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TE ATR POL SKI we Wro cła wiu – Dy rek tor: CE ZA RY MO RAW SKI
SCE NA im. Jerzego 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

Sza now ni Pań stwo,
z ra do ścią zapraszamy Pań stwu do udziału w nie zwy kłym świą tecz -
nym pro jek cie ar ty stycz nym de dy ko wa nym wszyst kim wraż li wym
wi dzom. Zrealizowaliśmy dla Was spek takl sztu ki ru chu in spi ro wa -
ny „Opo wie ścią wi gi lij ną” Char le sa Dic ken sa, któ ry ma szan sę stać
się uni ka to wym wy da rze niem 2017 ro ku.
Przedstawienie jest po łą cze niem ży wio łów ru chu, tań ca, mi mu,
akro ba cji z kla sycz ny mi ele men ta mi te atru dra ma tycz ne go, w któ -
rym ro le ak tor skie zo sta ły na pi sa ne ja ko ada pta cja li te rac kie go
pier wo wzo ru.
W po nad sie dem dzie się cio let niej hi sto rii Te atru Pol skie go nie by ło
te go ro dza ju wy da rze nia. Ma rze nie o syn te zie sztuk jest tak sta re jak
te atr, jed nak do prób je go re ali za cji do cho dzi nie czę sto.
W te atrze Pol skim po raz pierw szy.
W cza sie pięt na sto let niej dzia łal no ści na are nie mię dzy na ro do wej,
Te atr Oce lot brał udział w wie lu pre sti żo wych świą tecz nych pro jek -
tach ar ty stycz nych na te re nie Nie miec, Au strii oraz Hisz pa nii.
Mi mo bo gac twa do świad czeń, ta ki spek takl, Te atr Oce lot re ali zu je
pierw szy raz.
Świą tecz ne wy da rze nie zre ali zo wa li wy jąt ko wi twór cy: 
Be ata Za jąc – sce na rzyst ka i re ży ser ka wi do wisk sztu ki ru chu. Dy -
rek tor ar ty stycz na Te atru Oce lot, wy re ży se ro wa ła więk szość je go
pre zen ta cji, wi do wisk ar ty stycz nych. Spra wo wa ła nad zór ar ty stycz -
ny nad mię dzy na ro do wy mi pro jek ta mi. Wy kre owa ne przez nią wi -
do wi ska sztu ki ru chu za chwy ca ły pu blicz ność w kra ju i na świe cie.
Bog dan Za jąc – trzy krot ny Mi strza Świa ta w Akro ba ty ce Spor to wej,
uzna ny ar ty sta Ci rque du So le il, tre ner i kon sul tant akro ba tycz ny naj -
więk szych świa to wych pro duk cji Fran co Dra go ne, Ci rque du So le il.

Ce za ry Mo raw ski – dy rek tor Te atru Pol skie go we Wro cła wiu, wy -
kła dow ca aka de mic ki w uczel niach ar ty stycz nych, dy rek tor mię dzy -
na ro do we go fe sti wa lu te atral ne go, ak tor zna ny z ról wy bit nych i po -
pu lar nych, re ży ser oko ło 40 spek ta kli w Pol sce oraz za gra ni cą
(głów nie w te atrach nie miec kich). 
Kil ku dzie się ciu ar ty stów two rzy na sce nie Te atru Pol skie go wi do wi -
sko nie zwy kłe i nie spo ty ka ne. Pra gnie my za pro sić Pań stwa w tę nie -
zwy kłą prze strzeń do świą tecz nych spo tkań ro dzin nych i fir mo wych.
Char les Dic kens w swej opo wie ści za warł pro ces prze mia ny głów -
ne go bo ha te ra. O czym opo wia da au tor? O po szu ki wa niu do bra,
praw dy i mi ło ści. O od naj dy wa niu sie bie.
Tej in ten cji au to ra je ste śmy wier ni.

Sławomir Olejniczak
Spek ta kle 6-22 grud nia | Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go,
ul. Ga brie li Za pol skiej 3 | Bi le ty: 50/35 zl
In for ma cja i re zer wa cja bi le tów: +48 71 316 07 77 | +48 71 316 07 78

OPO WIEŚĆ WI GI LIJ NA
MA GICZ NE WI DO WI SKO RO DZIN NE

Na mo ty wach opo wia da nia Char le sa Dic ken sa – Opo wie ści wi gi lij ne
Sce na riusz i dia lo gi czę ści dra ma tur gicz nej SŁA WO MIR OLEJ NI CZAK

