia o malarstwie.
www.konturykultury.art.pl

anna wawrykowicz
Spotkanie autorskie

1 grudnia 16:00
sala nr r33 w Hali stulecia, ul. Wystawowa 1, w ramach targów Książki

14 grudnia 18:00
miejska Biblioteka publiczna Filia 57,
szewska, 78 we Wrocławiu

Bogusław Bednarek
i Martin złotnicki

Prezentacja najnowszej książki Anny
Wawrykowicz Miasto niebieskich witraży. Książka to pierwsza część try3 grudnia 19:00
logii poświęconej hiszpańskim miaKlub pod Kolumnami, pl. św. macieja 21
stom - León, Madryt, Barcelona.
Złoto! Złoto!! Złoto!!! Euforyczny Autorka z urodzenia wrocławianka,
tytuł kolejnej oracji prof. Bogusława z wykształcenia hiszpanistka, z zamiBednarka zapowiada zgłębianie spek- łowania podróżniczka i fotografka.
trum emocji jakie od zawsze budzi zło- Jest już doskonale znana uczącym się
ty kruszec. Niezrównanemu bogactwu języka hiszpańskiego (wydała kilkanasłów narratora, złotej krasy przydadzą ście podręczników, w tym akademicsłoneczne dźwięki gitary Martina Złot- kie) oraz turystom i mieszkańcom
nickiego. Dziewiąte już w cyklu spo- Wrocławia (wydała kilka przewodnitkań, opatrzonych wspólnym hasłem ków i albumów o Wrocławiu).
Z podszeptu muz, zawierać będzie roz- Teraz nadeszła pora na... powieść!
liczne przykłady szaleństw, zbrodni jak W blasku niebieskich witraży katedry
i dobrodziejstw jakie niesie ze sobą zło- w León spotykamy miłość, której bohato. Złoty róg Wernyhory, dotyk króla terami są Tomasz, polski student arMidasa, złote runo Chrysomallosa, du- chitektury i Camino, atrakcyjna 45-letkaty złotej kaczki, życzenia złotej rybki, nia nauczycielka języka hiszpańskiego.
Złote Piaski Bułgarii, złota jesień, wiek Ich dwie niezwykłe historie przeplatają
złoty, czarne złoto, złoty cielec, złoty się ze sobą, tworząc obraz Hiszpanii,
środek czy złote myśli, to jedynie nie- jakiej nie poznamy w przewodnikach
liczne z wielorakich odwołań do tego turystycznych, czy w czasie wakacji
szlachetnego metalu.
spędzanych na plaży pod palmami.
Wstęp wolny!

Wstęp wolny!

wystarczy, że jesteś Spotkanie literackie
10 grudnia 17:00 Klub muzyki i Literatury, pl. Gen. t. Kościuszki 10. Wstęp wolny!
Wystąpią młodzi aktorzy z Integracyjnej Grupy Teatralnej Our Point Centrum
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. W ramach spotkania prezentacja wierszy i monologów z publikacji pt. Trochę inny świat wydanej przez
ESK 2016. Scenariusz i prowadzenie Krystyna Paraszkiewicz-Pater.

Magiczny czas Konkurs
Do 20 grudnia muzeum poczty i telekomunikacji, ul. Z. Krasińskiego 1 we Wrocławiu
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu ogłasza konkurs plastyczny
na: Projekt kartki pocztowej o tematyce świątecznej i zimowej.
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów. Format prac – A5 lub A6, technika prac dowolna. Podpisane prace
(imię, nazwisko, klasa, numer szkoły) należy dostarczyć do dnia 20 grudnia
do Muzeum przy ul. Z. Krasińskiego 1, informacje tel. 71 346 95 84.
Ogłoszenie wyników nastąpi 28 grudnia. Prace, które wpłyną na konkurs, pokazane zostaną na wystawie w muzeum w terminie 1-15 stycznia 2017 roku.
Wręczenie nagród i dyplomów laureatom nastąpi 11 stycznia 2017 roku o godzinie 11.00. Nazwiska laureatów zamieszczone zostaną na stronie internetowej:
www.muzeum.wroclaw.pl

