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72 Międzynarodwy
Festiwal Chopinowski
4-12 sierpnia 2017

Dwo rek Cho pi na – Dusz ni ki Zdrój
Wy stą pią: Nel son Fre ire, Georg Li,
Ka ta rzy na Po po wa -Zy droń, In grid Fli ter,
Ale xan der Ga vry ly uk, Ale na Ba eva & Va -
dym Kho lo den ko, Ni ki ta Mndoy ants,
Vi via na So fro nic ky & Ser gei Isto min,
Ka te Liu, Pa wel Ko le sni kov, Fe de ri co Col li,
Yeol Eum Son, Di na ra Clin ton, Hy uk Lee.
Kon cert NOK TURN po pro wa dzi
ma estro An to ni Wit

Świę ta cho pi now skie w Dusz ni kach,
zna ne dzi siaj przez ca ły świat mu zycz -
ny pod na zwą Mię dzy na ro do wych Fe -
sti wa li Cho pi now skich, za ini cjo wa no
w 1946 ro ku, gdy do pa la ły się jesz cze
zglisz cza zruj no wa nych miast przez le -
d wie za koń czo ną dru gą woj nę świa to -
wą. Im puls do or ga ni zo wa nia fe sti wa lu
dał Igna cy Po toc ki, współ za ło ży ciel Za -
rzą du Uzdro wisk Dol no ślą skich. „Miał to
być pierw szy po woj nie fe sti wal – na pi -
sał Po toc ki w li ście do Pre ze sa Fun da cji
Fe sti wa li Cho pi now skich An drze ja Mer -
ku ra w 1994 ro ku – co mia ło nie ma łe re -
po lo ni za cyj ne, pa trio tycz ne i in ter pre ta -
cyj ne zna cze nie dla na sze go spo łe czeń -
stwa, któ re no wo przy by łe na ten ob -
szar nie czu ło się jesz cze dość u sie bie.
Dla cze go na cho pi now skie świę to wy -
bra no dusz nic ki ku rort?
W sierp niu 1826 ro ku z po le ce nia le -
ka rzy war szaw skich i pro fe so ra Jó ze -
fa El sne ra, dla pod re pe ro wa nia wą tłe -
go zdro wia, do Dusz nik przy był szes -
na sto let ni wów czas Fry de ryk Cho pin. 

Wię cej in for ma cji na www.fe sti val.pl

Kon cert pa syj ny w Nie dzie lę Pal mo wą
Sie dem ostat nich słów
9 kwiet nia 18:00

NFM, Sa la Głów na KGHM, plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
Wy ko naw cy: An drzej Ko sen diak – dy ry gent
Chór NFM - Agniesz ka Fran ków -Że la zny – kie row nic two ar ty stycz ne
Mar ta Niedź wiec ka – po zy tyw, Li tew ska Or kie stra Ka me ral na
Pro gram: J. S. Bach Con tra punc tus 1 z Die Kunst der Fu ge BWV 1080; G. Al le gri Mi se re re,
so li ści: Alek san dra Tu ral ska, Na ta lia Ki czyń ska, Ewa Woj to wicz, Mi chał Py tlew ski;
J. S. Bach Ca non al la Du ode ci ma in Con tra pon to al la Qu in ta z Die Kunst der Fu ge BWV 1080;
W. Ki lar Ve ni Cre ator na chór mie sza ny i or kie strę smycz ko wą;
J. S. Bach Con tra punc tus 19: Fu ga a tre sog get ti z Die Kunst der Fu ge BWV 1080;
J. S. Bach Vor de inen Thron tret' ich – cho rał BWV 668;
J. Mac Mil lan Sie dem ostat nich słów Chry stu sa na krzy żu – kan ta ta na chór i or kie strę
smycz ko wą, so li ści: Alek san dra Tu ral ska, Na ta lia Ki czyń ska, Mał go rza ta Cięż ka -Kąt nik, 
Ewa Woj to wicz, Se ba stian Mach, Łu kasz Wil da, Mi chał Py tlew ski, Ma ciej Gor czy czyń ski

Po nad 200 lat po pierw szym wy ko na niu słyn nych Sied miu ostat nich słów Chry -
stu sa na krzy żu Jo se pha Hayd na z tym sa mym te ma tem zmie rzył się szkoc ki
kom po zy tor Ja mes Mac Mil lan. Je go kan ta ta to dzie ło nie tu zin ko we, ar ty sta łą -
czy w niej bo wiem dwie tra dy cje – ka to lic ką i pro te stanc ką.
W pro gra mie wie czo ru od naj dzie my rów nież pol ski ak cent – wzru sza ją cą kom -
po zy cję Woj cie cha Ki la ra Ve ni Cre ator. Dzie ło po wsta ło w 2008 r., a ar ty sta de -
dy ko wał je swo jej, nie ży ją cej już wte dy, uko cha nej żo nie Bar ba rze. Za tekst
do utwo ru po słu żył po pu lar ny, wie lo krot nie opra co wy wa ny przez kom po zy to -
rów ła ciń ski hymn do Du cha Świę te go. Mo dli twa ta po wsta ła praw do po dob nie
na po cząt ku IX w., a w Ko ście le rzym sko ka to lic kim jest wy ko rzy sty wa na w uro -
czy stość Ze sła nia Du cha Świę te go, a tak że pod czas in nych wy jąt ko wych dla
wier nych uro czy sto ści, ta kich jak m.in. kon kla we, bierz mo wa nie i ślub.

VIP 80/40 zł | I ka t. 30/20/15 zł | II ka t. 25/15 zł | III ka t. 20/10 zł

Droga krzyżowa Mu zycz ne ob ra zy i im pre sje
do tek stów ks. Ja na Twar dow skie go
9 kwiet nia 18:30

Aka de mia Ry cer ska – Sa la Ma ne żo wa,
ul. Oj ców Zbi gnie wa i Mi cha ła w Legnicy

Pro jekt Mar ka Stry szow skie go.
Jest to mi ste rium mu zycz no -po etyc kie
a ory gi nal ność je go po le ga na spe cjal -
nie skom po no wa nej przez Ce za re go
Chmie la (mu zycz ne ob ra zy) i Mar ka
Stry szow skie go (mu zycz ne im pre sje)
współ cze śnie brzmią cej mu zy ce, in spi -
ro wa nej fi lo zo ficz nym tek stem ks. Ja na Twar dow skie go, czy ta nym pod czas kon -
cer tów przez zna ko mi te go ak to ra – Ja na No wic kie go.

Bi le ty: 25 zł

Eku me nicz ny Kon cert Wiel ko post ny
9 kwiet nia 19:30

Ba zy li ka Św. Elż bie ty – Ko ściół Gar ni zo no wy we Wro cła wiu
A K A T Y S T ku Czci Mę ki Je zu so wej – Cier pień Pań skich

Program: Ga briel Fauré RE QU IEM op. 48
Wy ko naw cy: Han na So snow ska – so pran, ks. Grze gorz Ce bul ski – bas – ba ry ton
Bog dan Ma kal – bas – ba ry ton, Alan Urba nek – dy ry gent
Ka me ral ny Chór OKTO ICH, przy Cer kwi Św. Św. Cy ry la i Me to de go we Wro cła wiu
Chór Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu, Chór GAU DIUM Uni wer sy te tu Wro cław -
skie go, Wro cław ska Or kie stra Sym fo nicz na
Wstęp wolny! | Pro jekt fi nan so wa ny ze środ ków Gmi ny Wro cław



1242-1245 Wieczory lisztowskie

ROMAN SALYUTOW – fortepian (Rosja/Niemcy)
Pro gram: Jo han nes Brahms – III So na ta f -moll op. 5;
Fry de ryk Cho pin – Po lo nez cis -moll op. 26; Edvard Grieg – Bal la da g -moll op. 24;
Mau ri ce Ra vel – Bar ka na oce anie z cy klu Zwier cia dła; Fe renc Liszt – XII Rap so dia wę gier ska
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski
7 IV g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
8 IV g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Śa skich, plac Zam ko wy 1

10 IV g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

RO MAN SA LY UTOW – pia ni sta, dy ry gent, mu zy ko log i or ga ni za tor ży cia mu zycz -
ne go uro dził się w 1984 ro ku w Le nin gra dzie. Stu dio wał (fortepian i dyrygenturę)
w Pań stwo wym Kon ser wa to rium w Sankt Pe ters bur gu (dy plom z wy róż nie -
niem w 2008 r.) oraz w Hoch schu le für Mu sik und Tanz w Ko lo nii (dy plom mi -
strzow ski z wy róż nie niem w 2010 r). Dok to rat w za kre sie mu zy ko lo gii uzy skał
w 2011 ro ku na Uni wer sy te cie w Pa der born.
Bo ga ta dzia łal ność ar ty stycz na Sa ly uto wa obej mu je wy stę py so li stycz ne, ka -
me ral ne i sym fo nicz ne na te re nie Au strii, Li twy, Szwaj ca rii, Pol ski, Wę gier, Włoch,
USA, Ja po nii, Au stra lii i No wej Ze lan dii. Kon cer ty ar ty sty są bo ga to i en tu zja -
stycz nie re cen zo wa ne w pra sie nie miec kiej. 
Je go ogrom ny re per tu ar pia ni stycz ny obej mu je po nad 400 utwo rów po nad 40
kom po zy to rów od epo ki ba ro ku do współ cze sno ści.
Im po nu ją cy jest rów nież je go re per tu ar dy ry genc ki za wie ra ją cy m.in. po nad 50
sym fo nii Beetho ve na, Brahm sa, Bruck ne ra, Mah le ra, Franc ka, Czaj kow skie go
i Szo sta ko wi cza, msze, ora to ria, kan ta ty oraz sze reg mniej szych form wie lu róż -
nych kom po zy to rów. 
Od ro ku 2013 Ro man Sa ly utov jest Głów nym Dy ry gen tem Or kie stry Sym fo nicz -
nej w Ber gisch Glad bach. 
Od 10 lat pro wa dzi se rię kon cer to wą „Dzie ła Wiel kich Kom po zy to rów” w róż -
nych ośrod kach kul tu ral nych w Niem czech. Ja ko mu zy ko log wy stę pu je z wy kła -
da mi w róż nych uczel niach nie miec kich i za gra nicz nych. 
Ro man Sa ly utow jest tak że za an ga żo wa ny w róż ne in ne pro jek ty kul tu ral ne.
Wśród je go no wych pla nów są rów nież pro duk cje ope ro we.

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

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

Kon cer ty re ali zo wa ne są dzię ki po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Po wia tu
Brze skie go, Gmi ny Wro cław, Gmi ny Obor ni ki Ślą skie, Gmi ny Brzeg, Brze skie go Przed się bior -
stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Spół ki z o.o. i Za kła du Hi gie ny Ko mu na nej Spół ki z o.o. w Brze gu.

Ma te usz Do bro wol ski
Re ci tal for te pia no wy
8 kwiet nia 17:00

Klub MiL, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
W pro gra mie: J. S. Bach, F. Cho pin,
M. Ra vel, L. v. Beetho ven, Fr. Liszt

Pia ni sta młode go po ko le nia, stu dent
AM im. I. J. Pa de rew skie go w Po zna niu
w kla sie for te pia nu prof. Ali cji Kle dzik.
Warsz tat pia ni stycz ny do sko na lił
pod okiem prof. Ca the ri ne Vic kers
(Niem cy) oraz na kur sach mi strzow -
skich pro wa dzo nych przez prof. Mar ti -
na Hu ghe sa (Au stria), prof. Ro na -
na O’Ho ry (Wiel ka Bry ta nia) i prof.
Mau ri zio Bar bo ro (Wło chy).
Lau re at mię dzy na ro do wych kon kur sów
pia ni stycz nych m.in.: I miej sce na XI Mię-
dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz -
nym Pie tro Ar gen to w Gio la del Col le, re -
pre zen tant Pol ski na Lions Club Eu ro pa
Fo rum 2013 r, sty pen dy sta MKiDN. Wy -
stę po wał w wielu karajach Europy i Sin -
ga pu rze, wy ko nu jąc re per tu ar od ba ro -
ku po mu zy kę współ cze sną i fil mo wą.

Wstęp wol ny!

Kon cert na Ju bi le usz
Świa to wid Kla sycz nie
25 kwiet nia 18:30
Kon cert z oka zji ju bi le uszu 70-le cia
PSM II st. im. Ry szar da Bu kow skie go
we Wro cła wiu, w któ rym wy stą pią jej
Pe da go dzy z Sek cji in stru men tów Dę -
tych i Per ku sji oraz Sek cji In stru men -
tów Smycz ko wych i Gi ta ry.
Pro gram kon cer tu to utwo ry za rów no
z cza sów ro man ty zmu (Je an Bab ti ste
Sin ge lee/Duo Con cer tan te op. 55
w opra c. na klar net, sak so fon al to wy
i for te pian), jak i tan ga Asto ra Piaz zo li.
Bę dzie mo ment na chwi lę za ba wy
mu zy ką (Eine kle ine Ti sch mu sik Man -
fre da Men ke), jak i czas na jazz.
Z ze spo łem jaz zo wym za śpie wa An -
na Ma ria Mbayo. Bi le ty: 8 zł 



KKWWIIEECCIIEEŃŃ 22001177
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

11  IIVV,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT FINAŁOWY W RAMACH  
II EUROPEJSKIEGO FORUM SAKSOFONOWEGO **  
WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorrzzyy::

11  IIVV,,  ggooddzz..  1100::0000--1144::3300,,  AAMMKKLL
DZIEŃ OTWARTY 
WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY, 
TEORII MUZYKI I MUZYKOTERAPII AMKL **

88  IIVV,,  ggooddzz..  99::0000--1177::0000,,  AAMMKKLL
DZIEŃ OTWARTY 
WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO AMKL **

1188  IIVV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT GITAROWY – WALDEMAR GROMOLAK **

2222  IIVV,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONKURS MAŁYCH FORM
KATEDRY INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH **

2222--2233  IIVV,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONKURS MAŁYCH FORM KATEDRY
INSTRUMENTÓW DĘTYCH, PERKUSJI I AKORDEONU **

2233  IIVV,,  ggooddzz..  1166..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT LAUREATÓW 
KONKURSÓW MAŁYCH FORM **

2266  IIVV,,  ggooddzz..  1144..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
VI WYDZIAŁOWY KONKURS NA NAJLEPSZĄ METODĘ
PRACY Z CHÓREM DZIECIĘCYM **

2266,,  2277,,  2288  IIVV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
SPEKTAKLE DYPLOMOWE STUDENTÓW WYDZIAŁU
WOKALNEGO: W.A. MOZART – WESELE FIGARA **

2277  IIVV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT W RAMACH IV MIĘDZYNARODOWEJ 
STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ  
WIELOZNACZNOŚĆ DŹWIĘKU **

2288  IIVV,,  ggooddzz..  1122..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
V DOLNOŚLĄSKI KONKURS PIEŚNI ARTYSTYCZNEJ 
DLA SOLISTÓW-AMATORÓW **

Sza now ni Pań stwo,
w kwiet nio wej ofer cie Aka de mii 
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go 
we Wro cła wiu od naj du je my sze reg 
in te re su ją cych wy da rzeń za rów no 
ar ty stycz nych, na uko wych, jak 
i po pu la ry zu ją cych wie dzę 
o mu zy ce, na któ re ser decz nie 
za pra szam.

Z po cząt kiem mie sią ca, 3 kwiet nia, w Sa li Kon cer to wej na szej Uczel ni od bę dzie się 
Uro czy sta Pro mo cja Dok to rów i Dok to rów Ha bi li to wa nych Sztu ki Uczel ni Ar ty stycz nych
Wro cła wia.

Wśród wy da rzeń ar ty stycz nych szcze gól nie po le cam ko lej ny spek takl dy plo mo wy stu den tów
Wy dzia łu Wo kal ne go We se le Fi ga ra W.A. Mo zar ta (26, 27 i 28 kwiet nia) oraz kon cert 
gi ta ro wy Wal de ma ra Gro mo la ka (18 kwiet nia).

Spo śród im prez po pu la ry zu ją cych wie dzę o mu zy ce war to wspo mnieć o licz nych kon fe ren cjach.
W dniach 4-5 kwiet nia od bę dzie się Se sja Ar ty stycz no -Na uko wa Wo kół mu zy ki fran cu skie go 
ba ro ku, 6-7 kwiet nia V Ogól no pol ski Kon gres Stu den tów Mu zy ko te ra pii Si ła mu zy ki, si ła 
dźwię ku, a 26-28 kwiet nia IV Mię dzy na ro do wa Stu denc ka Kon fe ren cja Na uko wa 
Wie lo znacz ność dźwię ku. Wszyst kie pre lek cje oraz wy da rze nia to wa rzy szą ce tym im pre zom 
są otwar te dla pu blicz no ści.

Kwie cień bę dzie ob F to wał rów nież w kon kur sy. W przed ostat ni week end mie sią ca od bę dą się
Kon kur sy Ma łych Form – Ka te dry In stru men tów Smycz ko wych oraz Ka te dry In stru men tów
Dę tych, Per ku sji i Akor de onu. Zwień czy je wspól ny kon cert lau re atów. 26 kwiet nia od bę dzie
się VI Wy dzia ło wy Kon kurs na naj lep szą me to dę pra cy z chó rem dzie cię cym, a dwa dni póź niej
or ga ni zu je my V Dol no ślą ski Kon kurs Pie śni Ar ty stycz nej dla so li stów -ama to rów.

W pierw szej de ka dzie kwiet nia w spo sób szcze gól ny za pra szam tych, któ rzy my ślą o pod ję ciu 
stu diów w na szej Uczel ni. Dzień Otwar ty or ga ni zu ją ko lej no Wy dział Kom po zy cji, Dy ry gen tu ry,
Teo rii Mu zy ki i Mu zy ko te ra pii (1 kwiet nia), a na stęp nie Wy dział In stru men tal ny (8 kwiet nia).

Wkrót ce roz pocz ną się tak że za pi sy na dwa kur sy mi strzow skie, któ re od bę dą się 
w lip cu – IX Let nia Aka de mia Mu zycz na (3-11 lip ca) oraz XL Mię dzy na ro do wy Mi strzow ski
Kurs Pia ni stycz ny w Dusz ni kach -Zdro ju (14-26 lip ca).

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat wszyst kich wy da rzeń znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej
Uczel ni: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll.

Z ra do ścią pra gnę za pro sić Pań stwa do udzia łu w kwiet nio wych im pre zach Aka de mii 
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Wie rzę, że udział w nich do star czy Pań stwu
wie lu nie za po mnia nych wra żeń. 