Re ży se ria BE ATA ZA JĄC (część akro ba tycz na) i CE ZA RY MO RAW SKI (część dra ma tur gicz na)
Mu zy ka KON RAD RO GIŃ SKI | Cho re ogra fia BE ATA ZA JĄC | Nad zór akro ba tycz ny BOG DAN ZA JĄC

Ko stiu my ak to rów czę ści dra ma tur gicz nej MA TE USZ STĘP NIAK

fot. szwajkowski.info



Benefis Profesor Grażyny
Pstrokońskiej-Nawratil
Kom po zy tor  i pe da gog
10 grudnia 17:00

Sala koncertowa aMkl, pl. Jana Pawła ii, nr 2
Stu dio wa ła kom po zy cję w ów cze snej
PWSM we Wro cła wiu po cząt ko wo
u prof. Ste fa na Bo le sła wa Po ra dow skie -
go, a na stęp nie w kla sie prof. Ta de usza
Na tan so na. W 1978 r. ja ko sty pen dyst -
ka rzą du fran cu skie go uczest ni czy ła
w wy kła dach Oli vie ra Mes sia ena (Kon -
ser wa to rium) i Pier re Bo ule za (IR CAM)
w Pa ry żu, a tak że w se mi na rium au tor -
skim Ian ni sa Xe na ki sa w Aix en Pro ven -
ce. By ła rów nież sta ży stą w Stu dio Mu -
zy ki Eks pe ry men tal nej w Mar sy lii.
Od 1971r. za wo do wo zwią zana
z PWSM we Wro cła wiu (obec nie Aka de -
mia Mu zycz na im. Ka ro la Li piń skie go),
gdzie pro wa dzi kla sę kom po zy cji.
Do ro bek kom po zy tor ki obej mu je kil ka -
dzie siąt po zy cji, w więk szo ści uję tych
w cy kle. Naj waż niej szy to cykl wiel kich
form pod wspól nym ty tu łem Fre ski.

karty wstępu do odbioru w bud. e od 6.12

Trwa 5. Fe sti wal Oper Współ cze snych+
25 li sto pa da – 3 grud nia 2017 Ope ra Wro cław ska, ul. Świd nic ka 35

SPek Ta kle FeSTiWalOWe:
2 grudnia, godz. 19:00 – krzysz tof Pen de rec ki, Ubu król
3 grudnia, godz. 18:00 – ki lar, Gó rec ki, Pra squ al /an dries sen – eu fo lia
am bu lo, chor. Ja cek Przy by ło wicz | Ja cek Ty ski

W ra mach Fe sti wa lu na pu blicz ność Ope ry Wro cław skiej cze ka ją jesz cze dwa
wy da rze nia. 2 grud nia spek takl go ścin ny Ope ry Ślą skiej z By to mia – Ubu Król
Krzysz to fa Pen de rec kie go, na gro dzo ny ostat nio m.in. Zło tą Ma ską 2016. Spek -
takl wy re ży se ro wał Wal de mar Za wo dziń ski oraz 3 grud nia – fi nał Fe sti wa -
lu – pre mie ra ba le to wa Eu fo lia | Am bu lo z cho re ogra fią Jac ka Przy by ło wi cza
i Jac ka Ty skie go do mu zy ki Woj cie cha Ki la ra, Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go, Pra -
squ ala i Lo uisa An dries se na. Spek takl od by wa się w ra mach ob cho dów Ro ku Pol -
skie go w Ope rze Wro cław skiej.
Pro jekt re ali zo wa ny jest w ra mach ob cho dów stu le cia od zy ska nia nie pod le gło ści.

GrU dNiO We Pre Mie ry:
16 grud nia – Ch. W. Gluck, Or fe usz i eu ry dy ka, dyr. Ja ro sław Thiel, reż. Ma riusz Tre liń ski
30, 31 grud nia – l. Bern ste in, kan dyd (wer sja se mi sta ge),
dyr. Mar cin Na łęcz -Nie sio łow ski, reż. Han na Ma rasz

Sylwester 2017 Vivica Genaux
30 i 31 grudnia 18:00

NFM, Sala Główna, plac Wolności 1 we Wrocławiu
Wykonawcy: Jarosław Thiel – dyrygent | Vivica Genaux – sopran 
Wrocławska Orkiestra Barokowa | Przemysław Wasilkowski – aktor

Narodowe Forum Muzyki zaprasza na sylwestrowe spotkanie z muzyką baroku.
Radosnemu świętowaniu nowego roku towarzyszyć będzie twórczość Antonia
Vivaldiego i Georga Friedricha Händla. W roli głównej: opera i muzyka dworska!