Jan Miodek
i Maciej łagiewski
Z cyklu: Dowód Tożsamości

19 grudnia 18:00
Klub muzyki i Literatury, pl. Gen. t. Kościuszki 10

Gościem spotkania będzie prof. Jan
Miodek, który opowie dziennikarkce
Ewie Gil-Kołakowskiej o swoich korzeniach związkach z Wrocławiem, zdradzi sekrety rodzinnej tradycji związanej z wigilią i Świętami. Dr Maciej Łagiewski przedstawi sylwetkę zasłużonego mieszkańca przedwojennego
Wrocławia. Aktorka Teatru Współczesnego Beata Rakowska przeczyta fragmenty wywiadu z prof. Janem Miodkiem, a absolwentka Studium Capitol – Olga Tomaszewska przedstawi
krótkie kompendium wiedzy wigilijnej
opracowane przez ks. Henryka Szarejkę. Przedświąteczną atmosferę spotkania wzbogaci występ zespołu
Vratch ze specjalnie przygotowanym
na ten wieczór repertuarem. Spotkanie
poprowadzi aktorka Teatru Polskiego
Agata Skowrońska-Kartvelishvili.
Wstęp wolny!

Jestem, ocalałem
Promocja książki

2 grudnia 18:00
sala nr r33 w Hali stulecia, ul. Wystawowa 1, w ramach targów Książki

Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławski Fundusz Literacki, zapraszają na
spotkanie autorskie związane z promocją nowego tomu Gabriela Leonarda Kamińskiego pt. Jestem, ocalałem.
Jest to kolejna część jego, tym razem
pokoleniowego rozliczenia z Wrocławiem, Grabiszynkiem i rówieśnikami.
Wstęp wolny!

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

17:00 Galeria artBrut, ul. ruska 46a

PrzePraszaM, cO Pan tU rOBi?

sPOtkania » » »
MOJe sPOtkania z OssOlineUM
Maria Pidłypczak-Majerowicz

18:00 strzegomskie centrum kultury

17:00 aula Ossolineum

Dla Dzieci » » »

10:30 teatr Muzyczny capitol

wOJnY, którYcH nie PrzeŻYłaM

2 GrUDnia Piątek
kOncertY » » »
rUDOlPHina 5 – GreGOr lanGiUs
18:00 rynek ratusz, sala wielka

silesia, silentia

19:00 nFM, sala czerwona

17:00 wrocławski teatr współczesny

caPitOl Dla Pana szewca

PrzePraszaM, cO Pan tU rOBi?

19:00 teatr Muzyczny capitol

19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
wYsPa 19:00 premiera teatr Pieśń kozła

MięDzY naMi DOBrze Jest

kOsMetYka wrOGa

czarnOksięŻnik z krainY Oz

10:00 wrocławski teatr lalek

16:00 19:00 ck Muza, lubin

kOsMetYka wrOGa

19:00 Opera wrocławska
MaYDaY 19:00 scena kameralna
19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
wYsPa 19:00 teatr Pieśń kozła
sHirleY Valentine 19:00 teatr arka

PiekłO – nieBO

JesiennY wieczór MUzYki klasYczneJ 18:00 klub Muzyki i literatury
ŚPiewna MODlitwa

17:30 scena im. J. Grzegorzewskiego
MaYDaY 19:00 scena kameralna

POławiacze Pereł

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

OD MOzarta DO BeetHOVena

sPOtkania » » »
cHatka tańca kOlęDOwO

19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
Paweł kOrkUŚ 19:00 Galeria Ślimak

sztUka Mięsa czYtanie

wrOcławskia
Orkiestra iMPrOwizUJąca
19:30 centr. technologii audiowizualnych

19:00 klub Pod kolumnami
19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

BallanGa GrUDniOwa
20:00 wędrówki Pub

Dla Dzieci » » »