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

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

**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu
**  WWssttęępp  wwoollnnyy  
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Marcin Wasilewski Trio +
Nils Petter Molvær
Międzynarodowy Dzień Jazzu
UNESCO
30 kwietnia 16:00

NFM, Sala Główna KGHM, scena
odwrócona, plac Wolności 1 we Wrocławiu

Na tę wy jąt ko wą oka zję Mar cin Wa si -
lew ski przy go to wu je spe cjal ny pro -
gram. Usły szy my mu zy kę Tria w od -
sło nie in nej niż ta do tej po ry zna na,
aku stycz na. Praw dzi wym fa nom mu -
zy ki nie trze ba przed sta wiać go ścia,
któ re go ze spół za pro sił do udzia łu
w tym kon cer cie – zna ko mi te go nor -
we skie go trę ba cza, kom po zy to ra
i pro du cen ta Nil sa Pet te ra Mo lværa,
uwa ża ne go za pio nie ra nu jaz zu. 
Mar cin Wa si lew ski Trio w skła dzie:
Mar cin Wa si lew ski – for te pian, Sła wo -
mir Kur kie wicz – kon tra bas oraz Mi -
chał Miś kie wicz – per ku sja. 
Mu zy cy zdo by li wie le na gród, m.in.
za ostat nią pły tę Spark of li fe. Al bum
otrzy mał w Pol sce więk szość jaz zo -
wych na gród: sta tus Zło tej Pły ty w za -
le d wie sześć ty go dni od pre mie ry, Al -
bum Ro ku, Aku stycz ny Ze spół Ro ku,
a tak że Fry de ry ka 2015 w ka te go rii
„al bum ro ku jazz”. Swo ją ósmą sta tu -
et kę Fry de ry ka w ka rie rze ode brał
tak że li der Tria Mar cin Wa si lew ski
w ka te go rii „ar ty sta ro ku jazz”. 
Nils Pet ter Mo lvær mu zyk, któ ry łą czy
w swo jej dzia łal no ści ar ty stycz nej
roz ma ite mu zycz ne sty le – jazz, am -
bient, ho use, elek tro ni kę, bre ak be ats,
jak rów nież ele men ty za czerp nię te
z hip -ho pu, roc ka i po pu – two rząc
w ten spo sób prze ko nu ją ce kra jo bra -
zy dźwię ko we o głę bo kiej in ten syw no -
ści. Na grał ścież ki dźwię ko we do wie lu
fil mów i sztuk te atral nych, a pod wła -
snym na zwi skiem wy dał dzie więć al -
bu mów.

Bilety: 90/70/50/30 zł

Sym fo nicz na peł nia
21 kwiet nia 19:00 NFM, Sa la Głów na KGHM, plac Wol no ści 1 we Wro cła wiu

Wy ko naw cy: Ga briel Chmu ra – dy ry gent | NFM Fil har mo nia Wro cław ska
Pro gram: G. Mah ler IX Sym fo nia

Wy ko na nie IX Sym fo nii Mah le ra po pro wa dzi ma estro Ga briel Chmu ra – wy bit -
ny pol ski dy ry gent, któ ry w trak cie swo jej wie lo let niej ka rie ry współ pra co wał ze
świa to wej kla sy so li sta mi i ze spo ła mi or kie stro wy mi. Krót ko po za koń cze niu
stu diów wy grał pre sti żo wy Kon kurs Dy ry genc ki im. Her ber ta von Ka ra ja na.
Czte ry la ta te mu otrzy mał ty tuł dok to ra ho no ris cau sa wro cław skiej Aka de mii
Mu zycz nej za wy bit ne osią gnię cia w dzie dzi nie sztu ki mu zycz nej, a tak że pro -
mo cję twór czo ści pol skich kom po zy to rów.
Swo ją IX Sym fo nię Mah ler kom po no wał nie co w po śpie chu. Trak to wał ją ja ko swe -
go ro dza ju pod su mo wa nie twór czo ści ar ty stycz nej. Świad czy o tym cho ciaż by
wie lo krot nie po ja wia ją ce się na kar tach rę ko pi su sło wo „po że gna nie”, za pi sy wa -
ne przez sa me go kom po zy to ra. Ko le je lo su spra wi ły, że ad no ta cja ta sta ła się nie -
mal że sym bo licz na – Dzie wią ta Mah le ra to nie tyl ko ostat nia ukoń czo na przez
kom po zy to ra sym fo nia, lecz tak że ostat nia sym fo nia ro man tycz na w ogó le. Pu -
blicz ność usły sza ła ją w 1912 ro ku, kie dy to w świe cie mu zycz nym nad cho dził
czas na „no we” – Ar nold Schönberg był na po cząt ku swo jej dro gi ku do de ka fo -
nii. I choć słyn na kom po zy cja Mah le ra mo że wy da wać się nie co kon wen cjo nal na
jak na cza sy, w któ rych po wsta ła, to zy ska ła przy chyl ność „mu zycz nych re wo lu -
cjo ni stów” – m.in. Al ba na Ber ga i wspo mnia ne go już Schönber ga.

VIP 60 zł | I ka t 45/30 zł | II ka t. 40/25 zł | III ka t. 35/20 zł

Mad da le na Ca su la na – II księ ga ma dry ga łów 
Kon cert ze spo łu Ars Can tus, kie row nic two ar t. To masz Do brzań ski
22 kwietnia 18:00 Sala Wielka Starego Ratusza we Wrocławiu
Naj bliż szy kon cert wro cław skie go ze spo łu mu zy ki daw nej Ars Can tus to moż -
li wość ze tknię cia się z twór czo ścią kom po zy tor ki ży ją cej w cza sach, w któ rych
po zy cja spo łecz na ko bie ty nie pre de sty no wa ła jej do za wo dów ar ty stycz nych,
a mu zy ka by ła zde cy do wa nie do me ną męż czyzn.
Mad da le na Ca su la na (ok. 1544 – ok. 1590) by ła śpie wacz ką i lut nist ką. Ja ko kom -
po zy tor ka by ła pierw szą ko bie tą w hi sto rii, któ rej utwo ry, i to kil ka krot nie, zo sta -
ły wy da ne dru kiem. Nie wie le wia do mo o jej ży ciu – po dró żo wa ła do We ro ny, Me -
dio la nu oraz do We ne cji, gdzie uka zy wa ły się dru kiem jej utwo ry, od by ła też wi -
zy tę na dwo rze fran cu skim.
W de dy ka cji do pierw szej księ gi ma dry ga łów dla Isa bel li d’Es te kom po zy tor ka
pi sze, że pra gnę ła po ka zać świa tu, że męż czyź ni się my lą uwa ża jąc, że tyl ko oni
po sia da ją zdol ność two rze nia sztu ki. Styl kom po zy tor ski Mad da le ny Ca su la ny
uni ka eks pe ry men tów, wy ra fi no wa ne go kon tra punk tu i chro ma ty ki, jest me lo -
dyj ny i na ce cho wa ny wraż li wo ścią na od da nie dźwię ka mi sub tel no ści tek stu
w po szu ki wa niu ulot ne go na stro ju. 

Wstęp wolny!





Gru ziń skie Opo wie ści
w ramach Pol sko -Gru ziń skiego Fe sti wa lu Kul tu ry 2017

4 kwiet nia 19:00 Je le nia Gó ra – Te atr im. Nor wi da | Bi le ty: 2 zł

5 kwiet nia 18:00 Strze gom – Strze gom skie Cen trum Kul tu ry | Bi le ty: 10 zł

6 kwiet nia 19:00 Wał brzych – Te atr Dra ma tycz ny | Wstęp wol ny (wej ściów ki w ka sie)

7 kwiet nia 19:00 Wro cław – Te atr Pol ski | Bi le ty: 30 zł

9 kwiet nia 19:00 Ku do wa -Zdrój – Te atr Zdro jo wy | Wstęp wol ny!

11 kwiet nia 18:00 Mi licz – Au la I LO | Wstęp wol ny!

12 kwiet nia 19:00 Bo le sła wiec – Te atr Sta ry | Wstęp wol ny!
W kwiet niu Dol ny Śląsk od wie dzą dwie gru py uzna nych ar ty stów – ze spół cho -
re ogra ficz ny Kho ru mi oraz ze spół wo kal ny Ba tu mi, by za pre zen to wać współ ny
pro gram pt. GRU ZIŃ SKIE OPO WIE ŚCI.
KHO RU MI – dy rek to rem ar ty stycz nym
ze spo łu jest wy kła dow ca gru ziń skiej
cho re ogra fii Te mu ri Bi bi le ishvi li. Od sa -
me go po cząt ku ich wy stę py za chwy ca ją
pu blicz ność pro fe sjo na li zmem, umie jęt -
no ścia mi sce nicz ny mi oraz ory gi nal ną
cho re ogra fią. Ze spół otrzy mał wie le na -
gród na gru ziń skich i mię dzy na ro do -
wych fe sti wa lach, a tak że na Świa to -
wym Kon kur sie Tań ców Lu do wych. W 2010 r. rząd re gio nu Adża rii na dał ze spo -
ło wi sta tus „pań stwo wy”. Ze spół re gu lar nie bie rze udział w wy stę pach or ga ni zo -
wa nych przez rząd Adża rii dla za gra nicz nych go ści, by li to m. in.: wi ce pre zy dent
USA – Joe Bi den, kon gres men – John McCa in, obec ny pre zy dent USA – Do nald
Trump, pre zy den ci Ukra iny i Pol ski oraz pre zy dent Azer bej dża nu – Il kham Aliev. 
BA TU MI – pań stwo wy ze spół wo kal ny, któ ry po wstał w 2000 ro ku. To je den
z naj lep szych i naj bar dziej po pu lar nych współ cze śnie ze spo łów lu do wych Gru -
zji.  Najwięksi gruzińscy muzycy, tacy jak Jansug Kakhidze, Anzor Erkomaishvili
czy Robert Gogolashvili inspirowali się ich występami.
Ich re per tu ar bo ga ty jest w gru ziń skie pie śni lu do we, ko ściel ne hym ny, ro man -
se, współ cze sne prze bo je mu zy ki pop i kla sycz nej, a tak że wie le daw nych, ory -
gi nal nych i za po mnia nych pie śni lu do wych Gru zji, któ re ze spół zre kon stru ował
i włą czył do swo je go re per tu aru. 
Ba tu mi wy grał Pierw szą Na gro dę na Pią tym Fe sti wa lu Lu do wym w Szwe cji, jak
i rów nież na fe sti wa lu Ja no Ka khi dze Je sień Ti bi li si. Ze spół z suk ce sa mi brał
udział na fe sti wa lach w wielu krajach Europy w Ira nie, Izra elu i Chi nach. 

Pol sko -Gru ziń ski Fe sti wal Kul tu ry 2017 po wstał w ra mach współ pra cy Sa mo -
rzą du Wo je wódz twa Dol no ślą skie go i Adżar skiej Re pu bli ki Au to no micz nej Gru -
zji. Je go or ga ni za to rem jest Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki we Wro cła wiu. Na Fe sti wal
skła da ją się czte ry przed się wzię cia, któ re są re ali zo wa ne od mar ca do koń -
ca 2017 ro ku. W ra mach pro jek tu od bę dą się spek ta kle te atral ne, kon cer ty,
wspól ny ple ner fo to gra ficz ny, a tak że zre ali zo wa ne zo sta ną dwa re por ta że fil -
mo we w ra mach współ pra cy TVP Wro cław, TV Adża ria i OKiS.

Kho ru mi

Batumi

Ka ta rzy na Smo la rek
XIX Gitariada w Kłodzku
20 kwietnia 18:00

Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4
W programie utwo ry:  Jana S. Ba cha
i Manuel María Pon ce

Re ci tal gi ta ro wy Ka ta rzy ny Smo la rek
w ra mach XIX Ju bi le uszo we go Kon -
kur su i Fe sti wa lu Mu zycz ne go GI TA -
RIA DA w Kłodz ku. 
Ka ta rzy na Smo la rek, na gi ta rze za czę ła
grać w wie ku 8 lat. Uczy ła się pod kie -
run kiem mgr Li dii Przy łęc kiej i prof. Ry -
szar da Ba łausz ko. Obec nie jest stu -
dent ką dru gie go ro ku stu diów li cen -
cjac kich na uczel ni Mo zar teum w Sal -
zbur gu pod kie run kiem prof. Mar co
Diaz -Ta mayo. Jest lau re at ką po -
nad dwu dzie stu na gród na kon kur sach
ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych.
W ra mach XIX Fe sti wa lu GI TA RIA DA
w dniach 21-22.04.2017 r. od bę dą się
prze słu cha nia kon kur so we, kon cer ty
gi ta ro we, Dol no ślą ski Kon kurs Gi ta ro -
wy, wy kła dy, pre lek cje, wy sta wy i pre -
zen ta cje gi tar.

Wstęp wol ny!

Antoni Muracki
27 kwietnia 19:00

Ślimak, pl. Konstytucji 3 Maja 4 , wejście
od Dąbrowskiego 37 we Wrocław

Pie śniarz, po eta, kom po zy tor i mu zyk.
Od 1986 ro ku jest człon kiem ZAKR,
wy stę po wał w ka ba re cie No wy Świat
i Warsz tat, brał udział w licz nych pro -
gra mach ra dio wych i te le wi zyj nych,
jest twór cą pro gra mów li te rac kich
i ka ba re to wych, au to rem, kom po zy to -
rem, wy ko naw cą i tłu ma czem. 

Bilety: 30 zł





Legnica Blues Day Piotr No wak Band – tri bu te to Na le pa
23 kwiet nia 19:00

Aka de mia Ry cer ska – Sa la Ma ne żo wa, ul. Oj ców Zbi gnie wa i Mi cha ła w Legnicy
Piotr No wak – wo kal, bas, Ro bert Bar tu sik – bęb ny, wo kal, Mar cin Dyś – kla wi sze, wo kal
Woj ciech Kwie ciń ski – bas, wo kal, Se ba stian Sta chur ski – gi ta ry, wo kal

W tym ro ku ob cho dzi my 10-tą rocz ni cę śmier ci Ta de usza Na le py. Z tej oka zji
mu zy cy ze spo łu Piotr No wak Band wy da li al bum „Pa mięć”, na któ rym zna la zły
się utwo ry ze spo łu Blac ko ut, Bre ako ut, a tak że ich wła sne kom po zy cje. 
Piotr No wak – je dy ny ba si sta, któ ry grał z Ta de uszem Na le pą we wszyst kich je go
for ma cjach: po cząw szy od gru py Blac ko ut, po przez Bre ako ut, po so lo we pro jek ty.

Bi le ty: 35/20 zł

fot. M. Drozd

Grażyna Łobaszewska 
40 lat na scenie
22 kwietnia 20:00

Apropos, Wieniawskiego 82   Wałbrzych

23 kwietnia 19:30
Vertigo, ul. Odrzańska 13, Wrocław
AJA GO RE: Gra ży na Ło ba szew ska – śpiew
Sła wo mir Kor nas – bas, śpiew
Ma ciej Kor tas – gi ta ry
Mi chał Szcze blew ski – per ku sja

Ju bi le uszo wy kon cert to swo ista wy -
ciecz ka po wszyst kich pły tach ar tyst -
ki. Z ra cji je go cha rak te ru w re per tu -
arze naj więk sze hi ty m.in: Czas nas
uczy po go dy, Brzyd cy, Gdy byś. Za -
brzmią tak że no we pio sen ki z ostat -
niej pły ty Prze pły wa my. Nie za brak nie
rów nież sztan da rów Cze sła wa Nie -
me na, któ re zna la zły się na pły cie
Dziw ny jest... po świę co nej pa mię ci
Mi strza oraz zu peł nie no -
wych kom po zy cji, któ re po -
ja wią się na naj now szym,
ju bi le uszo wym al bu mie.

Bilety: 50 zł KUP BILET

Pol ska Sym fo nia Roz ryw ko wa
Wi do wi sko mu zycz ne
7 kwiet nia 19:00

Ka te dra Pol sko ka to lic ka – pw św. Ma rii Mag da le ny, ul. Szew ska 10, Wro cław
Kon cert hołd skła da ny wiel kim sła wom pol skiej pio sen ki ta kim jak An drzej Za -
ucha, Cze sła wa Nie men, Ma rek Gre chu ta, Mie czy sław Fogg, An na Jan tar, Vio let -
ta Vil las, Jan Kie pu ra czy Ry szard Rie del. 
Utwo ry tych wspa nia łych ar ty stów za pre zen to wa ne zo sta ną w no wych aran ża -
cjach sym fo nicz nych, wy ko na nych przez wy bit nych mu zy ków i przy udzia le mło -
dych i bar dzo uta len to wa nych so li stów pol skiej sce ny mu zycz nej, zna nych mię -
dzy in ny mi z ta kich pro gra mów jak The Vo ice of Po land, Bi twa na gło sy czy Mam
ta lent. Ca łość do peł niać bę dzie akom pa nia ment chó ru. Bilety: 160/80 zł

KUP BILET

Bey ond The Event Ho ri zon
PostPosnania 2017 Tour
8 kwiet nia 19:00

Car pe Diem, ul. Wi ta Stwo sza 16, Wro cław
Ze spół za gra 9 kon cer tów w Pol sce
oraz 1 w Niem czech. Ze spo ło wi to wa -
rzy szyć bę dą re pre zen tan ci sce ny po -
stroc ko wej i pro gre syw nej ze sto li cy
Wiel ko pol ski: Abs trakt, Ay den, Ap ple -
se ed i Al lan Hills oraz do dat ko wi go -
ście w każ dym z miast.
Po znań ski kwin tet ma ją cy na kon cie
wy stę py przed ta ki mi gru pa mi jak Crip -
pled Black Pho enix, An ti mat ter i Long
Di stan ce Cal ling przy po mni
ma te riał ze swo je go de biu tu
Event Ho ri zon, wy da ne go
nie daw no na wi ny lu.

Bilety:  20 zł KUP BILET

Wild Bread Fest II
8-9 kwietnia Ciemna Strona Miasta, pl. Gen. W. Wróblewskiego 3A we Wrocławiu
Wild Bre ad Fe sti val po uda nej pierw -
szej edy cji po wra ca w wiel kim sty lu!
Be dą to 2 dni po dzie lo ne te ma tycz nie ale
ma ją ce ze so bą spo ro wspól ne go, usły -
szy my skład wy jąt ko wych ar ty stów.
8 kwiet nia w so bo tę gra ją: Vi va Bel gra -
do (scre amo/post -rock, Hisz pa nia),
M. O. R. O. N. (post -hard co re, Ko był ka),
Lie After Lie (me lo dic hard co re, Wro -
cław), Pro ku ra tu ra (hard co re punk, Mi -
ko łów), Lu na par (post -hard co re, Wro -
cław), 
9 kwiet nia, nie dzie la: Be ar Ma kes Nin ja
(post -hard co re, UK), A Pig Cal led Eggs
(math -post -hc, UK), Mil kink (no ise -
-post -hc -in stru men tal, Mię dzy rzecz),
Ave Ca esar (no ise/in die, Wro cław).

Bi le ty 35 zł



Le mON
9 kwiet nia 19:00

Cen trum Kon cer to we A2,
ul. Gó ral ska 5 we Wro cławiu

Le mON to na pol skiej sce nie mu zycz -
nej jed na z naj bar dziej spek ta ku lar -
nych ka rier ostat niej de ka dy. W za le d -
wie czte ry la ta do ro bi li się trzech płyt,
roz po zna wal ne go sty lu i rze szy fa nów.
Za miast jed nak od ci nać ku po ny od raz
osią gnię te go suk ce su, oni po sta no wi li
za ry zy ko wać i wszyst ko zmie nić. No,
pra wie wszyst ko – bo choć tak wie le się
zmie ni ło, wciąż sły chać, że to ten sam
ze spół, ten sam głos, ten sam fe eling.
Le mON „Tu” i te raz jest ze spo łem doj -
rza łym, któ ry śmia ło łą czy od le głe
świa ty. Li rycz ne bal la dy kon tra stu ją
więc z pun ko wą zło ścią czy roc ko wym
ko lo rem prze ste ro wa nych gi tar,
a współ cze sne brzmie nia z wy raź ny -
mi na wią za nia mi do he ro sów lat 70.,
do twór czo ści ta kich grup jak Led Zep -
pe lin czy Pink Floyd.