Bilety: 250/150 | 110/90 | 80/60 zł

Vivica Genaux 
fot. Ribalta Luce Studio

fot. Marta Filipczyk

Wrocławska Orkiestra Barokowa
fot. Łukasz Rajcher



GGRRUUDDZZIIEEŃŃ 22001177
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
22  XXIIII,,  ggooddzz..  1155..0000,,  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA ORAZ KONCERT 
Z OKAZJI 40-LECIA KLASY SAKSOFONU AMKL **  

22  XXIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKU OB LI CZA MU ZY KI EU RO PY
– MI KO ŁAJ KO WE NIE SPO DZIAN KI  **

88  XXIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL  
KONCERT Z CYKLU PIĄTKI Z GITARĄ
PE ŁECH & HOR NA DUO: SAM BA I BOS SA NO VA 
Z AK CEN TEM ŚWIĄ TECZ NYM **
WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorrzzyy::

99  XXIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  GGłłóówwnnaa  NNFFMM  
KONCERT AKADEMICKIEJ 
ORKIESTRY SYMFONICZNEJ AMKL
Bilety: www.nfm.wroclaw.pl
WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorr::

1100  XXIIII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
BENEFIS PROFESOR 
GRAŻYNY PSTROKOŃSKIEJ-NAWRATIL **
WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorr::

1122  XXIIII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KON CERT MU ZY KA KA RO LA SZY MA NOW SKIE GO **

1166  XXIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
RECITAL PERKUSYJNY – KRYSTIAN SKUBAŁA **

1199  XXIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT KAMERALNY **

Sza now ni Pań stwo,
gru dnio wa ofer ta ar ty stycz na Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go 
we Wro cła wiu w spo sób szcze gól ny 
ad re so wa na jest do mi ło śni ków 
mu zy ki sym fo nicz nej, ka me ral nej
i so lo wej.  Znaj du ją się w niej 
tak że  kom po zy cje współ cze sne. 

Wy jąt ko wym wy da rze niem w gru dnio wym ka len da rzu na szej Uczel ni bę dzie z pew no ścią 
Be ne Hs Pro fe sor Gra ży ny Pstro koń skiej -Na wra til – wy bit nej kom po zy tor ki, wie lo let niej 
pe da gog oraz ab sol went ki ów cze snej Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Mu zycz nej we Wro cła wiu. 
Be ne Hs Pa ni Pro fe sor od bę dzie się 10 grud nia w Sa li Kon cer to wej AMKL, a w pro gra mie 
znaj dą się m.in.: spo tka nie z Kom po zy tor ką, kon cert utwo rów de dy ko wa nych Be ne H sant ce
w wy ko na niu pe da go gów, ab sol wen tów i stu den tów oraz wy sta wa przy go to wa na przez 
Bi blio te kę Głów ną AMKL ze zbio rów pry wat nych Kom po zy tor ki.

9 grud nia ser decz nie za pra szam w go ścin ne pro gi Na ro do we go Fo rum Mu zy ki, gdzie od bę dzie 
się kon cert sym fo nicz ny w wy ko na niu Aka de mic kiej Or kie stry Sym fo nicz nej na szej Uczel ni
pod dy rek cją Ma estro Mar ka Pi ja row skie go. W ro li so li sty wy stą pi pia ni sta Gra cjan Szym czak. 

Spo śród in nych wy da rzeń war to wy mie nić: kon cert z oka zji 40-le cia kla sy sak so fo nu AMKL 
(2 grud nia), kon cert z cy klu Ob li cza Mu zy ki Eu ro py (2 grud nia), Mi strzow ski Kurs Trąb ko wy,
któ ry po pro wa dzi prof. Ja son Berg man z Uni wer sy te tu Pół noc ne go Tek sa su (3-4 grud nia), 
kon cert z cy klu Piąt ki z gi ta rą w wy ko na niu du etu Krzysz tof Pe łech i Ro bert Hor na 
(8 grud nia), koncert pt. Muzyka Karola Szymanowskiego  to wa rzy szą cy V Mię dzy na ro do wej
Kon fe ren cji Na uko wej Ana li za dzie ła mu zycz ne go. Hi sto ria -the oria -pra xis (12 grud nia), re ci tal
per ku syj ny Kry stia na Sku ba ły (16 grud nia) czy kon cert ka me ral ny to wa rzy szą cy VI Se sji 
Na uko wej nt. Sty le, kie run ki kom po zy to rów XX i XXI w. a mu zy ka ka me ral na (19 grudnia).