19:15 wrocławski teatr współczesny

sYMFOniczna aUtOBiOGraFia

aD HOc we wrOcławiU – restart

20:00 nFM, sala Główna kGHM

PiekłO – nieBO

20:00 klub Firlej

Vii Festiwal aMBientalnY

10:00 wrocławski teatr lalek

wYstawY » » »
PODłaźniczka i cHOinka w POlskieJ traDYcJi BOŻOnarODzeniOwe

20:00 klub stary klasztor
taBU 20:00 klub stara Piwnica
niecHęĆ 20:30 klub carpe Diem

czarnOksięŻnik z krainY Oz

3 GrUDnia sOBOta

16:00 klub – Galeria sztuki DsaP

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

POza taBU iii. relacJe

17:00 wrocławski teatr współczesny

od 10:00 klub Muzyki i literatury

kraJOBrazY ziMOwe

10:30 teatr Muzyczny capitol
PlaMa 10:30 wrocławski teatr lalek

kOncertY » » »
rUDOlPHina 5 – GreGOr lanGiUs
18:00 akademia rycerska, legnica

KUp BiLet

DOlnOŚląska
GiełDa FOnOGraFiczna

łzawe zJawY rOkU PaMiętneGO

tzn Xenna & BUlBUlatOrs
& DOBra DOBra

13:00-16:00 klub Firlej

łUcJa z laMMerMOOrU

UzDrOwiĆ tO, cO nieDOkOńczOne

19:00 klub ciemna strona Miasta

14:00 salonik artystyczny u Daphne

Paweł " GUra" Górecki

złOtO, złOtO, złOtO!

19:00 Opera wrocławska
MaYDaY 19:00 scena kameralna
wYsPa 19:00 teatr Pieśń kozła

kOncert aDwentOwY U PaUlinów
19:00 kościół pw. św. antoniego

19:00 Galeria Ślimak

19:00 klub Pod kolumnami

ewa BłaszczYk

kasPar iMPreza PerFOrMatYwna

19:00 sala koncertowa radia wrocław

21:00 klub UFF

Vii Festiwal aMBientalnY

wYcieczki » » »
cHrząstawa wielka i OkOlica

20:00 klub stary klasztor

info: (71)355-05-69

17:00 wrocławski teatr współczesny

7:30 Dworzec Główny PkP

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

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

sPektakle » » »
ŻOłnierz POlski

MrOzów – lUtYnia – leŚnica

POzYtYwni

17:30 wrocławski teatr współczesny

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

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

16:00 teatr Muzyczny capitol

Dla Dzieci » » »
nieDzielnY POranek MUzYcznY

4 GrUDnia nieDziela

twarze nieMalOwane

czarnOksięŻnik z krainY Oz

kOncertY » » »
sYlwia Grzeszczak

10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
11:00 Pawilon czterech kopuł

cO się stałO z MikOłaJeM?

17:00 aqua-zdrój, wałbrzych

11:30 ck zamek

od 10:00 klub Muzyki i litratury

POrGY anD Bess

MikOłaJki z inneJ BaJki

stOlarski kUnszt. wYkłaD

18:00 nFM, sala czerwona

11:00, 12:00 i 13:00 nFM, sala kameralna
PlaMa 11:00 wrocławski teatr lalek

12:00 Muzeum narodowe

DawiD PODsiaDłO

karOl FerDYnanD waza
i Hans rieGer. wYkłaD

19:00 nFM, sala Główna kGHM

OPłatkOwe ŚwiatY

Vii Festiwal aMBientalnY

12:00 Muzeum etnograficzne
Baranek sHaUn 12:00 kontury kultury

13:00 Muzeum narodowe

MaGinarY wOrlDs. lectUre
16:00 Pawilon czterech kopuł

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

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

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

PATRONAT HONOROWY

PATRONI MEDIALNI I PARTNERZY

czarnOksięŻnik z krainY Oz

wŚciekłOŚĆ

16:00 teatr Muzyczny capitol

17:00 wrocławski teatr współczesny

GDzie Jest MiłOŚĆ?

cYrUlik sewilski

17:00 scena na Świebodzkim
PiekłO-nieBO premiera
17:00 wrocławski teatr lalek

10:00 Opera wrocławska

5 GrUDnia POnieDziałek

kaBaret sMile – tO ci tłUMaczę!