Bilety: 59 zł

KUP BILET

Sła wo mir 
przy by wa do Wro cła wia 
1 kwietnia 20:00

Klub mu zycz ny Sta ra Piw ni ca,
ul. Krup ni cza 15 we Wrocławiu

Pierw szy kon cert Sła wo mi ra – gwiaz -
dy rock po lo, we Wro cła wiu. Bę dzie
pro mo wał swo ją naj now szą pły tę. 
Przy by waj cie licz nie! Prze -
bra nia pre mio wa ne bę dą
na gro da mi na ba rze.

Bi le ty: 40/35/30 zł

Me shell Nde ge ocel lo
28 kwiet nia 20:00

Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka,
ul. Pur ky nie go 1 we Wro cławiu

Jed na z naj wy bit niej szych ba si stek
na świe cie, jej kon cert otwo rzy co rocz -
ne kil ku dnio we Świę to Gi ta ry, w ra -
mach któ re go do Wro cła wia przy jeż -
dża ją gi ta rzy ści z ca łe go świa ta, aby
wspól nie usta no wić no wy Gi ta ro wy
Re kord Gu in nes sa. 
Me shell Nde ge ocel lo to jed na z naj -
więk szych in dy wi du al no ści na współ -
cze snej sce nie mu zycz nej. Wy obraź nia
ar tyst ki nie zna gra nic – każ da z jej płyt
to zu peł nie no we mu zycz ne do świad -
cze nie. So ul, r'n'b, jazz, reg gae, pop, funk,
hip -hop, rock to tylko punk -
ty na ma pie i za pro sze nie
do mię dzy kon ty nen tal nej
po dró ży w nie zna ne!

Bilety: 100/90/75 zł KUP BILET

TOMM¥ €A$H
5 kwietnia 20:00

Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu
TOMM¥ €A$H uważa się za przyszłą
gwiazdę światowego rapu. Kolejne
produkowane przez niego z dbałością
klipy jak Winaloto pokazują, że ma
na to całkiem spore szanse.
No wo cze sne elek tro nicz ne brzmie nie
w po łą cze niu z post so wiec ką sty li sty -
ką i moc nym ak cen tem skła da ją się
na fan ta stycz nie dziw ną i nie co
mrocz ną kre ację ar ty stycz ną es toń -
skie go ra pe ra. Od wy da nia al bu mu
Eu roz Dol laz Yeniz Tom my udo wad -
nia, że nie jest tyl ko se zo no wym żar -
tem z in ter ne tu. Jestem pięknym
chłop cem z cha ry zmą 7-lat ka i wą sem
Sa lva do ra Da le go. Głup ko -
wa ty, tan det ny i ode rwa ny
od rze czy wi sto ści – mó wi
o so bie Tom my.

Bilety: 54 zł KUP BILET

Kon cert mu zy ki fil mo wej
5 kwiet nia 19:00

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

W Stu diu im. Zbysz ka Cy bul skie go
w Ce TA we Wro cła wiu za brzmią zna ne
me lo die z fil mów zre ali zo wa nych we
wro cław skiej Wy twór ni Fil mów Fa bu -
lar nych. Wy słu chać bę dzie moż na
m.in. utwo rów z Pa na Klek sa w ko -
smo sie, No ża w wo dzie, Sal ta czy se -
ria lu Czte rej pan cer ni i pies. 
Cen trum Tech no lo gii Au dio wi zu al nych
ja ko spad ko bier ca i kon ty nu ator tra -
dy cji Wy twór ni Fil mów Fa bu lar nych
we Wro cła wiu, oprócz bie żą cych dzia -
łań zwią za nych z no wy mi tech no lo -
gia mi, re ali zu je róż no rod ne ini cja ty wy
ma ją ce na ce lu upa mięt nia nie bo ga te -
go do rob ku WFF i przy bli ża nie go ko -
lej nym po ko le niom.

Wstęp wolny! 

TEDE
26 kwietnia 21:00

X-Demon, pl. Wolności 7 we Wrocławiu
Te de, czy li Ja cek Gra niec ki, pol ski ra per,
a przy oka zji je den z bar dziej kon tro -
wer syj nych przed sta wi cie li ga tun ku.
Sła wę za wdzię cza nie tyl ko pro jek tom
mu zycz nym, ale rów nie zręcz nej dzia -
łal no ści biz ne so wej i umie jęt ne mu
kształ to wa niu wła sne go wi ze run -
ku.Te de zo stał lau re atem wie lu na -
gród, wśród któ rych war to wy mie nić
Śli zge ry i Be lve de re Achie ve ment
Award. Był wie lo krot nie no mi no wa ny
do Fry de ry ków, a wy stęp na Fe sti wa lu
Mu zycz nym Te le wi zji Pol skiej Opo -
le 2009 za wdzię cza no mi na cjom
w dwóch ka te go riach: „Ar ty sta ro ku”
i „Pły ta ro ku” za al bum „Ścież ka
Dźwię ko wa”. W 2010 ro ku
otrzy mał „Su per je dyn kę”
na Fe sti va lu w Opo lu w ka -
te go rii Hip -hop.

Bilety: 30 zł KUP BILET

KUP BILET



OD RE żY SE RA
Pe ter Tur ri ni z so wi zdrzal skim gry ma sem na twa rzy do ko nu -
je bez li to sne go opi su funk cjo no wa nia bru tal ne go ka pi ta li zmu,
upad ku mo ral no ści i au to ry te tów. In spi ru jąc się twór czo ścią
Car la Gol do nie go – mi strza te atral nej for my, two rzy świat
po zba wio ny uczuć wyż szych, a lu dzi w nim funk cjo nu ją cych
po ka zu je w for mach ka ry ka tu ral nych. Za da je w ten spo sób
py ta nie o kon dy cję współ cze sne go czło wie ka. A wszyst ko to
za pra wio ne wiel ką do zą bły sko tli we go hu mo ru.

Bar tło miej Wy szo mir ski
PRA PRE MIE RA PoL SkA: 2 kwiet nia 2017, g. 19:00
5, 6  i 12, 13 kwietnia, g. 19:00
Te atr Pol ski – Sce na ka me ral na, ul. Świd nic ka 28 we Wro cła wiu
Bilety: 50/40 zł 

TE ATR PoL SkI we Wrocławiu
Dyrektor: CEZARY MoRAWSkI

Sce na im. J. Grze go rzew skie go,
ul. Gabrieli Za pol skiej 3
Sce na ka me ral na,
ul. Świd nic ka 28
Sce na na Świe bodz kim,
pl. or ląt Lwow skich 20C
www.teatrpolski.wroc.pl

Mirandolina
Prapremiera Polska 2.04.2017

Autor: Peter Turrini | Tytuł oryginalny: Die Wirtin
Przekład: Jacek Lachowski | Reżyseria: Bartłomiej Wyszomirski
Scenografia i kostiumy: Iza Toroniewicz
Muzyka: Tomasz Lewandowski
Obsada: De ja ni ra – Iwo na Ku cha rzak -Dziu da, Mi ran do li na – Al do na
Stru zik, Or ten sia – Iwo na Stan kie wicz, Fa bri zio – Mi chał Cho ro siń -
ski, Tra spi ro – Ra fał Kro nen ber ger, Mar che se d’Al ba fio ri ta – Ce za ry
Łu ka sze wicz, Ca va lie re Rip pa frat ta – Ce za ry Mo raw ski, Ba ron de
Cic cio – Mar cin Ro go ziń ski (go ścin nie)

PE TER TUR RI NI
Au striac ki dra ma to pi sarz, sce na rzy sta se ria li te le wi zyj nych,
au tor po wie ści, po eta i ese ista.
Tur ri ni ma w do rob ku wie le sztuk bę dą cych na ogół kry ty ką
współ cze sne go spo łe czeń stwa au striac kie go pod po rząd ko -
wa ne go bru tal nym za sa dom go spo dar ki ka pi ta li stycz nej. Za -
de biu to wał w 1971 ro ku Po lo wa niem na szczu ry (Roz zn -
jogd, 1967) wy sta wio nym w Volks the ater w Wied niu.
Tur ri ni na pi sał aż trzy prze nie sio ne w 20- wiecz ne re alia tra -
we sta cje ko me dii wło skie go osiem na sto wiecz ne go pi sa rza
Car la Gol do nie go. Jed na z nich to Die Wir tin, czy li Karcz mar -
ka al bo Go spo dy ni (1973). Jej kan wą sta ła się La lo can die ra
Gol do nie go, zna na w pol skim te atrze ja ko Mi ran do li na.
Sztu ki Pe te ra Tur ri nie go nie by ły do tąd gra ne w Te atrze Pol -
skim we Wro cła wiu, nie mniej 15 paź dzier ni ka 2014 r. na Sce -
nie Ka me ral nej od by ło się czy ta nie per for ma tyw ne C’est la vie
w re ży se rii Mag dy Szpecht i ze spe cjal nym udzia łem au to ra.
Wy da rze nie to wa rzy szy ło mię dzy na ro do wej kon fe ren cji na -
uko wej Ro man tycz ny re ali sta – Pe te ra Tur ri nie go ży cie, dzie ło, re -
cep cja, zor ga ni zo wa nej m.in. przez Uni wer sy tet Wro cław ski.
Ja ko nie miec ko ję zycz ny dra ma to pi sarz Tur ri ni zo stał lau re -
atem na gród im. Ger har ta Haupt man na (1981) i Jo han na Ne -
po mu ka Ne stroya (2011). 

Cho ry z uro je nia
wg Mo lière’a | Prze kład: Ta de usz Boy -Że leń ski 
Re ży se ria, sce no gra fia i ko stiu my: Ja nusz Wi śniew ski
Mu zy ka: Je rzy Sa ta now ski | Cho re ogra fia: Emil We so łow ski

MOLIER W TEATRZE WIŚNIEWSKIEGO.
Sło wa mi: Mo lie ra/Ach ma to wej/Au de na/Strind ber ga/Elio -
ta/Ril ke go/Dic kin son/Fro sta/ Księ gi Hio ba.
Tak Ja nusz Wi śniew ski opo wia da od wiecz ny te mat ludz ko -
ści, cho ro bę osta tecz ną czło wie ka czy li: śmierć. ŚMIERĆ
OMI NĄĆ, ŚMIER CI UNIK NĄĆ, ŚMIER CI SIĘ LĘ KAĆ, LECZ
NI GDY NIE ULEC RE ZY GNA CJI...
Cho ciaż trud no przy pusz czać, aby ro dzaj te atru pro po no wa -
ny przez Ja nu sza Wi śniew skie go był dla wi dza za sko cze -
niem, to nie kie dy moż na od nieść wra że nie, że pre mie ro we
przed sta wie nie CHO RE GO Z URO JE NIA na de skach Te atru
Pol skie go, jest jed nak nie spo dzian ką.
Wi śniew ski pro po nu je wy ra zi stą wi zję te atru i kon se kwent nie ją
roz wi ja od lat 80-tych po przed nie go wie ku. (...) zo ba czył w Mo -
lie rze te mat i za cho wał się jak wir tu oz – za grał go po swo je mu. 
Sięgająca do głębi naszych niepokojów opowieść o przemijaniu,
codziennym zbliżaniu się do śmierci, zarówno w planie
metafizycznym jak fizjologicznym. Takie jest to przedstawienie.
Ze bra łem nad zwy czaj ny ze spół do tej ro bo ty – mó wi Ja nusz Wi -
śniew ski – Ro zu mie li śmy się w pół sło wa. Oczy wi ście mu sie li -
śmy naj pierw zdra pać war stwę ru ty ny, te go co zo sta je po in nych
sztu kach, in nych re ży se rach. My to czy ści my. To jest ta ki naj -
trud niej szy etap, ale w koń cu znaj du je my no we dla nas roz wią -
za nia, a każ de z nich jest szczę ściem.
Po sta cie i ak to rzy te go spek ta klu, to tyl ko na po zór ma rio -
net ki. Bo le sne odar cie z ru ty ny i go to wych roz wią zań jest
ożyw czym wy zwa niem warsz ta to wym dla ca łe go ze spo łu.
Nie spo sób z tej per spek ty wy nie za uwa żyć gru py zło śli wych
skrza tów za lud nia ją cych te atral ną sce nę.  (...).
Cho ry z uro je nia, mi mo skraj nie umow ne go ko stiu mu, sym bo -
licz nej rze czy wi sto ści sce ny, nad wy ra zi ste go te atral ne go ma ki -
ja żu jest opo wie ścią o każ dym z nas. Przy po wie ścią o na szych
lę kach przed umie ra niem, re flek sją nad prze mi ja niem. Ca łość
zaś opar ta jest na hip no tycz nie pul su ją cym ryt mie mu zy ki Je rze -
go Sa ta now skie go. Ob cu je my z ma gią te atru w sta nie czy stym,
zaś opo wieść o wo li ży cia i doj mu ją cym lę ku przed śmier cią, sta -
je się in dy wi du al nym do zna niem. Każ de go z nas wi dzów.
Po ru sza ją ce przed sta wie nie wy bit ne go ar ty sty – no mi no wa -
ne go w Lon dy nie do ope ro we go Osca ra.

Piotr Purzyński
Spektakle: 4, 5, 8, 9 kwietnia 2017, g. 19:00
Te atr Pol ski – Sce na im. J. Grze go rzew skie go, ul. G. Za pol skiej 3
Bilety:  60/50 i 50/40 zł

Mi ran do li na – pró ba (fot. Wik to ria Ma tyja)





Edu ka cja Ri ty Au tor: Wil ly Rus sell

Prze kład: ka rol Ja ku bo wicz | Re ży se ria, sce no gra fia, opra c. mu zycz ne: To masz Mę drzak
ob sa da: Agniesz ka Si tek, To masz Mę drzak 

Spektakl opar ty na kon tra stach (z jed nej stro ny – fry zjer ka, któ ra chce pod jąć na ukę
na uni wer sy te cie, z dru giej – na uczy ciel aka de mic ki) mie szan ka wy bu cho wa: nie -
zwy kle ak tu al ny te mat, a przy tym fan ta stycz na ko me dia, pi sa na w lek kim, ży wym
sty lu. Nut ka re flek sji, jak zwy kle obec na w spek ta klach To ma sza Mę drza ka spra wia,
że do bra za ba wa zy sku je głęb szy sens.

21, 22, 23 kwietnia, g. 19:00 | Scena kameralna, ul. Świdnicka 28 | Bilety: 50 zł N | 40 zł U
W ramach Sceny impresaryjnej (spektakle gościnne)

Na peł nym mo rzu
wg Sła wo mi ra Mroż ka 

Re ży se ria: To masz Mę drzak
Ob sa da: Agniesz ka Si tek, To masz De dek, 
To masz Mę drzak, Ma rek Siu dym

Ta prze wrot na i in te li gent na ko me dia zo -
sta ła na pi sa na przez Sła wo mi ra Mroż ka
w ro ku 1961. W za my śle au to ra by ła me -
ta fo rą re la cji w opre syj nym pań stwie ko -
mu ni stycz nym. Od pra pre mie ry gra no ją
wie lo krot nie na sce nach pol skich, eu ro pej -
skich i świa to wych, po nie waż oka za ło się,
że sztu ka ta jest bar dzo uni wer sal na i moż -
na ją zro zu mieć ja ko stu dium ma ni pu la cji
wła dzy w każ dym sys te mie po li tycz nym.

28, 29, 30  kwietnia, godz. 19:00
Sc. na Świe bodz kim, pl. orląt Lwowskich 20C
Bilety: 40 zł N | 30 zł U
Scena impresaryjna (spektakle gościnne)

Scena impresaryjna

Baśnie Pana Perrault Przed sta wie nie w ko pro duk cji Te atru Pol skie go we Wro cła wiu i Te atru AR TE NES

Scenariusz, reżyseria i scenografia Michał Białecki. obsada: Jan Blecki, Tomasz Marszałek, Elżbieta Dudziak, Angelika Galica, Ewelina Grzelczak

Charles Perrault zasłynął przede wszystkim jako autor baśni i powiastek dla dzieci
pod tytułem Bajki Babci Gąski (1697). Najbardziej znane jest wydanie ozdobione
rysunkami Gustave’a Doré – słynnego francuskiego ilustratora i malarza.
Materiał do swych baśni Perrault czerpał z tradycji ludowej, a także z dzieł innych
autorów. Styl baśni był doskonały w formie, natomiast dosyć lakoniczny w treści,
co sprawia, że wszystkie opowiadania są niepowtarzalne i urzekające, a także
przemawiają do dziecięcej wyobraźni. Na scenariusz przedstawienia złożyły się trzy
utwory baśniopisarza: Czerwony Kapturek, Tomcio Paluch oraz Ośla Skórka.
4 kwietnia g. 11:00 | 5 kwietnia g. 9:20, 11:00 | 6 kwietnia g. 9:20, 11:00
Scena na Świebodzkim, pl. orląt Lwowskich 20 C | Bilety: 35 zł N | 30 zł U

Na peł nym mo rzu
Scena na Świebodzkim

Edu ka cja Ri ty
Scena kameralna

Baśnie Pana Perrault
Scena na Świebodzkim
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Bar Pod Zdechłym Psem
Na podstawie tekstów Władysława Broniewskiego

Sce na riusz i wy ko na nie – DA RIUSZ BE RE SKI | Mu zy ka – Wło dzi mierz Na hor ny
Re ży se ria świa tła – Da riusz Bar tołd | Opie ka re ży ser ska i sce no gra ficz na – Ce za ry Mo raw ski

Da riusz Be re ski, ab sol went Wy dzia łu Ak tor skie go PWST we Wro cła wiu, 1988. W Te -
atrze Pol skim we Wro cła wiu od 1.01.2017. W la tach 1987-1997 ak tor Te atru im. C.
K. Nor wi da w Je le niej Gó rze, w 1997-2011 ak tor Te atru im. W. Ho rzy cy w To ru niu.
Po eta, czło nek Związ ku Li te ra tów Pol skich, re dak tor dzia łu Te atr w kwar tal ni ku Li ry -
Dram, czło nek Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy Rzecz po spo li tej Pol skiej – Od dział Wiel -
ko pol ski. Uczest ni czy i pro wa dzi naj więk sze pol skie i mię dzy na ro do we fe sti wa le po -
etyc kie, m.in. Świa to wy Dzień Po ezji UNE SCO w War sza wie, w Lon dy nie, Bonn i Ko -
lo nii oraz Wil nie. Za swoją twórczość otrzymał wielu nagród i odznaczeń.
1 i 2 kwietnia 2107, godz. 19:00
Te atr Pol ski - Sce na na Świe bodz kim, pl. or ląt Lwow skich 20C | Bilety: 30 zł N | 25 zł U
590. PREMIERA Teatru Polskiego we Wrocławiu
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7 IV / 8 IV / 9 IV / 2017 godz. 19:00 / SCENA NA ŚWIEBODZKIM

Jarosław Klebaniuk, Walc na krzesłach, Teatr dla Was
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Szkoła błaznów
Wrocławski Teatr Pantomimy
7, 8, 9 kiwetnia 19:00

Te atr Pol ski – Sce na na Świe bodz kim,
pl. Or ląt Lwow skich 20c

Klu czem do in ter pre ta cji tek stu bel gij -
skie go dra ma tur ga, w swo jej twór czo -
ści zbli ża ją ce go się do fran cu skiej awan gar dy XX wie ku, by ło ostat nie sło wo pa -
da ją ce w Szko le bła znów – okru cień stwo.
Szko ła bła znów sta ła się im pul sem do za sta no wie nia się nad kon cep cją hi sto -
rii ludz ko ści, ja ko dzie jów okru cień stwa, prze mo cy i prze śla do wań.
Współ cze sny świat – ob wa ro wa ny róż no rod ny mi ak ta mi praw ny mi, w tym kon -
wen cja mi praw czło wie ka – na dal nie po tra fi so bie po ra dzić z okru cień stwem.
Cią gle je ste śmy świad ka mi prze mo cy i co raz bar dziej wo bec niej sta je my się
bez sil ni. W przed sta wie niu Zbi gnie wa Szym czy ka te mat okru cień stwa ba da my
na kil ku płasz czy znach: czło wie ka wo bec czło wie ka, sys te mu wo bec jed nost ki
i na tu ry wo bec czło wie ka. Czy wy gry wa sil niej szy, czy spryt niej szy? Ura tu je cię
spo kój du cha, czy hi ste rycz ny śmiech? A mo że ma ska bła zna jest tym naj wła -
ściw szym ka mu fla żem, szan są na prze trwa nie? Bilety: 30/20/15 zł

Szew cy Gościnnie
Pol ski Te atr Lu do wy we Lwo wie

7 kwiet nia 19:00
8, 9 kwiet nia 16:00

Te atr Pol ski – Sce na Ka me ral na,
ul. Świd niac ka 28 

Ukraińska prapremiera Szew ców Sta -
ni sła wa Igna ce go Wit kie wi cza odbyła
się 24 kwiet nia 2016 roku w Pol skim
Te atrze Lu do wym we Lwo wie.
Spektakl w re ży se rii ak to ra Te atru Pol -
skie go we Wro cła wiu Sta ni sła wa Mel -
skie go, któ ry go ścin nie wy stą pił rów -
nież w ro li Sa je ta na Tem pe go uświet -
ni ł za koń cze nie VI Pol skiej Wio sny Te -
atral nej we Lwo wie.