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

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

18:00 salonik trzech Muz

9:30 teatr Muzyczny capitol

FilMY » » »
sHOrt waVes FestiVal

czerwOnY kaPtUrek

18:30 klub UFF

Dla Dzieci » » »

6 GrUDnia wtOrek
kOncertY » » »
OBlicza MUzYki eUrOPY
18:00 sala koncertowa aMkl

tsiGUnz FanFara aVantUra,
kaPela tiMinGeriU, DziwOlUDY
tarJa tUrUnen
20:00 stadion wrocław – klub Biznesowy

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

PiekłO – nieBO
10:00 wrocławski teatr lalek
PlaMa 10:30 wrocławski teatr lalek
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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

70 lat

Y

JUŻ

Z WA

20:00 klub stary klasztor

10:00 12:00 Opera wrocławska

STEŚM

17:00 wrocławski teatr współczesny

19:30 Hala stulecia – sala audytoryjna

JE

sztUka Mięsa

19:15 wrocławski teatr współczesny

MI

sPektakle » » »

aPOkaliPsa

16 grudnia 19:00
scena Kameralna Kamienica,
ul. Joachima Lelewela 15, Wrocław

15 grudnia 18:30
Świdnicki Ośrodek Kultury,
rynek 43, Świdnica

all tHat Jazz JaM sessiOn

lillY Hates rOses

20:30 klub Manana cafe

20:00 klub stara Piwnica

alicJa MaJewska
włODziMierz kOrcz

sPektakle » » »
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst
Mistrz i MałGOrzata

sPektakle » » »
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst
Mistrz i MałGOrzata

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

12:00 18:00 ck Muza, lubin

18:30 teatr Muzyczny capitol

POławiacze Pereł

DziaDek DO OrzecHów

10:00 Opera wrocławska
raFał PaczeŚ 19:00 klub alibi

19:00 scena im. Grzegorzewskiego

sPektakle » » »
JakBY niGDY nic 10:00 teatr Pwst
Mistrz i MałGOrzata

stanD UP MaDness

18:30 teatr Muzyczny capitol

sPOtkania » » »
ak PrzestaĆ się krYtYkOwaĆ
i zacząĆ sieBie lUBiĆ?

20:00 klub Grawitacja

MaDaMe BUtterFlY

wYstawY » » »
DOMinika łaBąDź & JOanna
sYnOwiec: częŚĆ wsPólna

19:00 Opera wrocławska
sMYcz 19:00 scena kameralna
inka 19:00 teatr arka

19:00 Galeria studio Bwa, ul. ruska 46

HYMn narODOwY

sPOtkania » » »
HerBertiaDa PaMiętaMY

19:00 teatr im. H.Modrzejewskiej, legnica
sztaMPa Gra Gąskę 20:00 klub Firlej

14:00 wrocławskie centrum seniora

17:30 centrum aktywnego rozwoju

nie taki MeksYk strasznY,
JakiM GO MalUJą
18:00 MBP Fila 57

Dla Dzieci » » »
PiekłO – nieBO

MaPY Pana na MeDYce

wYstawY » » »
kOlekcJa MarXa OPrOwaDzanie

10:00 wrocławski teatr lalek
PlaMa 10:30 wrocławski teatr lalek

17:00 aula Ossolineum

17:00 Pawilon czterech kopuł

rUMUnia Bez Mitów

HUBert POkranDt inFekcJa

GDzie Jest MiłOŚĆ?

17:00 klub Pttk, rynek/ratusz 11/12

18:00 Galeria entropia

11:00 scena na Świebodzkim

DaGMara rYBak DiaMOnD sOUl

POlOwanie na snarka

MOnGOlia – PODróŻe w krainie
czYnGis-cHana

11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej

18:30 ck zamek

lUiza ziMerMan
kOrelacJa wzaJeMna

Dla Dzieci » » »

FreeVOlOUs iMPrOVisatiOn

18:00 Galeria Versus

16:00 klub UFF

PiekłO – nieBO

21:00 klub UFF

8 GrUDnia czwartek

10:00 wrocławski teatr lalek

kOncertY » » »
wOJciecH waleczek – FOrtePian

GDzie Jest MiłOŚĆ?

sPOtkania » » »
wrOcław zBiera kartOniki

11:00 scena na Świebodzkim

10:00-18:00 Humanitarium, rumiana 19

POlOwanie na snarka

cHatka tańca kOlęDOwO

11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej,
legnica

19:00 klub Pod kolumnami

12:30 i 18:00 klub Muzyki i literatury

MUzYka kaMeralna
JózeFa elsnera
18:00 Oratorium Marianum

9 GrUDnia Piątek

19:00 Bolesławiecki Ośrodek kultury

kOncertY » » »
wOJciecH waleczek – FOrtePian

tUrBO + internal QUiet

18:30 salonik 4 Muz, Oborniki Śląskie

19:00 klub stary klasztor

Villas-Jantar

kOncert wieDeński

19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

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

10 GrUDnia sOBOta
kOncertY » » »
wOJciecH waleczek – FOrtePian
18:00 zamek Piastów Śląskich, Brzeg

accantUs na ŻYwO: kUBa JUrzYk

elŻBieta wODała POwiększenie

18:00 Jeleniogórskie centrum kultury

18:00 klub Pod kolumnami

kOncert wieDeński

sPOtkania » » »
wrOcław zBiera kartOniki

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

10:00-18:00 Humanitarium, rumiana 19

FOrMY GiPsOwe
10:00-15:00 Pracownia Quapcia

lUBińskie BetleJeM
10:00-16:00 ck Muza, lubin

MaGia BOŻOnarODzeniOweJ cHOinki
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

trzeBa MieĆ ciałO

11:00 wrocławski teatr lalek
ekOteka 11:00 centrum Poznawcze

19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

YeMaYa – królOwa Mórz

wYstawY » » »
FerDYnanD GeOrG walDMüller.
wYkłaD 12:00 Muzeum narodowe
wrOcławska eUrOPa. OPrOwaDzanie 13:00 Muzeum narodowe
katarzYna kUlPa FOsFenY

15:00 wrocławski teatr lalek

16:00-22:00 kontury kultury

iwOna sarwińska / Flet
anna MarkOwicz / FOrtePian

księGa skarG i zaŻaleń
18:00 Macondo, Pomorska 19

11 GrUDnia nieDziela
kOncertY » » »
GwiazDO ŚwieĆ, kOlęDO leĆ
17:00 sala koncertowa radia wrocław

17:30 Muzeum Pana tadeusza

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

rUDOlPHina 4
– MUzYka na BOŻe narODzenie

właDYsław i annaBella

18:00 rynek ratusz, sala wielka

skarPetY i PaPilOtY

zBYszek zaMacHOwski

14:00 wrocławski teatr lalek

18:00 ck zachód

12 GrUDnia POnieDziałek

sPektakle » » »
atrakcYJnY POzna Panią...

12:30 teatr lalki i aktora w wałbrzychu

10:30 wrocławski teatr lalek

14 GrUDnia ŚrODa
kOncertY » » »
POlskie kOlęDY i PastOrałki
9:00 i 11:30 nFM, sala czerwona

kOncertY » » »
stYPenDYŚci saMOrząDU
wrOcławia – MiastU

saX, PianO, swinG

17:00 teatr Muzyczny capitol

18:00 klub Muzyki i literatury

MaDaMe BUtterFlY

19:00 ck Muza, lubin
eritH / Melika 20:30 klub carpe Diem

18:00 Opera wrocławska
sMYcz 19:00 scena kameralna

sPOtkania » » »
Świąteczne warsztatY
DecOUPaGe

HYMn narODOwY

11:00 Brzuch centrum trawienia wizji

16:00 atM scena na Bielanach

Mistrz i MałGOrzata

19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

warsztatY literackie

17:30 ck Muza, lubin

stanisława celińska

all tHat Jazz JaM sessiOn
20:30 klub Manana cafe
BiBOBit 20:30 Vertigo Jazz club

wYstawY » » »

18:00 salonik trzech Muz

sPektakle » » »
Hans, DOra i wilk

PaBlO PicassO
– OJciec nOwOczeŚnOŚci. wYkłaD

13 GrUDnia wtOrek

19:00 scena na Świebodzkim

kOncertY » » »
naJPięknieJsze arie

sPOtkania » » »
Mww Dla seniOrów

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

18:30 ODt Światowid

irena santOr

16:30 ODt Światowid

sPektakle » » »
PrewencJa teatralna Festiwal

18:00 klub Muzyki i literatury

9:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

Mistrz i MałGOrzata
18:30 teatr Muzyczny capitol

Hans, DOra i wilk

11:00 wrocławski teatr lalek

sPOtkania » » »
MalarstwO VeDic art

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

tanecznie z DJ- ViOlą

19:30 Hala stulecia - sala audytoryjna

Dla Dzieci » » »
YeMaYa – królOwa Mórz
kieDY szOPka Jest krakOwska?