Bi le ty: 30/20 zł
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An he do nia
Te atr dla Po cząt ku ją cych
2 kwiet nia 19:00 | 3 kwiet nia 20:00

Klu b Nie to ta, ul. Ka zi mie rza Wlk. 50 Wro cła w
An he do nia to nie zdol ność do od czu -
wa nia przy jem no ści. 
Opo wie ść o lo sach ro dzi ny z ni skich
warstw spo łecz nych, któ ra po mi mo
wie lu trud no ści, pró bu je za wszel ką ce -
nę o sie bie wal czyć.  Smut na praw da
o sza rej pol skiej rze czy wi sto ści oraz
py ta nie o względ ność po wszech nej
oce ny mo ral nej, czy li gru pa nie zwy kle
za an ga żo wa nych ama to rów Te atru dla
Po cząt ku ją cych, mie rzą cych się z ko lej -
ną sztu ką Mi cha ła Wy stęp ka.

Bi le ty: 15 zł



Inwazja Jaszczurów | PREMIERA
9 kwietnia 19:00 
21, 22, 23 kwietnia 19:00 | 11, 12, 19, 20, 21 kwietnia 11:00

Te atr Mo drze jew skiej w Le gni cy – Sce na Ga dzic kie go, Ry nek 39S
re ży se ria: Robert Talarczyk, przekład: Jadwiga Bułakowska, 
adaptacja: Weronika Murek i Robert Talarczyk

In sce ni za cja sa ty rycz no -ka ta stro ficz nej po wie ści Ka re la Čap ka z 1936 ro ku – wi -
zji ludz kie go świa ta, któ ry opa no wu ją ol brzy mie pła zy. Nie za leż nie od in ter pre ta -
cji po wieść Čap ka jest nie jed no znacz nym, lecz wy mow nym ostrze że niem, któ re
do dziś nie stra ci ło ak tu al no ści. Ada pta cję dzie ła przy go to wa li We ro ni ka Mu -
rek – jed na z naj zdol niej szych pi sa rek mło de go po ko le nia, oraz Ro bert Ta lar -
czyk – re ży ser, ak tor, dra ma turg o bo ga tym do rob ku, lau re at wie lu na gród i wy róż -
nień (m.in. no mi na cja do Pasz por tu Po li ty ki), zna ny le gnic kiej pu blicz no ści z po -
ka zy wa nych na Sce nie Ga dzic kie go spek ta kli Cho lo nek i Pią ta stro na świa ta.

Bi le ty: N 30 zł, U 20 zł | Re zer wa cja: 76 72.33.505

Klatka z łez PREMIERA
Wro cław ski Te atr Tań ca
1 i 2 kwietnia 19:00

Centrum Historii Zajezdnia,
ul. Grabiszyńska 184 we Wrocławiu

Spek takl Klat ka z łez opar ty jest na dra -
ma tach Sa rah Ka ne Psy cho za 4.48
i Łak nąć w re ży se rii Bo że ny Klim czak. 
Premiera jest zarazem uro czy stą in -
au gu ra cją dzia łal no ści no wego te atru,
któ ry ofi cjal nie roz pocz nie swo ją dzia -
łal ność 1 kwiet nia 2017 r. w CHZ.
Bo że na Klim czak, tan cer ka, pe da gog,
cho re ograf, wie lo let ni kie row nik ba le tu
Ope ry Wro cław skiej. Ab sol went ka Pań -
stwo wej Szko ły Ba le to wej w By to miu
(1984), Pe da go gi ki Tań ca (1988) i abi tu -
rient ka Po dy plo mo wych Stu diów Teo rii
Tań ca (2003) w AM im. F. Cho pi na
w War sza wie. W 2004 r. na Un. Mu -
zycz nym Fry de ry ka Cho pi na w dys cy -
pli nie ar ty stycz nej: ryt mi ka i ta niec uzy -
ska ła sto pień dok to ra sztu ki, a w 2012
sto pień dok to ra ha bi li to wa ne go.
Idea po wo ła nia do ży cia Wro cław skie -
go Te atru Tań ca ma już po nad 10 lat.
Jed nak że rok 2016 oka zał się być dla
nas prze ło mo wym i po sta no wi li śmy
zre ali zo wać na sze pla ny. Na ogło szo -
ny przez nas ca sting zgło si ło się 130
osób. Utwier dzi ło nas to w prze ko na -
niu, że ta kie miej sce jest we Wro cła -
wiu i w Pol sce bar dzo po trzeb ne!
Na szym ce lem jest stwo rze nie no wej
prze strze ni ar ty stycz nej we Wro cła wiu,
któ ra bę dzie ak tyw nie uczest ni czyć
w ogól no pol skich i eu ro pej skich wy da -
rze niach kul tu ral nych. Chce my two rzyć
od waż ne spek ta kle, in te gro wać śro do -
wi sko ar ty stycz ne oraz stwa rzać prze -
strzeń, gdzie po ła cze nie wie lu dzie dzin
sztu ki sta nie się fak tem.

Za ło ży cie le Te atru:
Bo że na Klim czak i Mi chał Bo ber

Bilety cegiełki: 100/50 zł | teatr.dance

Świat według Hieronima Boscha | PREMIERA
8, 9, 21, 29 kwietnia 19:00

Teatr Arka, ul. Mennicza 3 we Wrocławiu
Sce na riusz: Re na ta Ja siń ska i Ja ro sła wa Ma kus,
re ży se ria: Re na ta Ja siń ska i Aga ta Obłą kow ska
Wo ubi shet, cho re ogra fia: Jan Ny kiel, mu zy ka:
Łu kasz Dam rych, sce no gra fia i ko stiu my:  Da -
riusz No wak, wy ko na nie ko stiu mów: Ewa Job -
ko, re ży se ria świa teł: Bar tło miej Pa kos

Od re ży se ra: Pod sta wą do stwo rze nia
przed sta wie nia jest pra ca Wil hel ma Frin -
ge ra – Bosch. Za gad ko wy Mistrz, je go ob -
ra zy, ta jem ni ce śre dnio wiecz nych bractw, zna ki nie dla każ de go do stęp ne, za -
po mnia ne in for ma cje o bo gac twie chrze ści jań stwa, ju da izmu, za bra ły nas w po -
dróż w nie zna ne. Pod ję li śmy się te go za da nia aby za pro sić cie bie Wi dzu na wy -
ciecz kę w głąb sie bie. Al bo wiem każ dy czło wiek, szu ka od po wie dzi na głów ne
py ta nia ży cia: kim je stem, po co ist nie je ten świat, czy ist nie je my na dal po śmier -
ci... Jest to pró ba wyj ścia po za co dzien ny stan du cha, pró ba uświa do mie nia nam
twór com i Wam Wi dzom, że w głę bi nas sa mych, cią gle mo że my od kry wać no -
we świa tło, no we si ły pro wa dzą ce da le ko po za ba nał po wsze dnie go by to wa nia,
je że li bar dzo pra gnie my się roz wi jać.    Re na ta Ja siń ska

fot. D. Fraj, Szyszka Studio

fot. A. Nowak
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Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

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 XVI–XIX w.”  

Wystawa czasowa: 
„In facie Ecclesiae. Kwatera  
ołtarzowa ze sceną zaślubin  
Marii i przedstawieniem postaci 
św. Katarzyny Aleksandryjskiej  
ze zbiorów Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu” 
17 stycznia – 30 kwietnia 2017

„Nature morte. Biżuteria”   
19 lutego – 13 kwietnia 2017

„Kolekcja sfragistyczna 
Friedricha Augusta Vossberga” 
14 marca – 28 maja 2017 

„Dla prestiżu i potomnych. 
Śląskie skrzynki cechowe” 
4 kwietnia – 25 czerwca 2017

Panorama 
Racławicka
 
Wystawa stała: 
Dzieło J. Styki i W. Kossaka  
z lat 1893–1894 upamiętniające 
100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej 
 
Wystawa czasowa: 
„Pomiędzy Wrocławiem a Lwowem – 
akwarele Danuty Pałki-Szyszki”   
3 lutego – 23 kwietnia 2017

„Tadeusz Kościuszko – nasz patron”  
26 kwietnia – 21 czerwca 2017

Muzeum  
Etnograficzne

Wystawa stała: 
„Dolnoślązacy. Pamięć, 
kultura, tożsamość” 

Wystawy czasowe: 
„Koran: kaligrafia i iluminacja  
w stylu osmańskim”   
18 lutego – 13 kwietnia 2017

„Pisanki i palmy wielkanocne” 
21 marca – 07 kwietnia 2017

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki  
Współczesnej

Wystawa stała: 
„Kolekcja sztuki polskiej  
II połowy XX i XXI w.”  
 
Wystawa czasowa: 
„Nature morte. Współcześni  
artyści ożywiają martwą naturę”  
19 lutego – 14 maja 2017
wystawa realizowana we 
współpracy z MOCA London

Kwiecień  
2017



No ri mi chi Hi ra ka wa zna ne, nie zna ne i (nie) od wra cal ne
W ra mach 17 Bien na le Sztu ki Me diów WRO 2017 – Draft Sys tems
31 marca 20:00

Cen trum Sztu ki WRO, Wi dok 7, Wro cław | wro cen ter.pl
No ri mi chi Hi ra ka wa (ur. 1982) to je den z naj cie kaw szych ja poń skich ar ty stów
me dial nych mło de go po ko le nia, pra cu ją cy na sty ku sztu ki i na uki. Jest twór cą
ge ne ra tyw nych in sta la cji i dzia łań per for ma tyw nych.
Je go pra ce – zwy kle oszczęd ne for mal nie – są naj czę ściej wy ni kiem zło żo nych
al go ryt micz nych prze kształ ceń i ana liz róż ne go ro dza ju da nych, m.in. wi zu al -
nych, dźwię ko wych, ma te ma tycz nych czy bar dziej abs trak cyj nych, np. opi su ją -
cych teo re tycz ne bądź re al nie za cho dzą ce pro ce sy fi zycz ne. 
Po wi zy cie stu dyj nej ar ty sty we Wro cła wiu w mar cu 2016 ro ku, spe cjal nie dla
Cen trum Sztu ki WRO Hi ra ka wa przy go to wał no wą wy sta wę. Składają się na nią
in sta la cje z se rii „The Ir re ver si ble”, „The Unk nowns”, „The Knowns” oraz zu peł -
nie no wa in sta la cja po le ga ją ca na wstecz nej (od wra cal nej) ana li zie teo re tycz nej
prze strze ni pię cio wy mia ro wej, któ rej pro to typ ar ty sta stwo rzył pod czas re zy -
den cji w Ka vli In sti tu te for the Phy sics and Ma the ma tics of the Uni ver se na Uni -
wer sy te cie To kij skim. 
Hi ra ka wa an ga żu je się w róż ne ak tyw no ści, współ pra cu jąc m.in. z ta ki mi ar ty -
sta mi, jak Ry oji Ike da, Se iko Mi ka mi czy Yoshi hi de Oto mo. Z Ku mi ko No gu chi
two rzy per for mer ski du et Ty ping mon keys, peł ni tak że funk cję dy rek to ra ar ty -
stycz ne go pro jek tu ART SAT (Art and Sa tel li te Pro ject).
Je go pra ce są pre zen to wa ne na ca łym świe cie w kon tek ście wy staw sztu ki
współ cze snej i prze glą dów sztu ki me diów, jest lau re atem m.in. ta kich na gród,
jak Excel len ce Pri ze na Ja pan Me dia Art Fe sti val (2004), Award of Di stinc tion
w dzie dzi nie sztu ki in te rak tyw nej Prix Ars Elec tro ni ca (2008).

Wy sta wa Hi ra ka wy we Wro cła wiu jest wspie ra na przez Ja pan Fo un da tion, EU -Ja pan Fest
Com mit tee, No mu ra Fo un da tion oraz Ka vli In sti tu te for the Phy sics and Ma the ma tics of
the Uni ver se at the Uni ver si ty of To kyo. 
Do 4.06.2017 | Wstęp wolny!

Mak bet
Prze kład: Sta ni sław Ba rań czak
29 i 30 kwietnia 19:00
26 i 27 kwietnia 11:00

Te atr Mo drze jew skiej w Le gni cy,
Sce na Ga dzic kie go, Ry nek 39S
Re ży se ria: Lech Ra czak, sce no gra fia: 
Boh dan Cie ślak, ko stiu my: Na ta lia Ko ło -
dziej, mu zy ka: Ja cek Ha łas, ruch sce nicz ny:
To masz Da jew ski

Jed no z naj więk szych i naj bar dziej zna -
nych dzieł Szek spi ra: hi sto ria czło wie ka,
któ ry uległ pod szep tom wy bu ja łej am bi -
cji i prze kro czył gra ni cę, uwal nia jąc mrok
skry ty w każ dej ludz kiej du szy. Stu dium
wła dzy i głę bo kiej psy cho lo gii, sub tel -
ność po ezji i gro za zbrod ni sprzed ty -
siąca lat, któ ra wciąż wy wo łu je dresz cze.

Bi le ty: 30/20 zł Re zer wa cja: 76 72.33.505

fot. K. Budrewicz

Elw ro i je go pla sty cy
Do 21 ma ja

Ga le ria Di zajn BWA Wro cław,
ul. Świd nic ka 2-4 

Ga le ria Di zajn  za pra sza na wy jąt ko wą
wy sta wę sku pio ną wo kół le gen dar nych
Wro cław skich Za kła dów Elek tro nicz -
nych. Elw ro – to nie tyl ko pio nier
w dzie dzi nie prze my słu kom pu te ro we go (pierw sze pol skie kom pu te ry „Od ra”),
ale tak że jed no z pierw szych miejsc, gdzie jesz cze w la tach 60. XX wie ku za czę -
to my śleć o kom plek so wym bu do wa niu iden ty fi ka cji wi zu al nej fir my. Coś, co
z dzi siej szej per spek ty wy jest ab so lut ną pod sta wą w my śle niu o wi ze run ku,
w la tach 50. by ło po świad cze niem no wa tor sko ści i pro fe sjo na li zmu. Ma ło kto
wie, że pro jek tan ta mi i gra fi ka mi pra cu ją cy mi dla Elw ro by li wro cław scy ar ty ści. 

Do 21.05.2017 | Kuratorka: Iwona Kałuża

Dzień 85. PRE MIE RA
Adaptacja i reż.: Aga Błaszczak
8 kwietnia 17:00

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
Sce no gr i lal ki: Jo an na Ku bik, Mu zy ka: Pa weł
Ry chert, Pro jek cje: Woj ciech Brosz czak 
Ob sa da: Pa weł Kuź ma, Ja kub Grzy bek

Spek takl sta no wi luź ną in ter pre ta cję
opo wia da nia E. He min gway’a Sta ry
czło wiek i mo rze, ba zu jąc na opo wie -
ści, opo wia da no wą hi sto rię. 
Głów ny bo ha ter nie miesz ka w ku bań -
skiej wio sce, jak u He min gway’a lecz
prze by wa w szpi ta lu. Za po mnia ny
przez ro dzi nę i naj bliż szych przy ja ciół
wy ru sza w swój ostat ni rejs, w któ rym
to wa rzy szy mu mło dy pie lę gniarz. 
Dzień osiem dzie sią ty pią ty po ru sza
uni wer sal ne kwe stie, jak strach
przed śmier cią i nie zna nym, pod kre śla -
jąc jed no cze śnie, jak waż ne jest wy -
zby cie się lę ków i dą że nie do ce lu. 
Spek takl wy ko rzy stu je ele men ty te atru
cie ni, ani ma cję przed mio tu, pan to mi -
mę, pro jek cje mul ti me dial ne oraz mu -
zy kę mik so wa ną na ży wo.

Dla wi dzów w wie ku 13+
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Odkrywanie Wilna
15 kwietnia 12:30

Ga le ria DSAFiTA ul. Włod ko wi ca 31/4 a
(1 piętro) we Wrocławiu | Wstęp wolny!
Au to rzy: Bo że na Mo zy ro – Wil no, Ar ka diusz
Ce bu la - Pra sz ka, Jó ze fa We ro ni ka Sto kło sa,
Wa cław Ko pyt nik, Zbi gniew Sto kło sa, An -
drzej Ma łysz ko, Mi chał Sto kło sa – Wro cław

Wy sta wa re ali zo wa na by ła w la tach
2013-2016 przez kil ku człon ków Sto -
wa rzy sze nia, któ rzy fo to gra fo wa li Wil -
no w czte rech po rach ro ku.
Dol no ślą ski Sto wa rzy sze nie Ar ty stów
Fo to gra fi ków i Twór ców Au dio wi zu al -
nych. ocho dzi w tym ro ku ju bi le -
usz 70-le cia. W dniu 21 ma ja 1947 ro -
ku, za kła da li je m.in. prze sie dleń cy,
wśród któ rych by li tak że Wil nia nie.

Na górze kościół z por ce la ny, tak lek ki, że po fru -
nąć chciał... | fot. B. Mo zy ro – kuratorka wystawy

Da riusz J. Gor ski
li ght echo. Li ght
fo to gra fia | vi deo | in sta la cja
21 kwietnia 18:00

Ga le ria En tro pia Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
Li ght to cy fro wy za pis na stępstw
obec no ści świa tła i uru cha mia ją cej się
ma te rii, z któ rej ro dzi się for ma a in -
stru men ta rium fo to gra ficz ne, fil mo we
na da je i utrzy mu je kształt w jej es te -
tycz nej dba ło ści o de tal ob ra zu.
Da riusz J. Gor ski (1963), ar ty sta, pe da -
gog. Stu dia w PWSSP w Po zna niu. Dy -
plom w 1991 r. w pra cow ni prof. Pio -
tra C. Ko wal skie go. Zaj mu je się fo to -
gra fią, ma lar stwem, obiek ta mi. Twór ca
wy da rzeń ar ty stycz nych. Uczest nik
wie lu wy staw, lau re at licz nych na gród,
pra ce w zbio rach pu blicz nych i pry wat -
nych. Miesz ka i pra cu je w Ber ke ley, CA.