13:00 Muzeum współczesne wrocław

19:00 scena na Świebodzkim

18:00 księgarnio kawiarnia nalanda

Dla Dzieci » » »
czYtanie na DYwanie
9:30 teatr Muzyczny capitol

YeMaYa – królOwa Mórz
10:00 wrocławski teatr lalek

skarPetY i PaPilOtY

DziŚ twóJ trYUMF alBO zGOn!
OsieDlOwe tOŻsaMOŚci
18:00 Muzeum współczesne wrocław

MeDYtacJe UwaŻnOŚci
18:30 salonik artystyczny u Daphne

Dla Dzieci » » »
YeMaYa – królOwa 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 » » »

Spotkanie autorSkie

www.entropia.art.pl

szczegóły

1 – 15.12.2016
noÊniki cityscroll

Mira Boczniowicz
Bo˝ena Grzyb-Jarodzka
Barbara Kozłowska
Bogusław Michnik
Beata Rojek
Urszula Wilk
kuratorzy: A.M. Jodko
GALERIA ENTROPIA

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprasza

14 grudnia 18:00
mBp Filia 57, ul. szewska, 78, Wrocław

Ocn, HaPPYsaD,
raz Dwa trzY, MUcHY

Marcin OrzecHOwski, BOw i inni

Dr JekYll anD Mrs HYDe

19:00 klub stara Piwnica

18:00 Galeria ring, rynek 12-14, legnica

18:00 Hala Orbita

wrOsOUnD: Min t, a_GiM,
leGenDarnY aFrOJaX

kasia kMita kiM BYŚ BYła, GDYBYŚ
BYła kiM cHcesz

20:00 impart, sala kameralna

19:30 Mieszkanie Gepperta

wrOsOUnD: Pink FreUD PlaYs
aUtecHre 21:30 impart, sala teatralna
wrOsOUnD: Π², kVBa

sPOtkania » » »
cHatka tańca kOlęDOwO

relaks w DźwiękacH
HiMalaJskicH Mis i GOnGU
18:30 salonik artystyczny u Daphne

stanisława celińska
18:30 Świdnicki Ośrodek kultury

QUaterniOn

21:30 klub autograf

ciGarettes aFter seX

sPektakle » » »
zaBiJanie GOMUłki

19:00 klub Firlej

11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej

aMerYkańska
MUzYka kaMeralna

teMPUs FantasY

19:00 zdrojowy teatr animacji, cieplice

trUBaDUr

wrOsOUnD: we Draw a

19:00 premiera Opera wrocławska

20:00 Barbara

Małe zBrODnie MałŻeńskie

sPektakle » » »
zaBiJanie GOMUłki

19:00 scena kameralna

19:00 nFM, sala kameralna

18:00 teatr Muzyczny capitol

11:00 teatr im. Heleny Modrzejewskiej

JeDna kOBieta
w PrOJekcie MiłOŚĆ

ŚMierĆ i DziewczYna

19:00 scena kameralna kamienica

19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego
inka 19:00 centrum Historii zajezdnia

ŚMierĆ i DziewczYna

HUanG Yi & kUka – taniec w nFM

PO BUrzY szeksPira

19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego

20:00 nFM, sala Główna kGHM

19:00 teatr Muzyczny capitol

wYstawY » » »
zaPacHY sri lanki. wYkłaD

trzeBa MieĆ ciałO

17:30 Panorama racławick

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

Dla Dzieci » » »
YeMaYa – królOwa Mórz

19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

wYstawY » » »
naJPięknieJsza szOPka
BetleJeMska 2016

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

12:00 Muzeum etnograficzne

aciD Drinkers

kOlekcJa MarXa OPrOwaDzanie

20:00 klub stary klasztor
taMP, eVOlUtiOn 20:00 ck Muza, lubin

17:00 Pawilon czterech kopuł

16 GrUDnia Piątek

nieczYtelnOŚĆ – PaliMPsestY

wrOsOUnD: tHe PrOcrasters,
sPisek JeDneGO, GrOH, Marek
PęDziwiatr, sOnar sOUl, en2ak