Do 12.05.2017 | Wstęp wolny!

Ma riusz Ma ślan ka, Paul Ab bott Do uble In dem ni ty
W ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu Con nect
6 kwietnia 18:00 Ate lier WRO, ul. Kuź ni cza 29a (nad Art Ca fe Ka lam bur) we Wro cławiu
Pro jekt pt. Con nect pod ku ra tor stwem Oxa ny Smir no vy oraz Paw ła Men dr ka po -
wstał w ra mach współ pra cy na wią za nej po mię dzy lon dyń ską Chel sea Col le ge of
Art i ASP w Ka to wi cach. Po przez pro ce du rę Open Call wy ło nio no 35 ar ty stów re -
pre zen tu ją cych oba kra je, na stęp nie na pod sta wie pre fe ren cji dzia ła nia i cha rak -
te ru wy po wie dzi twór czej do bra no ich w pa ry lub kil ku oso bo we gru py. W kwiet -
niu 2016 ro ku trzy na ście pol sko -an giel skich grup roz po czę ło współ pra cę.
Paul Ab bott jest ab sol wen tem lon dyń skiej Chel sea Col le ge of Arts, Ma riusz Ma -
ślan ka stu diu je na Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu. Obo je po ru sza ją się
w ob sza rze sztu ki mul ti me dial nej, swo bod nie do bie ra ją środ ki pod le ga ją ce róż -
nym dys cy pli nom ar ty stycz nym. Ich pra ce bar dzo czę sto na wią zu ją do ha bi ta tu
współ cze sne go czło wie ka.

Part ne rzy: Art Co un cil En gland/Bri tish Co un cil, Horn sey Town Hall Arts Cen tre, Cul tu re.pl,
Urząd Mia sta Ka to wi ce
Do 14.04.2017, 15:00–18:00

Jo an na Sto ga Fo to gra fie
Od 3 kwiet nia

DBP – Galeria pod Plafonem Rynek 58
Jo an na Sto ga ukoń czy ła Eu ro pej ską
Aka de mię Fo to gra fii w War sza wie. Jest
człon kiem ZPAF. W swo jej pra cy ko rzy -
sta z róż ne go ty pu tech nik fo to gra ficz -
nych, jed nak naj więk szą po pu lar ność
przy nio sły jej se rie bo ta nicz ne, zwłasz -
cza te wy ko na ne z uży ciem me dycz ne -
go sprzę tu rent ge now skie go. By ła na -
gra dza na w Pol sce, An glii i USA.
Ob ra zy Sto gi są jed no cze śnie su ge -
styw ne oraz po cho dzą ce z in ne go, wy -
my ślo ne go przez au tor kę, od re al nio -
ne go świa ta. (Z tek stu Sł. To bi sa)

Do 18.04.2017 | Wstęp wol ny!

Ry ci na z Ko ry ci na

Stan kie wicz 
–Ró że wicz –Stan kie wicz
11 kwiet nia 17:00

Mu zeum Pa na Ta de usza, Rynek 9
Wy sta wa pre zen tu je hi sto rię współ -
pra cy dwóch wy bit nych wro cław skich
twór ców: Ta de usza Ró że wi cza i Eu ge -
niu sza Ge ta -Stan kie wi cza w fo to gra -
fiach Ja nu sza Stan kie wi cza.

Do 21.05.2017 | Wstęp wol ny!

Rafał Warzecha

Widoki z okien pracowni
Do 13 kwietnia

Galeria Sztuki Mediów, DCF,
Wrocław, ul. Piłsudskiego 64 a

Wy po wie dzi 18 au to rów na wy sta wie,
to wa rzy szą cej ob cho dom 70 lat ZPAF
pre zen tu je tak że wi dok z okna swo jej
pra cow ni, cza sem do słow nej, in nym
ra zem me ta fo rycz nej.



Jat kie wicz Kry sty na, Pod ko wa Le śna,
Jan Pa weł II w War sza wie | akryl, płótno, 2006

Duch świę ty – Świa tło ścią
su mień Pa mię ci pa pie ża 
Świę te go Ja na Paw ła II
Od 1 kwiet nia Ga le ria Tkac ka na Jat kach
Eks po zy cja pre zen tu je pra ce Ar ty -
stów, któ rzy swo imi dzie ła mi od da ją
hołd Świę te mu Ro da ko wi, w 12. rocz -
ni cę Je go odej ścia do do mu Oj ca.
Wy da rze nie (or ga ni zo wa ne od 2006)
w 2017 r., skła da się z utwo rów wi zu al -
nych i po etyc kich, któ rych im pul sem by -
ło prze sła nie pa pie ża Po la ka Duch świę -
ty – Świa tło ścią su mień, po cho dzą ce z 5.
en cy kli ki ogło szo nej 18 ma ja 1986 r.
Wy sta wa zbio ro wa, swo je pra ce pre -
zen tu ją ar ty ści z ca łej Pol ski.

Do 9.05.2017

Mi ra Że le cho wer -Alek siun
Es ter – za za sło ną
30 kwiet nia 17:00

KMiL, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
Od au tor ki: (...). Re flek sje nad tą księ gą (Księ -
ga Es ter) i to wa rzy szą cą jej bi blio te ką ko -
men ta rzy sta ły się dla mnie prze moż ną in -
spi ra cją po wsta nia ko lej nych ob ra zów. (...)
Ob ra zy cy klu „Es ter – za za sło ną” są kon ty -
nu acją pra cy nad in ną Księ gą, bę dą ca w ka -
no nie Pism ży dow skich. Jest to Me gi la/księ -
ga, zwój Rut. Gdy w księ dze Es ter ma my
opo wieść o Ży dach „wśród ob cych”, to
w Księ dze Rut, ma my mo del po dej ścia tra -
dy cji do „ob ce go” wśród Ży dów. (...) Sko ro
tra dy cja ży dow ska uczy by opo wie ści za -
mierz chłej prze szło ści od czy ty wać w kon -
tek ście te raź niej szo ści, niech mi wol no bę dzie za pro po no wać aby ob ra zy, któ re
Pań stwo zo ba czą sta ły się in spi ra cją do Pań stwa oso bi stych po szu ki wań. 

Do 18.06.2017 | pn-pt 10-18, so 12-18 | Wstęp wol ny!

Nieznane oblicza hinduizmu
21 kwietnia 18:00

OOK – ul. Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie
Ane ta Krej czy – Mo je ży cie w In diach, po kaz fo to z nar ra cją
Ze społ May ura – po kaz kla sycz ne go tań ca in dyj skie go
Wik tor Mą czyń ski – kon cert in spi ro wa ny mu zy ką in dyj ską

Wy sta wa, któ rą przy go to wał In sty tut Stu diów
Azja tyc kich, po dzie lo na zo sta ła na czte ry dzia ły: li -
te ra tu ra, ry tu ały, sztu ka oraz ży cie co dzien ne. Pe -
zen to wa ne są naj cie kaw sze świę ta i ce re mo nie
oraz bó stwa i przed mio ty li tur gicz ne. 
Sztu ka In du sów na le ży do jed nej z bar dziej wy su -
bli mo wa nych, opar ta jest na tra dy cji, któ ra trwa i roz wi ja się na sub kon ty nen -
cie in dyj skim od ty się cy lat. Wciąż ży we są nie któ re daw ne tra dy cje ar ty stycz -
ne i rze mieśl ni cze. Wy sta wa po ka zu je nie tyl ko sztu ki pla stycz ne, ta kie jak rzeź -
ba, ma lar stwo i ar chi tek tu ra, ale rów nież sce nicz ne, ta kie jak te atr i ta niec. Ży -
cie co dzien ne. W ży ciu hin du istów sa crum nie ustan nie prze ni ka ich dzień po -
wsze dni. Od po ran nej ką pie li, po przez spo sób ubie ra nia się i przy go to wa nia po -
sił ku, aż po wie czor ną mo dli twę i me dy ta cję. 

Wstęp wolny!

Krzyż Wystawa zbiorowa
Do 7 maja

Ka pli ca przy Pa ra fii pw. NSPJ,
ul. Gen. W. Si kor skie go 1 w Legnicy
Artyści: Henryk Jan Baca, Krzysztof Makowski, Łukasz Morawski, Grzegorz Niemyjski,
Aleksander Marek Zysko

Ga le ria Sztu ki oraz Pa ra fia Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa w Le gni cy ser decz -
nie za pra sza ją na wy sta wę kon fe syj ną prac ma lar skich i rzeź biar skich za in spi -
ro wa nych sym bo li ką krzy ża. Wg słów jed ne go z twór ców – Krzysz to fa Ma kow -
skie go – wy sta wa ta jest z za ło że nia pró bą po ka za nia krzy ża we współ cze snej
prze strze ni, zna le zie niem kon tek stu od bio ru sym bo lu, któ ry nie po wi nien ko ja -
rzyć się tyl ko z ar che ty pem kla sycz nej sztu ki, ale łą czyć tra dy cję z no wym wy -
mia rem te raź niej szo ści.

Wstęp wolny! 

Marek Żarczyński Kapliczki
Od 1 kwietnia MBP, ul. Chociebuska 8-10
Zakochany w malarstwie olejnym,
artysta malarz amator, członek grupy
Motyla Noga, zaprasza na wystawę
cyklu prac przedstawiających kapliczki
z różnych stron Polski i Europy. 

Wstęp wolny!



Na ta lia Tar na wa Bez wąt ku.
Li no ry ty eks pe ry men tal ne
o ko czow ni czych ko bier cach
7 kwietnia 18:00

Kon tu ry Kul tu ry – Stre fa Edu ka cji Twór czej,
ul. Ja giel loń czy ka 10 a we Wro cła wiu

Pre zen to wa ne pra ce sta no wią część
więk sze go, trwa ją ce go od 2015 r. pro -
jek tu, w któ rym ar tyst ka, od lat za fa scy -
no wa na es te ty ką tra dy cyj nych tka nin
lu dów ko czow ni czych, wy po wia da się
w ję zy ku eks pe ry men tal nej gra fi ki war-
sz ta to wej. Pra ce, któ re po wsta ją mie -
sią ca mi urze ka ją nie zwy kle ży wy mi ko -
lo ra mi i bo gac twem tek stu ry. Cha rak te -
ry stycz ne dla ki li mów, dy wa nów i ko -
bier ców mo ty wy, ich frak tal ność oraz
se kwen cje prze no szo ne są tu taj na
wiel ko for ma to we, wie lo war stwo we li -
no ry ty i drze wo ry ty. Na ta lia Tar na wa
w 2007r. ukoń czy ła ASP we Wro cła wiu.
W twór czo ści po ru sza się na po gra ni czu
ma lar stwa i gra fi ki warsz ta to wej.

Wstęp wony!

Alek san dra Pa ra dow ska
Współ za leż ność
8 kwiet nia 18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Od autorki: W pro jek cie Współ za leż -
ność sku pi łam się na uka za niu pro ble -
mów współ cze sne go czło wie ka, je go
re la cji ze spo łe czeń stwem, z dru gim
czło wie kiem, a na wet z sa mym so bą. 
Alek san dra Pa ra dow ska, ab sol went ka
ASP w Ka to wi cach. Dy plom w pra cow -
ni ma lar stwa pro f. Ka zi mie rza Cie śli -
ka oraz do dat ko wy w pra cow ni sce no -
gra fii Ka ta rzy ny So bań skiej i Mar ce la
Sła wiń skie go. Na co dzień pra cu je
z dzieć mi i mło dzie żą ja ko in struk tor
tań ca. Au tor ka kil ku spek ta kli ta necz -
nych, do któ rych stwo rzy ła rów nież
cho re ogra fię oraz sce no gra fię. Głów -
ną in spi ra cją oraz pod sta wą two rze -
nia jej prac jest ta niec.

Do 29.04.2017 | Wstęp wolny!

Taborowe życie Romów
Od 6 kwiet nia 

CHZ – Foyer, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław
Wy sta wa plan szo wa do ty czą ca tra dy cji
ta bo ro wa nia przez Ro mów bę dzie pre -
zen to wa na w związ ku z Mię dzy na ro do -
wym Dniem Ro mów (8 kwiet nia) oraz
rocz ni cą za ka zu ta bo ro wa nia. Eks po zy -
cja zo sta ła przy go to wa na przez In sty -
tut Pa mię ci i Dzie dzic twa Ro mów oraz
Ofiar Ho lo kau stu w Szcze cin ku.

Do 8.05.2017 | Wstęp wol ny!
W dniach 13–17 kwietnia
Centrum Historii Zajezdnia jest zamknięte

Sztuka smaku Ogólnopolska
wystawa pokonkursowa
4 kwietnia 12:00

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych
MDK Śródmieście ul. Dubois 5, Wrocław

Czwar ta edy cja in ter pre ta cji pla stycz -
nej zmy słu sma ku zgro ma dzi ła 268
prac – ma lar stwo, ry su nek, gra fi kę, fo -
to gra fię, rzeź bę – wy ko na nych przez
dzie ci i mło dzież z ca łej Pol ski. Wy sta -
wa pre zen tu je 140 prac z 36 szkół,
któ re uka zu ją kuch nię ar ty stycz ną
naj cie ka wiej, ory gi nal nie i sma ko wi cie.

Do 30.04.2017

Mar ty na Cier pisz
Ulica krokodyli
Do 15 ma ja

CK Ago ra, ul. Serbska 5 we Wro cła wiu
Wy sta wa ko stiu mów, ani ma cji i ko la -
ży – ar tyst ka cho dzi róż ny mi dro ga mi,
eks pe ry men tu je z tech ni ka mi, co nie
po zba wia jej prac spój ne go cha rak te ru.
Ta jem ni czy i nie re al ny świat, głę bo ko in -
spi ro wa ny twór czo ścią Bru no na Schul -
za, jed no cze śnie za chwy ca i prze ra ża.
Mar ty na Cier pisz, ab sol went ka ASP
w Ło dzi (kie run ki: Ubiór, Ani ma cja i In -
ter me dia). Wstęp wol ny!

Mał go rza ta Ko siec
Ob raz kon tro l ny
7 kwietnia 19:00

Galeria Arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich 1
Wy sta wa łą czy pra ce, któ re po wsta ły
w dwóch sty li sty kach: abs trak cji i fi gu -
ra cji. Obie prze ni ka ją się i uzu peł nia ją
w twór czo ści ar tyst ki, a łą czą je wy pra -
co wa ne przez nią za bie gi for mal ne, ma -
ją ce na ce lu pod kre śle nie wie lo wy mia -
ro wo ści i wie lo war stwo wo ści dzieł.
Mał go rza ta (Go sia) Ko siec, od kąd ukoń -
czy ła z wy róż nie niem stu dia w 2000 r.
na Wy dzia le Gra fi ki i Ma lar stwa na ASP
im. Wł. Strze miń skie go w Ło dzi nie -
ustan nie udo sko na la swo ją uni ka to wą
tech ni kę ma lar ską. Sty pen dyst ka Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Sztu ki. Fi na list ka pro -
gra mu In ter na tio nal Young Art 2002 do -
mu au kcyj ne go So the by's.

Danuta Siemaszko
Z po trze by pięk na | Ma lar stwo
3 kwiet nia 18:00

Salonik 3 Muz, ul. Zawalna 7
De lek tu ję się cza sem, któ ry prze mi ja,
cie szę się two rze niem, zmie niam się
i po ka zu ję zmia ny. Z mi ło ści do pięk na,
lecz także z po trze by sa mo re ali za cji.
Po wer ni sa żu kon cert w wy ko na niu
uczniów SM we Wro cła wiu.

Wstep wolny!



Dzień Wol nej Sztu ki
22 kwietnia 12:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, ul. Powstańców Warszawy 5
Mu zeum Et no gra ficz ne we Wroclawiu, ul. R. Traugutta 111/113
Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu

We dług ba dań go ście mu ze ów sta ty stycz nie spę dza ją przed każ dym dzie łem
sztu ki osiem se kund. W związ ku z tym 22 kwiet nia w ca łej Pol sce o tej sa mej
po rze mu zea przez go dzi nę bę dą prze ka zy wać zwie dza ją cym ideę Wol nej – a ra -
czej Po wol nej – Sztu ki. Każ de z nich wy bie rze pięć dzieł ze swo ich ko lek cji.
Wo lon ta riu sze oraz go ście spe cjal ni w od dzia łach Mu zeum Na ro do we go we
Wro cła wiu za pre zen tu ją nie zwy kłe obiek ty zwią za ne z Ta de uszem Ko ściusz ko,
na wią zu jąc do ob cho dów Ro ku Ko ściusz kow skie go. Zwie dza ją cy bę dą mo gli się
przyj rzeć m.in. skrzy ni, w któ rej prze wo żo no ser ce Ko ściusz ki.

Wstęp wolny!

Czar na wio sna
Wo kół nie za leż nej sce ny mu zycz -
nej Wro cła wia lat 80. XX wie ku
27 kwietnia 18:00

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2a

Wy sta wa po świę co na jest emo cjom,
ja kie mo gą za ist nieć w sy tu acji re pre -
syj nej, zde ter mi no wa nej przez sys tem
spo łecz no -po li tycz ny. Emo cjom, któ re
wy ni ka ją z nie po ko ju, ale jed no cze śnie
są wy ra zem po szu ki wań wła sne go po -
ten cja łu w mie rze niu się z rze czy wi sto -
ścią. Jej tłem są la ta 80. XX w, a punk -
tem wyj ścia mu zy ka z Wro cła wia.
Ku ra to rzy: P. Li sow ski, P. Pio tro wicz

Do 11.09.2017 | Wstęp wolny!

Jest Wio sna Przy wi taj wio snę w Cen trum Hi sto rii Za jezd nia!
22–23 kwiet nia

Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184 we Wrocławiu
Ko niec kwiet nia to czas kie dy po go da po win na być już na ty le przy ja zna by od -
wa żyć się na pierw sze ple ne ro we dzia ła nia. Wśród atrak cji SWAP, warsz ta ty rę -
ko dziel ni cze i zie lar skie, bo ok cros sing z ple ne ro wą czy tel nią, gry plan szo we,
wspól ne ma lo wa nie kre do we go ob ra zu, na uka jaz dy na rol kach. Spa lo ne ka lo -
rie uzu peł nić bę dzie moż na dzię ki fo od truc kom i pierw sze mu w se zo nie gril lo -
wa niu przy Gra bi szyń skiej.
W so bot ni wie czór te atral na wie czo ryn ka dla naj młod szych.
Po nad to w tych dniach wstęp wol ny na wy sta wy: Wro cław 1945–2016, Za mknię -
ty w ka drze. Opo wieść o Zbysz ku Cy bul skim oraz Ta bo ro we ży cie Ro mów.

Wstęp wolny!

Je rzy Wierz bic ki Kul tu ry Świa ta | Bli ski Wschód 1999- 2009
20 kwiet nia 18:30 CK Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu | Wstęp wol ny!
Pre zen ta cja za wie ra fo to gra fie wy ko na ne w Sy rii, Ira ku, Tur cji oraz kil ku in nych
kra jach re gio nu przed wy bu chem woj ny do mo wej. Jest to opo wieść o arab skim
świe cie ja ki od szedł do hi sto rii zmie cio nym przez kon flikt mi li tar ny, pań stwo is -
lam skie oraz ter ro ryzm. Autor od 1999 zwią za ny za wo do wo z Bli skim Wscho -
dem. Do 2015 od był pra wie 300 wy praw w głąb Omań skie go in te rio ru w po szu -
ki wa niu ma te ria łów do ar ty ku łów oraz zdjęć.

Równoleżnik Zero 2017
7-8 kwietnia Biblioteka, ul. Szewska 78
2 dni w kra inie, w któ rej przez dro gi pły -
ną wo do spa dy, a nie zna jo mi mó wią
so bie dzień do bry. W tym ro ku Fe sti wal
od wie dzą m.in. Ma rek To ma lik i Ma rek
Niedź wiec ki – po dróż ni cy, znaw cy kon -
ty nen tu. W so bo tę, dzień ro dzin ny wy -
peł nią warsz ta ty przy rod ni czo -li te rac -
kie, pla stycz ne, kra wiec kie. W klu bie fe -
sti wa lo wym (Pub Wę drów ki) m.in. od -
bę dzie się po kaz gry na Did ge ri doo
i wy stęp te atru im pro wi za cji Nie, bo.

Pre lek cje – wstęp wol ny! Warsz ta ty – za pi sy!
rownoleznikzero.pl

Bog dan Zdro jew ski  
Mo je spo tka nia z Osso li neum
21 kwiet nia 17:00

Re fek tarz ZNiO, Wrocław, ul. Szewska 37
Je den z naj bar dziej zna nych wro cław -
skich po li ty ków, pa sjo nat fo to gra fii.
Ab sol went kul tu ro znaw stwa i fi lo zo fii
na Uni wer sy te cie Wro cław skim.
Po prze ło mie 1989 ro ku pierw szy Pre -
zy dent Wro cła wia (do 2001 r.). Mi ni ster
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
w la tach 2007–2014, obec nie eu ro po -
seł. W 2015 ro ku otrzy mał ty tuł do ctor
ho no ris cau sa Aka de mii Sztuk Pięk -
nych im. E. Gep per ta we Wro cła wiu.
Czło nek pierw szej Ra dy Ku ra to rów Za -
kła du Na ro do we go im. Osso liń skich.

Wstęp wolny!



Eth nos -kul tu ry świa ta
Dzień Cze ski AHOJ! PĚKNĚ VÍTÁME!
22 kwiet nia 15:00

ODT Światowid,
ul. S. Sempołowskiej 54, we Wrocławiu
Spo tka nia/warsz ta ty/kon cert

Będzie można po zna ć naj cie kaw sze
tu ry stycz nie za kąt ki kra ju po łu dnio -
wych są sia dów, po roz ma wia ć o cze -
skiej sztu ce i li te ra tu rze z An drze jem
Ja go dziń skim. Po ćwi czy ć ję zyk cze ski
na mi ni kur sie Zrádná slo va. Nie za -
brak nie cze skich przy sma ków, a w fi -
na le za gra ka pe la Do cu ku. Re per tu ar
zespołu to me lo dyj ne, ener ge tycz ne
utwo ry z po gra ni cza folk u i big be atu.
Współorgnizacja z Fun da cją Ku kat ko.

Alicja Bielawska
Linia zakrzywia przestrzeń
7 kwietnia 18:00

Galeria Entropia Wrocław ul. Rzeźnicza 4 
XXVIII spotkanie autorskie z cyklu Szczyt Formy
Prowadzenie: Magda Grabiec

Ali cja Bie law ska, ab sol went ka hi sto rii sztu ki
na Un. War szaw skim i sztuk pięk nych na Ger -
rit Rie tveld Aca de mie w Am ster da mie. 
Two rzy rzeź by i ry sun ki. Jej pra ce kon cen tru ją
się wo kół ma te rial nej sfe ry co dzien no ści i re -
la cji po mię dzy przed mio ta mi, wnę trza mi,
a wspo mnie nia mi. Uży wa ta kich ma te ria łów
jak tka ni ny, me tal, drew no, ce ra mi ka. W swo -
ich pra cach do ty ka względ no ści na szej per cep cji i ro li pa mię ci.
Szczyt For my to cykl otwar tych spo tkań au tor skich z uzna ny mi ar ty sta mi mło -
de go i śred nie go po ko le nia, zaj mu ją cy mi się sze ro ko po ję ty mi dzia ła nia mi prze -
strzen ny mi. Ko or dy na cja cy klu: Ka ro li na Fre ino

Wik to ria Ma lic ka
Współ cze sna dzia łal ność
Osso li neum we Lwo wie
6 kwiet nia 17:00

Re fek tarz ZNiO, Wrocław, ul. Szewska 37
Wy kład w ra mach cy klu: Czło wiek.
Dzie ło. Miej sce. Hi sto rie cie ka we.
Pod czas wy kła du przed sta wio na zo -
sta nie dzia łal ność Peł no moc ni ka Za -
kła du Na ro do we go im. Osso liń skich
we Lwo wie. Sta no wi ska po wo ła ne go
w grud niu 2016 r., w ce lu uła twie nia
kon tak tów Osso li neum ze wszyst ki mi
lwow ski mi in sty tu cja mi, do któ rych
po woj nie tra fi ły zbio ry bi blio tecz ne
i mu ze al ne Za kła du.

Wstęp wolny!

Hi sto ria Ma gi stra Vi tae Ma rek Ko sen diak – wy kład
Od 21 kwiet nia

Cen trum Hi sto rii Za jezd nia – Sa la ki no wa, ul. Gra bi szyń ska 184 we Wro cła wiu
Za pra sza my na ko lej ne spo tka nie z cy klu Hi sto ria Ma gi stra Vi tae. Wy kład pt.Mu -
zy ka po nad po dzia ła mi. Mu zy ka ja ko prze strzeń wy ra zu my śli bi blij nej na przy kła -
dzie ar ty stów zwią za nych z Wro cła wiem wy gło si dr Ma rek Ko sen diak.

Wstęp wol ny!

Od Racławic po Maciejowice
powstańcza epopeja Tadeusza Kościuszki
29 kwietnia 13:30

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, ul. Powstańców Warszawy 5 | Wstęp wolny!
W związ ku z przy pa da ją cą 4 kwiet nia 2017 r. 223. rocz ni cą zwy cię skiej dla Po -
la ków bi twy pod Ra cła wi ca mi przy po mnia ne zo sta ną burz li we lo sy Naj wyż sze -
go Na czel ni ka Si ły Zbroj nej Na ro do wej i głów ne go do wo dzą ce go woj ska mi pol -
ski mi – Ta de usza Ko ściusz ki. Omó wio ny zo sta nie prze bieg naj waż niej szych
dzia łań mi li tar nych pod czas in su rek cji ko ściusz kow skiej.

Mał go rza ta J. Ko mar nic ka
Esperanto
10 kwiet nia 17:00

DBP - sa la kon fe ren cyj na, III pię tro,
Rynek 58 we Wrocławiu | Wstęp wol ny!

Spo tka nie, pt. Od ma łe go pod ręcz -
ni ka do ogól no świa to we go ru chu,
z cy klu: Tra dy cje wie lu kul tur po pro -
wa dzi Mał go rza ta J. Ko mar nic ka, in -
ter lin gwi sta I espe ran tyst ka. Przed -
sta wi ge ne zę espe ran to oraz cel, któ -
ry przy świe cał Lu dwi ko wi Za menho -
fo wi przy two rze niu te go mię dzy na ro -
do wego ję zy ka. Za pre zen tu je też je go
za sa dy gra ma tycz ne oraz in for ma cje
o ru chu espe ranc kim, je go sym bo lach
i do rob ku po pu lar no nau ko wym śro do -
wi ska espe ranc kie go. 

Alicja Abramowicz Wykład:
Martwa natura z głową byka.
Vanitas a la moderna
22 kwietnia 16:00

Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1
Po zbom bar do wa niu Gu er ni ki przez
Niem ców w 1937 r., Pa blo Pi cas so za -
czął wpro wa dzać do swych prac mo ty -
wy cha rak te ry stycz ne dla kla sycz nych
przed sta wień va ni tas, ta kie jak świe ce
czy czasz ki. Tak sta ło się rów nież
w przy pad ku płót na Mar twa na tu ra
z gło wą by ka. Pod czas wy kła du za pre -
zen to wa ne zo sta ną tak że in ne przy -
kła dy na to, jak do świad cze nia wo jen ne
i ich dra ma tycz ne skut ki wpły wa ły
na twór czość 20- wiecz nych ar ty stów.

Wstęp wolny!

Mar ta De rej czyk Wykład:
8 kwietnia 15:00

Mu zeum Et no gra ficz ne we Wroclawiu,
ul. R. Traugutta 111/113 | Wstęp wol ny!

O zja wi skach z Kra jo wej li sty nie ma -
te rial ne go dzie dzic twa kul tu ro we go
UNE SCO: przy wo łów kach dyn gu so -
wych w Szym bo rzu i haf ciar stwie ka -
szub skim szko ły żu kow skiej.
Przy wo łów ki dyn gu so we to zwy czaj
zwią za ny z ob cho da mi Świąt Wiel ka -
noc nych w Szym bo rzu na Ku ja wach,
kul ty wo wa ny przez miej sco we Sto wa -
rzy sze nie Klu bu Ka wa le rów od pierw -
szej po ło wy XIX w. Rów nie dłu gą tra -
dy cję ma haft ka szub ski szko ły żu -
kow skiej – dru gie z pre zen to wa nych
na wy kła dzie zja wisk z Listy UNE SCO.



1 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KON CERT FI NA ŁO WY - II EU RO PEJ SKIE
FOR MU SAK SO FO NO WE
17:00 AMKL, Sala Koncertowa
LA MEN TA CJE – CANTORES MINORES
WRATISLAVIENSES
19:00 Rynek Ratusz, Wrocław
RENATA PRZEMYK
19:00 Centrum Koncertowe A2
URSZULA
19:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
BRODKA CLASHES TOUR 2017 
19:00 Narodowe Forum Muzyki
OPERETKA NA POWAŻNIE, OPERA NA
WESOŁO - SCENA GWIAZD
19:00 Legnickie Centrum Kultury 
SEBASTIAN RIEDEL & CREE 
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych
JOACHIM KüHN SOLO
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
SŁONECZNA LINIA
17:00 Aula PCA, Polkowice
KABARET POD WYRWIGROSZEM
17:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
KLATKA Z ŁEZ premiera
Uroczysta inauguracja działalności
Wrocławskiego Teatru Tańca
19:00 Centrum Historii Zajezdnia
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
HALKA 19:00 Opera Wrocławska
MARATON/TREN 
MONODRAM PAWŁA PALCATA
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
HOPLA, ŻYJEMY!
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
DZIEń OTWARTY
wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teori
Muzyki i Muzykoterapii
9:00-17:00 AMKL
FESTIWAL GIER PLANSZOWYCH
GRATISLAVIA XVI
10:00 – 20:00 Strefa Kultury Studenckiej
Politechniki Wrocławskiej
OD OTTO MUELLERA DO OSKARA
SCHLEMMERA wykład Iwony Gołaj
12:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Klub Firlej
SPOTKANIE Z ADOLFEM JUZWENKO 16:00
Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
PLA STYCZ NE WARSZ TA TY WIEL KA NOC -
NE: CERAMIKA I Rę KO DZIE ŁO
9:00-13:15 Centrum Edukacji Kulturalnej
Dzieci i Młodzieży

The Rol ling Sto nes
War sza wa ‘67
SPE CIAL NUM BE RED EDI TION!
Mar cin Ja cob son
UWA GA! Grat ka dla wszyst kich fa nów
Sto ne sów – nakładem wy daw nic twa
c2 uka za ła się spe cjal na, nu me ro wa -
na edy cja ko lek cjo ner ska al bu mu The
Rol ling Sto nes  War sza wa’67.
Okład ka al bu mu (dla tej edy cji) po kry -
ta została ak sa mit ną fo lią. Album
zapakowany jest w ele ganc kie kar to -
no we, czar ne pudełko z tło czo nym ty -
tu łem oraz nu me rem edy cji.
Do wy daw nic twa do łą czo na jest ksią -
żecz ka w wer sji an giel skiej (tekst al -
bu mu) 44 stro ny oraz re pro duk cja pla -
ka tu (sztrajf) w for ma cie 79,5×27 cm,
a tak że 8 kart zdję cio wych o wy mia -
rach 20×20 cm wy dru ko wa nych na
kar to nie 300 gram w czar nej ko per cie
z ozdob ne go pa pie ru.

Tylko teraz pro mo cyj na ce na: 49 zł
In fo: www.wy daw nic two c2.pl

Sta ni sław Sro kow ski
Pre zen ta cja książ ki:
Do bij cie nas, tyl ko nie kłam cie
7 kwiet nia 18:00

KMiL, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10, Wrocław
Sta ni sław Sro kow ski uro dzo ny na Kre -
sach Wschod nich, po eta, pro za ik, dra -
ma turg, kry tyk li te rac ki, a tak że na -
uczy ciel aka de mic ki i pu bli cy sta.
W 2007 r. zo stał wy róż nio ny na gro dą
im. Jó ze fa Mac kie wi cza za tom opo -
wia dań kre so wych pt. Nie na wiść. Opo -
wia da nia te sta no wią kan wę fil mu
Sma rzow skie go Wo łyń. Try lo gia kre so -
wa Sro kow skie go zdo by ła du ży roz -
głos. Tom I tej try lo gii, Ukra iń ski ko cha -
nek, zna lazł się w ple bi scy cie Pol skie go
Ra dia wśród 10 naj waż niej szych ksią -
żek 25 – le cia RP. Pre zen to wa ny
na spo tka niu tom, to zbiór ese jów, fe -
lie to nów, ar ty ku łów i wy wia dów, któ re
mie rzą się z pro ble ma ty ką hi sto rycz ną
i od po wia da ją na py ta nie, co się z na -
mi, Po la ka mi, dzi siaj dzie je.

Wstęp wol ny!

Zamknięty w kadrze Opowieść o Zbyszku Cybulskim
Od 21 kwiet nia  Centrum Historii Zajezdnia – Sala A, ul. Grabiszyńska 184 we Wrocławiu
Zbi gniew Cy bul ski w pol skim świe cie fil mo wym na dal po zo sta je po sta cią nie tu -
zin ko wą. Wspa nia ły ak tor, nie ujarz mio ny cha rak ter i cie ka wa, wy my ka ją ca się
PRL -owskim ka no nom oso bo wość spra wia ją, że wciąż trud no przejść obo jęt nie
obok je go ak tor skich kre acji. Te naj więk sze po wsta ły we wro cław skiej Wy twór ni
Fil mów Fa bu lar nych. 
Po piół i dia ment, Giu sep pe w War sza wie, Sal to, to tyl ko część ty tu łów, któ re zo -
sta ną za pre zen to wa ne na sce no gra ficz nej wy sta wie po świę co nej tej po sta ci. 
Wra że nie ob co wa nia z pla nem fil mo wym, ory gi nal ne ko stiu my oraz frag men ty
fil mów i licz ne fo to sy skła da ją się na tę nie zwy kłą opo wieść.

Do 2.06.2017 | Wstęp wol ny!



WYSTAWY » » » 
EDYTA SOJA - CERAMIKA UŻYTKOWA
16:00 Obornicki Ośrodek Kultury

SPOTKANIA » » » 
PALMY WIELKANOCNE
11:00-14:00 Centrum Kultury Agora
RE ALIZM I SZTU KA O TE MA TY CE HI STO -
RYCZ NEJ W POL SCE wy kład Grze go rza
Woj tur skie go
12:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

DLA DZIECI » » »
W MORSKICH GŁęBINACH
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
CALINECZKA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA SNARKA
12:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
PIOTRUŚ PAN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
PIKSELOWE  Warsztaty Rodzinne 
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

3 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » »

ZEMSTA
11:00 Wrocławski Teatr Komedia
SEKS DLA OPORNYCH
17:30 i 20:00 Teatr Muzyczny Capitol
AN HE DO NIA – reż. Mi chał Wy stę pek
20:00 Klub Nietota

WYSTAWY » » »
DANUTA SIEMASZKO
Z POTRZEBY PIęKNA 
18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA » » »
WIELKANOCNE WARSZTATY DECOUPAGE
17:00 Fundacja Jak Malowana

DLA DZIECI » » » 
WARSZTATY CERAMICZNE 
16:30 Fundacja Jak Malowana

4 KWIETNIA WTOREK
KONCERT » » » 

ABELARD GIZA
19:00 Centrum Koncertowe A2
GRUZIńSKIE OPOWIEŚCI
19:00 Teatr im. C.K. Norwida, Jelenia Góra

SPEKTAKLE » » » 
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. J. Grzegorzewskiego
GWIAZDA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
TEATR IMPROWIZACJI 
IMPROKRACJA BESTSELLER
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » »
SZTUKA SMAKU
12:00 Galeria MDK Śródmieście 

SPOTKANIA » » » 
THE WORLD GAMES 2017
X Świa to we Igrzy ska Spor tów Nie olim pij -
skich. Wy kład Pa try cji Woj cie chow skiej
17:00 Dolnośląska Biblioteka IIIp., Rynek 58
TOPOGRAFIA PAMIęCI - SPOTKANIE Z
MARTINEM POLLACKIEM
17:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
CALINECZKA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
W KRAINIE CZARODZIEJSKIEGO FLETU
10:00 i 13:00 Opera Wrocławska
BAŚNIE PANA PERRAULT
11:00 TP, Scena na Świebodzkim

5 KWIETNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

GRUZIńSKIE OPOWIEŚCI
18:00 Strzegomskie Centrum Kultury
MUZYKA PASYJNA
18:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KONCERT MUZYKI FILMOWEJ 
19:00 Centr.Technologii Audiowizualnych 
TOMMY CASH 20:00 Klub Firlej
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. J. Grzegorzewskiego
MIRANDOLINA
19:00 TP, Scena Kameralna
GWIAZDA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
RIGOLETTO 19:00 Opera Wrocławska

WYSTAWY » » » 
TOŻSAMOŚć
Mię dzy na ro do wy Kon kurs Sztu ki Złot ni -
czej – upły wa ter min nad sy ła nia prac:
www.si lver.le gni ca.pl
Galeria Sztuki w Legnicy

Z ARCHITEKTURą 
PRZEZ KONTYNENTY
11:00 Centrum Poznawcze
CALINECZKA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

2 KWIETNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

MICHAŁ BA JOR – MOJA MIŁOŚć
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
KęKę 19:00 Klub Bezsenność
ANNA MARIA JOPEK MINIONE 
19:00 Narodowe Forum Muzyki
QUEBONQFIDE, SITEK, JWP
19:00 Centrum Koncertowe A2
PAU LI NA LEN DA & MUZ ZY FRIENDS BAND
AT LAST TRI BU TE TO ET TA JA MES
19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » » 
KABARET SMILE - TO CI TŁUMACZę!
16:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
BOEING BOEING
17:00 Wrocławski Teatr Komedia
RIGOLETTO 19:00 Opera Wrocławska
HOPLA, ŻYJEMY!
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
MIRANDOLINA prapremiera polska
19:00 TP, Scena Kameralna
KLATKA Z ŁEZ premiera
spektakl Wrocławskiego Teatru Tańca
19:00 Centrum Historii Zajezdnia
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
AN HE DO NIA – reż. Mi chał Wy stę pek
19:00 Klub Nietota