kOncertY » » »
stanisława celińska

18:00 Muzeum Pana tadeusza

20:00 klub autograf

Viii Park sztUki

taMP/ rOck / eVOlUtiOn

18:00 Galeria socato, pl. solny 11

20:00 ck Muza, lubin

10:00 wrocławski teatr lalek

19:00 Miejski Ośrodek kultury, Głogów

nO Pain nO GaMe
18:00 centrum sztuki wrO

Wokół Bożego narodzenia
Wystawa znaczków pocztowych
do 31.12 – Muzeum poczty i telekomunikacji,
ul. z. krasińskiego 1 we Wrocławiu

wrOsOUnD: sOnar liVe

PrOsta HistOria

cHOinka: warsztatY i kOlęDY

21:30 impart, sala teatralna

11:00 wrocławski teatr lalek

13:00 centrum Fama

tin Men & tHe telePHOne

OczYszczalnie wODY i krwi

20:30 nFM, sala czerwona

11:00 12:30 14:30 16:00 ck zamek

wYcieczki » » »
leŚnica – MOkra – leŚnica

czarODzieJski Flet

10:00 leśnica pętla tramwajowa

trUBaDUr

15:00 wrocławski teatr lalek

19:00 premiera Opera wrocławska

18 GrUDnia nieDziela

Dla Dzieci » » »
kOkarDY, kOrOnki i FalBanki...

sPektakle » » »

zaPOMniane zaBawki
19:00 premiera centrum Historii zajezdnia

Małe zBrODnie MałŻeńskie

kOncertY » » »
POlskie kOlęDY i PastOrałki

19:00 scena kameralna

11:00 nFM, sala Główna kGHM

zaBiJanie GOMUłki

cHór
kOMentUJącYcH wrOcławian

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

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

16:00 teatr Muzyczny capitol

PrOsta HistOria

BarwY Dźwięków
– kOlOrY tęczY

19 GrUDnia POnieDziałek

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

14:00 wrocławski teatr lalek

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

19:00 teatr Muzyczny capitol

20 GrUDnia wtOrek

zaBiJanie GOMUłki
19:00 teatr im. Modrzejewskiej, legnica

kOncertY » » »
MaGDa UMer i ŚwiętY MikOłaJ

sPOtkania » » »
ManUFaktUra Świąteczna

19:00 nFM, sala Główna kGHM
trUBaDUr 19:00 Opera wrocławska

11:00-16:00 ck zamek

sPOtkania » » »

MalarstwO VeDic art

Dzieci z BUllerBYn

18:00 księgarnio kawiarnia nalanda

11:00 scena kameralna

Dla Dzieci » » »
czYtanie na DYwanie

23 GrUDnia Piątek

9:30 teatr Muzyczny capitol

czerwOnY kaPtUrek

sPektakle » » »
DziaDek DO OrzecHów

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

30 GrUDnia Piątek
kOncertY » » »

10:00 Opera wrocławska

19:00 Opera wrocławska

sYlwester 2016

czarODzieJski Flet

26 GrUDnia POnieDziałek

19:00 nFM, sala Główna kGHM

10:00 wrocławski teatr lalek

kOncertY » » »
MięDzY GóralszczYzną
a klasYką - kOncert kOlęD

19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

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

19:30 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

19:00 nFM, sala Główna kGHM

28 GrUDnia ŚrODa

walce wieDeńskie

kOncertY » » »
all tHat Jazz JaM sessiOn

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

20:30 klub Manana cafe

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

sPOtkania » » »
sen nOcY letnieJ

Gala sYlwestrOwa
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

MięDzYnarODOwa Gala sYlwestrOwa POD BatUtą Jana POGanY
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

19:00 scena im. J. Grzegorzewskiego

OknO na ParlaMent

29 GrUDnia czwartek

20:00 scena im. J. Grzegorzewskiego

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

sPOtkania » » »
Bal sYlwestrOwY
20:00 Barka tumska

sYlwester w MUzie
20:00 ck Muza, lubin

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 Klasztor
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 Muzyki – 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
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waves Festival
5-6 grudnia 18:30
UFF Klub, ul. nankiera 1 we Wrocławiu