FILMY » » »
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ
ANIMACJI O!PLA
16:00 Klubokawiarnia Mleczarnia



2 TANCERKI I 9 X TYLE DŁONI: FOTOGRAFIA
18:00 Otwarte Pracownie Artystyczne 
KęPKA MAGDALENA MALARSTWO
18:00 Galeria Małgosia

SPOTKANIA » » » 
GIMNASTYKA DLA JęZYKA 
Przegląd Wiersza, Etiudy i Bajki
logopedycznej w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki Logopedycznej
9:00 MDK Śródmieście
NATURA W MALARSTWIE
ROMANTYCZNYM wy kł. Pau li ny Sze ląg
16:00 Dolnośląska Biblioteka IIIp.
WARSZTATY ZDOBIENIA PISANEK 
16:00-18:00 MDK Śródmieście
MUZEUM JAKO PRZESTRZEń SZTUKI,
PAMIęCI I DIALOGU 
Wykład Jerzego Kaczmarka
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
DOCENIAM 
SWÓJ NATURALNY POTENCJAŁ
18:00, 21:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00 i 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
BAŚNIE PANA PERRAULT
9:20 i 11:00 TP, Scena na Świebodzkim
WARSZTATY DLA RODZICÓW 
Z DZIEćMI OD 0 DO 2 LAT 
11:00 Muzeum Pana Tadeusza

6 KWIETNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

GRUZIńSKIE OPOWIEŚCI
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
VOO VOO
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
STANDARDY MUZYKI 
POPULARNO-ROZRYWKOWEJ
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

SPEKTAKLE » » » 
NARODOWY TEATR BALETU 
Z ODESSY - JEZIORO ŁABęDZIE
18:30 TP, Scena im. J. Grzegorzewskiego
MIRANDOLINA
19:00 TP, Scena Kameralna
COSì FAN TUTTE 
19:00 Opera Wrocławska
GWIAZDA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KABARET SMILE - TO CI TŁUMACZę!
20:30 OWE Odra, Oława

WYSTAWY » » »
MARIUSZ MAŚLANKA, PAUL ABBOTT
DOUBLE INDEMNITY w ramach
międzynarodowego projektu Connect
18:00 Atelier WRO

SPOTKANIA » » » 
WSPÓŁCZESNA DZIAŁALNOŚć
OSSOLINEUM WE LWOWIE
wykład Wiktorii Malickiej
17:00 Ossolineum, Refektarz
ELZBIETA ANNA KOŁODZIEJCZYK 
W DRODZE DO SIEBIE
19:00 Galeria Ślimak
O STRACIE JAKO IMPULSIE ROZWOJU
prelekcja Doroty Komudy-Augustyn
19:00 Dolnośląska Biblioteka IIp.

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00 i 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
BAŚNIE PANA PERRAULT
9:20 i 11:00 TP, Scena na Świebodzkim
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

7 KWIETNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

PIEŚNI I TAńCE WSCHODNIOSŁOWIAńSKIE
18:00 Klub Pod Kolumnami
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MAŁGORZATA KOSIEC
OBRAZ KONTROLNY
19:00 Galeria Arttrakt

SPOTKANIA » » » 
DOBIJCIE NAS, TYLKO NIE KŁAMCIE
prezentacja książki S. Srokowskiego
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MARK TOMALIK 18:00 Mediateka

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE pokaz przedpremierowy
10:30 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO 17:30 Wrocławski Teatr Lalek

8 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KORTEZ
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
ROMAN SALYUTOW – FOR TE PIAN
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
MA TE USZ DO BRO WOL SKI – FOR TE PIAN
17:00 Klub Muzyki i Literatury
BEYOND THE EVENT HORIZON
19:00 Klub Carpe Diem 
ANA MOURA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
WILD BREAD FEST II
19:00 Klub Ciemna Strona Miasta
KAT 19:00 Centrum Koncertowe A2
źRÓDŁO - PRZYJACIELE ŚPIEWAJą
JACKOWI KACZMARSKIEMU
20:00 Klub Stary Klasztor
MAGO 21:00 Wędrówki Pub

SPEKTAKLE » » »
FETA 2017: PREZENTACJE WYBRANYCH
MONODRAMÓW
od 10:00 Centrum Kultury Agora
SZEWCY 16:00 TP, Scena Kameralna
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. J. Grzegorzewskiego
SZKOŁA BŁAZNÓW
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
JA, PIOTR RIVIèRE…
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
ŚWIAT WEDŁUG 
HIERONIMA BOSCHA premiera
19:00 Teatr Arka
COSì FAN TUTTE 
19:00 Opera Wrocławska

GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
SŁAWEK REńSKI 
KOSMICZNE JASKINIE 
Wernisaż Malarstwa 
18:00 Galeria Ślimak

SPOTKANIA » » »
OTWARTY wydział Instrumentalny
9:00-17:00 AMKL
KIERMASZ WIELKANOCNY
10:00-16:00 Muzeum Etnograficzne 
TAJEMNICE AUSTRALII 
10:00 Mediateka
SZTUKA PUKA/ ŚWIECE Z NATURY
10:00 ODT Swiatowid
RODZINNE WARSZTATY TWORZENIA
DEKORACJI WIELKANOCNYCH
11:00-13:00 KT Kwiatowe Studio, 
ul. Jedności Narodowej 155
RA SZÓW – MAU ZO LEUM SCHAFFGO -
SCHÓW wy kład Bar ba ry Prze rwy
12:00 Muzeum Narodowe
STWÓRZMY RAZEM AUSTRALIę
HAPPENING PLASTYCZNY
14:00 Mediateka
EUKALIPTUS + TERMITY = DIDGERIDOO
15:00 Mediateka
O PRZY WO ŁÓW KACH DYN GU SO WYCH
W SZYM BO RZU...
wy kład Mar ty De rej czyk
15:00 Muzeum Etnograficzne
MAREK NIEDźWIECKI
19:00 Mediateka

DLA DZIECI » » »
RÓWNOLEŻNIK ZERO DLA DZIECI
10:00, 17:00 Mediateka
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

GRUZIńSKIE OPOWIEŚCI
19:00 TP, Scena im. J. Grzegorzewskiego
POLSKA SYMFONIA ROZRYWKOWA
19:00 Katedra pw św. Marii Magdaleny
ORGANEK
19:00 Centrum Koncertowe A2
ANDRZEJ PIASECZNY AKUSTYCZNIE
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
ROMAN SALYUTOW – FOR TE PIAN
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
POLSKA SYMFONIA ROZRYWKOWA 
19:00 Katedra – pw św. Marii Magdaleny
DŻEM - TRASA KONCERTOWA 2017
19:15 Hala Stulecia
PRO PUBLICO BONO + FATE + THIS NOISE
+ KULTURA UPADŁA
20:00 Centrum Reanimacji Kultury

SPEKTAKLE » » » 
KABARET SMILE - TO CI TŁUMACZę!
17:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
TRUBADUR 19:00 Opera Wrocławska
JA, PIOTR RIVIèRE…
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
SZEWCY 19:00 TP, Scena Kameralna
SZKOŁA BŁAZNÓW
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
NATURE MORTE oprowadzanie 
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
ALICJA BIELAWSKA 
LINIA ZAKRZYWIA PRZESTRZEń
XXVIII spotkanie autorskie z cyklu Szczyt
Formy, prow. Magda Grabiec
18:00 Galeria Entropia
ŁUKASZ SOLECKI RYSUNEK 1:4:9
18:30 Centrum Kultury Zamek

7 kwiet nia 19:00 | 8, 9 kwiet nia 16:00
Te atr Pol ski – Sce na Ka me ral na,

ul. Świd niac ka 28 



Z ARCHITEKTURą PRZEZ KONTYNENTY
11:00 Centrum Poznawcze
ETNOWARSZTATY Z JAJEM
11:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
ZŁOTE MYŚLI NA CZARNYM TLE 
warsztaty dla dzieci od 7 do 12 lat
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
SEKRETY AUSTRALIJSKICH TORBACZY I
DZIECIęCYCH KIESZONEK 12:30
Mediateka
BRZUCHO 14:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE premiera
17:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIEń OSIEMDZIESIąTY PIąTY premiera
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

9 KWIETNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

STARE DOBRE MAŁŻEńSTWO
18:00 Kłodzki Ośrodek Kultury
RAZ DWA TRZY
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
SIEDEM OSTATNICH SŁÓW
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
DROGA KRZYŻOWA
mu zycz ne ob ra zy i im pre sje – au tor ski
pro jekt Mar ka Stry szow skie go
18:30 Akademia Rycerska w Legnicy
GRUZIńSKIE OPOWIEŚCI
19:00 Teatr Zdrojowy, Kudowa Zdrój
LEMON
19:00 Centrum Koncertowe A2
WILD BREAD FEST II
19:00 Klub Ciemna Strona Miasta
IMIELA & SKRZYPEK
19:00 Klub Stary Klasztor
EKUMENICZNY KONCERT
WIELKOPOSTNY
19:30 Ba zy li ka św. Elż bie ty – Ko ściół Gar -
nizonowy, ul. św. Elżbiety 1/2

SPEKTAKLE » » »
FETA 2017 FINAŁ
od 12:00 Centrum Kultury Agora
SZEWCY 19:00 TP, Scena Kameralna
EDU KA CJA RI TY – P. FRON CZEW SKI 
17:00 Centrum Kultury Agora
JA, PIOTR RIVIèRE…
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
NIC NIE GRA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
TRUBADUR 18:00 Opera Wrocławska
GARNITUR PREZYDENTA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. J. Grzegorzewskiego
SZKOŁA BŁAZNÓW
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
ŚWIAT WEDŁUG HIERONIMA BOSCHA
19:00 Teatr Arka
INWAZJA JASZCZURÓW premiera
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

FILMY » » »
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ
ANIMACJI O!PLA
16:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPOTKANIA » » »
BAUHAUS. PIERWSZA NOWOCZESNA
SZKOŁA SZTUKI wykład Iwony Gołaj
11:00 Pawilon Czterech Kopuł

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
CALINECZKA
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ZIEMIANIE 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO 14:00 Wrocławski Teatr Lalek

10 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

ROMAN SALYUTOW – FOR TE PIAN
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SPOTKANIA » » » 
WARSZTATY CERAMICZNE 
17:00 Fundacja Jak Malowana
ESPERANTO  OD MAŁEGO PODRęCZNIKA
DO OGÓLNOŚWIATOWEGO RUCHU
prelekcja Małgorzaty J. Komarnickiej
17:00 Dolnośląska Biblioteka IIp.
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

11 KWIETNIA WTOREK
KONCERTY » » »

GRUZIńSKIE OPOWIEŚCI
18:00 Aula I LO, Milicz
HARRY POTTER IN CONCERT
19:00 Hala Stulecia
NOCTURNAL DEPRESSION, PSYCHONAUT
4, CIEń
19:30 Klub Liverpool
TCHEKA 20:00 Klub Stary Klasztor 



KONCERT PASYJNY 
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
INWAZJA JASZCZURÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MIRANDOLINA
19:00 TP, Scena Kameralna
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

13 KWIETNIA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » » 

REQUIEM D-MOLL premiera baletowa
19:00 Opera Wrocławska
MIRANDOLINA
19:00 TP, Scena Kameralna
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień
EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

14 KWIETNIA PIąTEK
SPEKTAKLE » » » 

REQUIEM D-MOLL premiera baletowa
19:00 Opera Wrocławska

15 KWIETNIA SOBOTA
SPEKTAKLE » » » 

REQUIEM D-MOLL premiera baletowa
19:00 Opera Wrocławska

WYSTAWY » » » 
ODKRYWANIE WILNA
12:30 Galeria DSAFiTA

17 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

KOLACJA DLA GŁUPCA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

18 KWIETNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

WALDEMAR GROMOLAK
koncert gitarowy
19:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPEKTAKLE » » » 
MAYDAY 19:00 TP, Scena Kameralna
ŻYCIEJ MARIANA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień
SKRZYWIENIE KRęGOSŁUPA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
TEATR IMPROWIZACJI 
IMPROKRACJA: ARMANDO
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko

19 KWIETNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

JAZZ W ŚWIATOWIDZIE: 
ARTUR LESICKI TRIO
19:00 ODT Światowid
PABLOPAVO I LUDZIKI
20:00 Klub Stara Piwnica
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
INWAZJA JASZCZURÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MAYDAY 19:00 TP, Scena Kameralna
SKRZYWIENIE KRęGOSŁUPA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
MAYDAY 2
20:15 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
WIECZORY Z HISTORIą
18:00 Klub Muzyki i Literatury

20 KWIETNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

KATARZYNA SMOLAREK
XX Jubileuszowy Konkurs i Festiwal
Muzyczny GITARIADA w Kłodzku.
18:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
MOZART PIANO QUARTET
19:00 NFM, Sala Kameralna
MITCH & MITCH & KASSIN
20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
INWAZJA JASZCZURÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MAYDAY 19:00 TP, Scena Kameralna
SKRZYWIENIE KRęGOSŁUPA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
PIOTREK SZUMOWSKI & BŁAŻEJ
KRAJEWSKI & KRZYSZTOF SAWCZUK

SPEKTAKLE » » » 
INWAZJA JASZCZURÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
TRUBADUR 19:00 Opera Wrocławska
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień
TEATR IMPROWIZACJI 
IMPROKRACJA: KRÓTKIE FORMY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
STANKIEWICZ–RÓŻEWICZ–STANKIEWICZ
17:00 Muzeum Pana Tadeusza
ANDRZEJ RUTYNA
W POSZUKIWANIU ARCHETYPU
Wystawa towarzysząca jubileuszowi 70-
lecia ZPAF 18:00 Galeria Za Szafą

SPOTKANIA » » » 
PREMIERA WYBORU POEZJI 
TADEUSZA RÓŻEWICZA
17:30 Muzeum Pana Tadeusza
WIECZÓR LITERACKI 
ZE ZBIGNIEWEM ZEBAREM
18:00 Filia 32 MBP Wrocław
WIECZÓR AUTORSKI 
KAROLA MALISZEWSKIEGO.
18:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZERWONY KAPTUREK
10:00 i 12:00 Opera Wrocławska
ZIEMIANIE 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

12 KWIETNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

GRUZIńSKIE OPOWIEŚCI
19:00 Teatr Stary, Bolesławiec



19:00 Galeria Ślimak

22 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KONCERT KAMERALNY
16:00 Opera Wrocławska
MADDALENA CASULANA
II KSIęGA MADRYGAŁÓW
KONCERT ZESPOŁU ARS CANTUS
kier. art. Tomasz Dobrzański
18:00 Rynek-Ratusz, Wrocław
NATALIA PIOTROWSKA
19:00 Jeleniogórskie Centrum Kultury
SUPERHEROES IN CONCERT
19:00 Hala Stulecia
GRA ŻY NA ŁO BA SZEW SKA & AJAGORE
20:00 Klub A`propos, Wałbrzych
PERCIVAL SCHUTTENBACH
20:00 Klub Stara Piwnica
ATOMIC 20:30 NFM, Sala Czarna

SPEKTAKLE » » » 
62.OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI
10:00 Caffe Modjeska w Legnicy
NIKT NIE JEST DOSKONAŁY
17:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
LIŻę TWOJE SERCE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
EDUKACJA RITY 
19:00 TP, Scena Kameralna
INKA 19:00 Teatr Arka
FEMME FATALE
19:00 Opera Wrocławska
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
WRAŻLIWOŚć 
NA OLŚNIENIENIE W NORMIE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień
INWAZJA JASZCZURÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

WYSTAWY » » » 
DLA PRESTIŻU I POTOMNYCH. ŚLąSKIE
SKRZYNKI CECHOWE
oprowadzanie kuratorskie
10:00-18:00 Muzeum Narodowe
DZIEń WOLNEJ SZTUKI
12:00 Muzeum Narodowe, Muzeum
Etnograficzne, Pawilon Czterech Kopuł
WYSTAWA MALARSTWA 
STANISŁAWA BABCZYńSKIEGO
17:00 ODSK Piast

SPOTKANIA » » »
WROCŁAWSKI FESTIWAL TAńCA GALOP-
2017
09:00 Szkoła Podstawowa nr 17
JEST WIOSNA plenerowe działania
Przywitaj Wio snę – do 23 kwietnia
od 10:00 Centrum Historii Zajezdnia
FILCOWANIE NA SUCHO
10:00 Robótki Stefci
ZWIEDZANIE TEATRU
13:30 i 15:00 Teatr Muzyczny Capitol
AHOJ! PĚKNĚ VÍTÁME!
Ethnos-kultury świata/ Dzień Czeski
15:00 ODT Światowid
MAR TWA NA TU RA Z GŁO Wą BY KA. VA NI -
TAS A LA MO DER NA 
wy kład Ali cji Abra mo wicz
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
RECORD STORE DAY WROCŁAW - DJ
600V, HIREK WRONA, DRUH SŁAWEK
17:00 Klub Nietota

DLA DZIECI » » » 
Z ARCHITEKTURą 
PRZEZ KONTYNENTY
11:00 Centrum Poznawcze

23 KWIETNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

KONCERT LAUREATÓW
KONKURSY MAŁYCH FORM
16:00 AMKL, Sala Koncertowa

20:00 Klub Firlej
SPOTKANIA » » » 

8. DOLNOŚLąSKI SALON WYDAWNICZY
SILESIANA
do 22 kwietnia
10:00-18:00 Dolnośląska Biblioteka, hol
HISTORIA MAGISTRA VITAE
MUZYKA PONAD PODZIAŁAMI
Wykład Marka Kosendiaka
18:00 Centrum Historii Zajezdnia
JERZY WIERZBICKI
BLISKI WSCHÓD 1999-2009
18:30 Centrum Kultury Zachód

21 KWIETNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

PIEŚNI I TAńCE BAŁKAńSKIE
18:00 Klub Pod Kolumnami
SYMFONICZNA PEŁNIA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
MISTRZOWIE BATUTY I MŁODZI WIRTUOZI
WIOLINISTYKI
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KING DUDE + DRAM MAJESTY
19:30 Klub Firlej
DEZERTER, WŁOCHATY
20:00 Klub Stary Klasztor - Sala Gotycka

SPEKTAKLE » » » 
INWAZJA JASZCZURÓW
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
10 PRZYKAZAń DLA KALINY premiera
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
EDUKACJA RITY 
19:00 TP, Scena Kameralna
ŚWIAT WEDŁUG HIERONIMA BOSCHA
19:00 Teatr Arka
NAPÓJ MIŁOSNY
19:00 Opera Wrocławska
INWAZJA JASZCZURÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MęŻCZYZNA IDEALNY
19:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
SKRZYWIENIE KRęGOSŁUPA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
ŁOWCY.B - NOWY PROGRAM 2016
19:30 Jaworski Ośrodek Kultury

WYSTAWY » » » 
NATURE MORTE oprowadzanie 
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
DARIUSZ J. GORSKI 
LIGHT ECHO. LIGHT
18:00 Galeria Entropia
NIEZNANE OBLICZA HINDUIZMU
18:00 Obornicki Ośrodek Kultury

SPOTKANIA » » » 
DOLNOŚLąKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
18:00-21:00 Klub Uff, ul. Nankiera 1
BOGDAN ZDROJEWSKI
Moje spotkania z ossolineum
17:00 Ossolineum, Refektarz
ALEKSANDRA J. STAROSTECKA 
I MIROSŁAW WELZ



RIVERSIDE
19:00 Centrum Koncertowe A2
SI SUONA A NAPOLI!
19:00 NFM, Sala Czerwona
PIOTR NOWAK BAND
TRIBUTE TO NALEPA
LEGNICA BLUES DAY
19:00 Akademia Rycerska w Legnicy
GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA & AJAGORE
19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant
DOMINIKA BARABAS
RUSTYKALNY CYRK
20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
KABARET NOWAKI - 10-LECIE 
16:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
LIŻę TWOJE SERCE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
NAPÓJ MIŁOSNY
18:00 Opera Wrocławska
POMOC DOMOWA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
NIE TRZEBA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
EDUKACJA RITY 
19:00 TP, Scena Kameralna
WRAŻLIWOŚć 
NA OLŚNIENIENIE W NORMIE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień
INWAZJA JASZCZURÓW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

FILMY » » »
OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL POLSKIEJ
ANIMACJI O!PLA
16:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

WYSTAWY » » » 
DO CZTERECH RAZY SZTUKA
oprowadzanie Iwony Gołaj
11:00 i 16:00 Muzeum Narodowe 

SPOTKANIA » » » 
IM PRE SJO NIZM I POST IM PRE SJO NIZM wy -
kład Ja dwi gi Ja siń skiej -Sa du ry
12:00 Muzeum Narodowe we Wrocławiu

WYSTAWY » » » 
GOŁKOWSKA. WYSTAWA OTWARTA 18:00
Galeria Awangarda BWA

DLA DZIECI » » » 
MAŁY KTOŚ I POGROMCA POTWORÓW
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

24 KWIETNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

ANIA DąBROWSKA 
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPEKTAKLE » » » 
PRZEPRASZAM, CO PAN TU ROBI?
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

25 KWIETNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

ŚWIATOWID KLASYCZNIE
18:30 ODT Światowid
PREZYDENTKI
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
LIŻę TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
TEATR IMPROWIZACJI 
IMPROKRACJA: YOUTUBE PARTY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
OD MIŁOŚCI DO MIŁOŚCI
SPOTKANIE AUTORSKIE POETKI ANNY
LEŚNIEWSKIEJ 
17:00 KKL źródło parafia MM Kolbego
CZYTANIE RÓŻEWICZA wiersze z tomu
Nauka chodzenia czyta R. Kronenberger 
17:00 Muzeum Pana Tadeusza

BRONISŁAW WOJCIECHOWSKI
JESIENNE ZAPATRZENIA
poetycki wieczór słowno-muzyczny
18:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko

26 KWIETNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe
TEDE 21:00 Klub X-Demon

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
WESELE FIGARA
18:00 AMKL, Sala Teatralna
PREZYDENTKI
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 TP, Scena Kameralna
LIŻę TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
DZIWNY PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI » » » 
OCH EMIL! 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
27 KWIETNIA CZWARTEK

KONCERTY » » »
ZESPOŁY KAMERALNE
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
WIELOZNACZNOŚĆ DŹWIĘKU
19:00 Sala Teatralna AMKL
MECCORE STRING QUARTET
19:00 NFM, Sala Kameralna
ANTONI MURACKI 19:00 Galeria Ślimak

SPEKTAKLE » » » 
WESELE FIGARA
18:00 AMKL, Sala Teatralna
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 TP, Scena Kameralna
MAKBET
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
ŚWIAT WEDŁUG HIERONIMA BOSCHA
19:00 Teatr Arka
LIŻę TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
DZIWNY PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
Z RąCZKI DO RąCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
TOMEK NOWACZYK & GRZEGORZ
DOLNIAK & FAMOUS JIM WILLIAMS
20:00 Klub Firlej

DLA DZIECI » » » 
OCH EMIL! 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

28 KWIETNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

V DOLNOŚLĄSKI KONKURS PIEŚNI

Do 14 maja w całej Polsce:
domy kultury, galerie sztuki, kina



ARTYSTYCZNEJ 
12:00 AMKL, Sala Teatralna
PIEŚNI I TAńCE POLSKIE
18:00 Klub Pod Kolumnami
KONCERT DYPLOMANTÓW AKADEMII
MUZYCZNEJ IM. I.J. PADEREWSKIEGO W
POZNANIU
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
MGŁA 19:30 Klub Firlej
REVIVE 23:00 Das Lokal

SPEKTAKLE » » » 
WESELE FIGARA
18:00 AMKL, Sala Teatralna
DŻOB
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień
KOPCIUSZEK premiera
19:00 Opera Wrocławska
NA PEŁNYM MORZU
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 TP, Scena Kameralna
LIŻę TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
ŚWIAT WEDŁUG HIERONIMA BOSCHA
19:00 Teatr Arka
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
Z RąCZKI DO RąCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
PAWEŁ ADAMIEC
KRÓLOWIE NADBUŻAńSCY
18:00 Centrum Kultury Zamek
CZAR NA WIO SNA. WO KÓŁ NIE ZA LEŻ NEJ
SCE NY MU ZYCZ NEJ WRO CŁA WIA
LAT 80. XX WIE KU
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
OCH EMIL! 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

29 KWIETNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

CZTERY GŁOSY W DYSKUSJI
18:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
LIŻę TWOJE SERCE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena

KOPCIUSZEK premiera
19:00 Opera Wrocławska
NA PEŁNYM MORZU
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
OKNO NA PARLAMENT
18:00 TP, Scena Kameralna
ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
DŻOB
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień
MAKBET
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
NATURE MORTE oprowadzanie 
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » »
OD RACŁAWIC PO MACIEJOWICE
wykład Grzegorza Wojturskiego
13:30 Muzeum Narodowe

WYCIECZKI » » »
SU LI SŁAW: PA ŁAC – ŁAM BI NO WI CE: OBÓZ
JE NIEC KI – NIE MO DLIN: ZA MEK
informacja: 609 941 775 BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » » 
ZIEMIANIE 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
BRZUCHO 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
OCH EMIL! 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

30 KWIETNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MARCIN WASILEWSKI TRIO 
+ NILS PETTER MOLVæR
16:00 NFM, Sala Główna KGHM
BACH: NASTęPNE POKOLENIE
18:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
LIŻę TWOJE SERCE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duza Scena
KOPCIUSZEK premiera
18:00 Opera Wrocławska
NIC NIE GRA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
ZAMEK
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
NA PEŁNYM MORZU
19:00 TP, Scena na Świebodzkim

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

29 KWIETNIA 2017
• SULISŁAW Pałac

• ŁAMBINOWICE Obóz jeniecki
• NIEMODLIN Zamek

3 MAJA 2017
• CZECHY – BRUNTAL Zamek

• KARLOVA STUDANKA Uzdrowisko

6 MAJA 2017
• OŁOMUNIEC – I termin

7 MAJA 2017
• OŁOMUNIEC – II termin

13 MAJA 2017
• KSIąŻ

Nowa wystawa | Stadnina
• GALOWICE Muzeum Powozów

• ŻóRAWINA Kościół

23-25 CZERWCA 2017
• GNIEZNO – SZLAK PIASTOWSKI

Gnie zno | Ostrów Led nic ki
Po la Led nic kie | Trze mesz no

Mo gil no | Strzel no
Krusz wi ca – REJS po je zio rze Go pło
Wiel ko pol ski Park Et no gra ficz ny

DZIE KA NO WI CE
Park Mi nia tur PO BIE DZI SKA

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

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

PIOSCENKI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, Scena Ciśnień
MAKBET
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
OKNO NA PARLAMENT
20:00 TP, Scena Kameralna

WYSTAWY » » » 
MIRA ŻELECHOWER-ALEKSIUN 'ESTER –
ZA ZASŁONą
17:00 Klub Muzyki i Literatury

SPOTKANIA » » »
DOLNOŚLąSKA GIEŁDA FONOGRAFICZNA
od 12.00 Impart, ul. Mazowiecka 17
DOMOWY TEATR LALEK WARSZTATY
15:00 WCTD

DLA DZIECI » » » 
OCH EMIL! 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
FRANIA PIORUN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
BRZUCHO 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE 15:00 Wrocławski Teatr Lalek



adresy do kalendarium miesięcznika Co Jest Grane
Akademia Rycerska

Ojców Zbigniewa i Michała, Legnica
Akademia Muzyczna 
im Karola Lipińskiego (AMKL)

pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
Au la i Kino PCA 

Skal ni ków 6, Po lko wi ce
Atelier WRO

Kuźnicza 29a, Wrocław
Centrum Edukacji Kulturalnej 
Dzieci i Młodzieży

Kołłątaja 20, Wrocław
Centrum Historii Zajezdnia

Grabiszyńska 184, Wrocław
Centrum Koncertowe A2

ul.Góralska 5, Wrocław
Centrum Kultury Agora

Serbska 5a, Wrocław
Cen trum Kul tu ry Muza

Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin
Cen trum Kul tu ry Za mek

pl. Świę to jań ski 1, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Za chód

Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Centrum Reanimacji Kultury

Jagiellonczyka  10 c/d, Wrocław
Cen trum Sztuki WRO

Widok 7, Wro cław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Rynek 58, Wro cław
Biu ro Fe sti wa lo we Im part

Ma zo wiec ka 17, Wro cław
Ci vi tas Chri stia na

Kuź ni cza 11-13, Wro cław
Dzier żo niow ski Ośro dek Kul tu ry

Świd nic ka 23, Dzier żo niów
Filia 32 MBP Wrocław

9 Maja 26, Wrocław
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Fun da cja Jak Ma lo wa na

Bia ło skór ni cza 26, Wro cław
Galeria Arttrakt 

Ofiar Oświęcimskich 1/1, Wrocław
Galeria DSAFiTA

Włodkowica 31/4a Ip., Wrocław
Ga le ria En tro pia

Rzeź ni cza 4, Wro cław
Galeria Małgosia

Odrzańska 29/30, Wrocław
Ga le ria Sztu ki i Miej sce Spo tkań Śli mak

Kon sty tu cji 3 Ma ja 4, Wro cław
Galeria Za Szafą

św. Marcina 4, Wrocław
Jaworski Ośrodek Kultury

ul. Rynek 5, Jawor
KKL "Źródło" parafia MM Kolbego

Horbaczewskiego 20, Wrocław
Katedra pw św. Marii Magdaleny

Szewska 10, Wrocław
Ha la Stu le cia, Sa la Au dy to ryj na, Centrum
Poznawcze

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Klub A`propos

Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Klub Bez sen ność

Ru ska 51 Pa saż Nie po lda, Wro cław

Klub Car pe Diem – Wro cław
Wi ta Stwo sza 16, Wro cław

Klub Fir lej
Gra bi szyń ska 56, Wro cław

Klub Ma na na Ca fe
Św. Mi ko ła ja 8-10, Wro cław

Klub Das Lokal
Plac Solidarności 1/3/5, Wrocław

Klub Liverpool
Świdnicka 37, Wrocław

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry
pl. T. Ko ściusz ki 10, Wro cław

Klub Nie to ta
Ka zi mie rza Wiel kie go 50, Wro cław

Klub Ciemna Strona Miasta
pl. Gen. W. Wróblewskiego 3A, Wro cław

Klub Pod Ko lum na mi
pl. św. Ma cie ja 21, Wro cław

Klub Spi żar nia
Pia stow ska 1, Le gni ca

Klub Sta ra Piw ni ca
Krup ni cza 15, Wro cław

Klub Sta ry Klasz tor
Pur ky nie go 1, Wro cław

Klub X-Demon
pl. Wolności 7, Wrocław

Klubokawiarnia Mleczarnia
Włodkowica 5, Wrocław

Kłodz ki Ośro dek Kul tu ry
pl. Ja gieł ły 1, Kłodz ko

Le gnic kie Cen trum Kul tu ry 
Choj now ska 2, Le gni ca

MDK Śródmieście
Dubois 5, Wro cław

Mediateka
pl. Teatralny 5, Wrocław

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na Fi lia 57
Szew ska 78, Wro cław

Miejski Ośrodek Kultury
pl. Konstytucji 3 Maja 2, Głogów

Muzeum Etnograficzne
Traugutta 111/113, Wrocław

Muzeum Narodowe 
pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

Mu zeum Pa na Ta de usza
Ry nek 6, Wro cław

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

Mu zeum Zie mi Kłodz kiej w Kłodz ku
Igna ce go Łu ka sie wi cza 4, Kłodz ko

Na ro do we Fo rum Mu zy ki – NFM
pl. Wol no ści 1, Wro cław

Panorama Racławicka 
Purkyniego 11, Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł 
Wy sta wo wa 1, Wro cław

Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry
Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie

Opera Wrocławska 
Świdnicka 35, Wro cław

Otwar te Pra cow nie Ar ty stycz ne 
Ru ska 46c/7, Wro cław

Ossolineum, Aula, Refektarz
Szewska 37, Wro cław

ODSK Piast
Rękodzielnicza 1, Wrocław

ODT Swiatowid
Sempołowskiej 54A, Wrocław

OWE Odra
Młyńska 3, Oława

PPM Za jezd nia
Le gnic ka 65, Wro cław

Przestrzeń Artystyczno - Kreatywna
Plac Kościuszki 12, Wrocław

Ro bót ki Stef ci
Pio nie rów 8, Wro cław

Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław 
Kar ko no ska 10, Wro cław

Sa lo nik Czterech Muz
J. Piłsudskiego, Oborniki Śląskie

Salonik Trzech Muz
Zawalna 7, Wrocław

Szkoła Podstawowa nr 17
Wieczysta 105, Wrocław

Te atr Pol ski, Sce na Ka me ral na
Świd nic ka 28, Wro cław

Teatr Polski, 
Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go

Ga brie li Za pol skiej 3, Wro cław
Te atr Pol ski, Sce na na Świe bodz kim

pl. Or ląt Lwow skich 20c, Wro cław
Strefa Kultury Studenckiej PWR

Hoene-Wrońskiego 10, Wrocław
Strze gom skie Cen trum Kul tu ry

Pa de rew skie go 36, Strze gom
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem

Włod ko wi ca 5a, Wro cław
Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43, Świdnica
Te atr Arka

Mennicza 3, Wro cław
Te atr Mu zycz ny Ca pi tol

J. Pił sud skie go 67, Wro cław
Te atr Lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu

Bucz ka 16, Wał brzych
Te atr Zdro jo wy

Ko ściusz ki 19, Szczaw no Zdrój
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida

al. Wojska Polskiego 38, Jelenia Góra
Te atr im. Heleny Mo drze jew skiej, 
Caffe Modjeska

Ry nek 39, Le gni ca
Ver ti go Jazz Club & Re stau rant

Od rzań ska 13, Wro cław
Wędrówki Pub

Podwale 37/38, Wrocław
Wro cław skie Cen trum Se nio ra

pl. Do mi ni kań ski 6, Wro cław
Wro cław skie Cen trum 
Twór czo ści Dziec ka

Kuź ni cza 29a, Wro cław
Wrocławski Teatr Komedia
Wro cław ski Te atr La lek

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Wrocławski Teatr Współczesny

Rzeźnicza 12, Wrocław
Zamek Piastów Śląskich

pl. Zamkowy 1, Brzeg
Ząb ko wic ki Ośro dek Kul tu ry

Ry nek 24, Ząb ko wi ce Ślą skie
Zespół Placówek Kultury

Wrocławska 12, Żmigród
Zdro jo wy Te atr Ani ma cji

Park Zdro jo wy 1, Je le nia Gó ra



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne
Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa,
Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res ko re spon dencyj ny:
Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007,
50-950 Wro cław 68 
Re dak tor na czel ny:
Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia KiD

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

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.800 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 105.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 660.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 3. 800.000 
zapytań repertuarowych
sta ty sty ki po twier dzo ne przez nie za leż ną
od Wy daw cy usłu gę Go ogle Ana ly tics

reklama@cojestgrane.pl

REKLAMUJ SIę W CJG
otrzymasz notkę na stronach
redakcyjnych gratis + bezpłatne
egzemplarze miesięcznika

REKLAMA MODUŁOWA:
1 mo duł – 190 zł netto
1 moduł: 70x45 mm
2 moduły: 70x90 mm
3 moduły: 70x135 mm
cała strona: 1.500 zł netto

Rock we Wro cła wiu
1959-2000
Autorzy: Bo gu sław Klim sa,
Wie sław Ko rec ki -So kół
Wy jąt ko we, dwu -czę ścio we wy daw -
nic two sta no wią ce kom plet.
KSIąŻ KA: bo ga to ilu stro wa na, pre zen -
tu ją ca hi sto rię wro cław skie go ROCK -
-a od je go po cząt ków 1959 do ro -
ku 2000. A w niej: 11 roz dzia łów, pre -
zen ta cja wszyst kich ze spo łów, mu zy -
ków oraz ar ty stów zwią za nych z mia -
stem. Klu by mu zycz ne, hi sto rię wy -
twa rza nia pierw szych gi tar i wzmac -
nia czy, gi ta ro wy re kord, cie ka wost ki,
aneg do ty, in deks na zwisk.
FOL DER: pre zen tu je pra ce pla stycz ne
kil ku wro cław skich ar ty stów.

Pro mo cyj na ce na 70 zł brut to
In fo: www.wy daw nic two c2.pl

Kiermasz wielkanocny
8 kwietnia 10:00-16:00

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

W cza sie kier ma szu bę dzie moż na ku -
pić pra ce pre zen to wa ne na wy sta wie
Pi san ki i pal my wiel ka noc ne, m.in. pal -
my ple cio ne z su szo nych i bar wio nych
kwia tów, traw i ziół, ba ran ki z cia sta
i gli ny, pa pie ro we kwia ty drew nia ne
ptasz ki oraz pi san ki stwo rzo ne me to -
da mi tra dy cyj ny mi i współ cze sny mi.
Kiermasz jest oka zją że by za opa trzyć
się w świą tecz ne ozdo by sto łów i ko -
szycz ków oraz po da run ki dla bli skich.

Wstęp wol ny!

Silesiana
8. Dol no ślą ski Sa lon Wy daw ni czy
20-22 kwiet nia 10:00-18:00

Dol no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na – Hol,
Rynek 58 we Wro cła wiu

To już ósma edy cja tar gów książ ki re -
gio nal nej SI LE SIA NA. W dniach 20-22
kwiet nia br. za pra sza my do Dol no ślą -
skiej Bi blio te ki Pu blicz nej we Wro cła -
wiu, gdzie za pre zen tu je się ok. 20 wy -
daw nictw z ca łe go Dol ne go Ślą ska.
Wśród nich wro cław skie, m.in.: Via No -
va, c2, eM Ka, Nor tom, Wro cław ski Dom
Wy daw ni czy, Eko -Graf, Asia -Press,
pod wro cław ski Ko ło wro cek, je le nio gór -
skie – Ad Rem, no wo rudz kie Ma mi ko
oraz kil ka dol no ślą skich in sty tu cji kul -
tu ry i sto wa rzy szeń re gio nal nych.
Wszyst kich za in te re so wa nych pu bli ka -
cja mi wy da wa ny mi na Dol nym Ślą sku
za pra sza my na kier masz oraz spo tka -
nia z au to ra mi.

Wstęp wol ny!
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