5 grudnia – Comedy Shorts – pokaz komediowych krótkich filmów, wyselekcjonowany we współpracy z prestiżowym London Short Film Festival.
W programie znajdują się filmy fabularne i animacja w postaci skeczy w brytyjskim poczuciu humoru.
6 grudnia – Dances with Camera – to ciekawy set filmów krótkometrażowych
dotyczący tańca i szeroko rozumianej ekspresji fizycznej. Pod tą nazwą kryje się
także konkurs podczas Short Waves Festival, który co roku przyciąga uwagę
wielbicieli tańca z całego świata. Filmowanie tańca to stosunkowo nowa dyscyplina, dlatego warto bliżej jej się przyjrzeć.
W programie znajdą się nagradzane w światowym środowisku tanecznym filmy, jak i takie, które sprawiają, że sami mamy ochotę poderwać się do tańca!
Bilety: 15 zł jeden dzień / 20 zł dwa dni | rezerwacja: uffklub@gmail.com

tworzenie choinek
Warsztaty

19 grudnia 11:00
Brzuch – Centrum trawienia Wizji,
ul. Białoskórnicza 26 we Wrocławiu

Warsztaty tworzenia choinek z papierowej wikliny dla osób dorosłych i seniorów. Poczuj świąteczny nastrój
i stwórz wyjątkowe prezenty i dekoracje na Boże Narodzenie! Podczas
warsztatów będzie można nauczyc
się jak robić witki papierowej wikliny,
różnych technik splotów i dekoracji
gotowej choinki, posłuchać kolęd i posmakować świątecznych słodkości.
Każda osoba stworzy własną choinkę
wysokości ok 30 cm, którą weźmie
do domu jako dekorację.
Czas 3 godziny. Zapisy: tel.: G. małkiewicz 797 818 752 | fjmwroclaw@gmail.com Opłata: 15 zł za osobę. W cenie
wszystkie potrzebne materiały!

lidia Żurawowicz
Kąpiel w dźwiękach

1 grudnia 18:30
salonik artystyczny u Daphne,
ul. Ulanowskiego 22a we Wrocławiu

Relaksujące kąpiele w dźwiękach terapeutycznych mis i gongu, podczas których można doświadczyć głębokiego
odprężenia, uwolnienia blokad i napięć,
a także uspokojenia stresujących myśli
i emocji, które nagromadziły się w ciele.
Prowadząca: certyfikowana masażystka dźwiękiem. Praktykuje medytację
buddyjską, uczy i prowadzi medytacje
uważności, nauczyciel z metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR).
Kontakt: 604 589 732. Koszt: 25 zł

Mocny człowiek – Maleńczuk / tuta / rutkowski
Pokaz filmu z muzyką na żywo

1 grudnia 20:30 Carpe Diem, ul. Wita stwosza 16 we Wrocławiu. Bilety: 50/40 zł
Wszystko zaczęło się od tego, że zaproponowano nam zagranie nowoczesnej
muzyki do starego filmu... Muzyka, którą tworzymy, to nic innego jak tapping,
który kiedyś wykonywał pianista, a teraz robimy to my przy pomocy współczesnych, elektronicznych instrumentów. Muzyka tworzy tylko tło i schodzi do roli
służalczej w stosunku do obrazu, co jest dla nas bardzo inspirujące i uczy dużej
dyscypliny muzycznej. Nie jest jednocześnie pozbawiona improwizacji i elementu nieprzewidywalności, który tworzy atmosferę koncertową. W ten sposób powstał zespół, który ma na celu tworzenie muzyki do filmów – SUPER TRIO.
Maciej Maleńczuk, Robert Tuta, Jakub Rutkowski
Mocny człowiek – polski dramat psychologiczny z 1929 roku, będący adaptacją
powieści Stanisława Przybyszewskiego. Film stanowi doskonałe studium artysty, który przegrywa w walce z własnym sumieniem. Po wojnie film został uznany za zaginiony. W 1997 roku został jednak odnaleziony w Belgii. Okazało się, że
tuż po realizacji (w 1929 roku) film został sprzedany do kilku krajów Europy Zachodniej. Film został zrekonstruowany cyfrowo.

książka za kraty
Do 30 stycznia 2017 muzeum Współczesne Wrocław, pl. strzegomski 2a
Muzeum Współczesne Wrocław po raz czwarty dołącza do ogólnopolskiej akcji
zbiórki książek, gazet, czasopism oraz audiobooków, płyt CD i DVD dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Wołowie.
W tym roku zbieramy również multimedia i bajki dla dzieci.
miejsce zbiórki: Beautiful tube

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

PATRONAT HONOROWY

PATRONI MEDIALNI I PARTNERZY