Ser decz nie za pra szam do udzia łu w wy da rze niach ar ty stycz nych i na uko wych or ga ni zo wa nych
przez na szą Uczel nię, po zo sta jąc z na dzie ją, że udział w nich do star czy Pań stwu wie lu 
nie za po mnia nych wra żeń. Szcze gó ło wa in for ma cja o na szej ofer cie do stęp na jest na stro nie 
in ter ne to wej: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll.

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

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

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

**  WWssttęępp  wwoollnnyy
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1272 - 1275 Wieczory lisztowskie

ALEKSIEJ KOMAROW (Rosja)
Recitale fortepianowe „W rytmie walca 2”

Pro gram, zło żo ny z kil ku na stu ory gi nal nych wal ców i wir tu ozow skich trans kryp cji,
na wią zu je do cy klu re ci ta li a. ko ma ro wa w grud niu 2010 r. Usły szy my Wal ce F. Cho pi na, 
P. Czaj kow skie go, de li bes`a -do hna nyi`ego, a. Gła zu no wa, e. Gra na do sa, a. ko ma ro wa,
Schu ber ta -lisz ta, Straus sa -Grünfel da, Straus sa -Szul ca ev le ra, J. Wie niaw skie go
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz ada mow ski
7 XII g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

(184. Kon cert dla mło dze ży z cy klu Jak słu chać Mu zy ki)
8 XII g. 18.00 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
9 XII g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
(Pod patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego)

11 XII g. 19.00 – Wro cław, Na ro do we Fo rum Mu zy ki, pl. Wol no ści 1
(Koncert realizowany wspólnie z Narodowym Forum Muzyki)

‘

ALEK SIEJ KO MA ROW – ur. 31 mar ca 1976 r. w Ka ra gan dzie (Ka zach stan). Jest
ab sol wen tem Kon ser wa to rium im. Pio tra Czaj kow skie go w Mo skwie (łącz nie ze
stu dia mi po dy plo mo wy mi) oraz Cen tral nej Szko ły Mu zycz nej przy tym Kon ser -
wa to rium. W obu tych uczel niach kształ cił się w la tach 1992-2001 pod kie run -
kiem pro fe so ra Ju ri ja Sle sa rie wa. W la tach 2003-2004 stu dio wał w „Ac ca de mia
Pia ni sti ca In con tri col Ma estro” w Imo li (Wło chy) u La za ra Ber ma na oraz uzu peł -
nia ją co u Bo ri sa Pe tru shan sky`ego.
Jest lau re atem: V na gro dy na II Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym
„Ar thur Ru bin ste in in me mo riam” w Byd gosz czy (1996), II na gro dy na VII Con cor -
so In ter na zio na le per Pia no for te Or che stra Cit ta di Can tu (Wło chy, 1997), III na -
gro dy na I Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im. F. Lisz ta we Wro cła -
wiu (1999), II na gro dy na V Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz nym im J. I.
Pa de rew skie go w Byd gosz czy (2001), IV na gro dy na Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie Pia ni stycz nym pa mię ci Vla di mi ra Ho ro wit za w Ki jo wie (Ukra ina – 2003).
W ro ku 1999 otrzy mał sty pen dium Yama ha Eu ro pe an Fo un da tion.
Kon cer tu je ja ko so li sta (re ci ta le i kon cer ty sym fo nicz ne) w Ja po nii, Ka zach sta -
nie, Niem czech, Pol sce, Ro sji, Sło we nii i we Wło szech.
Był ju ro rem pierw szej i dru giej edy cji kon kur sów dla mło dych pia ni stów „Zło ty
pier ścień Cho pi na” w Ra do vl ji cy (Sło we nia – 2005, 2006). Prze wod ni czył Ju -
ry I Mię dzy na ro do we go In ter dy scy pli nar ne go Fe sti wa lu -Kon kur su „Wio sna
w Ka zach sta nie” (Ka ra gan da 2015).
Pro wa dził mi strzow skie kur sy pia ni stycz ne w Ja po nii i w Ka zach sta nie.

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

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

Koncerty realizowane są przy pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego, Starosty Powiatu
Brzeskiego, Gminy Wrocław, Gminy Oborniki Śląskie.

Aka de mic ka Or kie stra
Sym fo nicz na AMKL
9 grud nia 18:00

NFM, Sala Główna, pl. Wolności 1, Wrocław
Gra cjan Szym czak – for te pian
Ma rek Pi ja row ski – dy ry gent

Ja ko naj więk sza for ma cja ar ty stycz na
wro cław skiej uczel ni mu zycz nej oraz
jej swo ista wi zy tów ka Aka de mic ka
Or kie stra Sym fo nicz na re gu lar nie pre -
zen tu je się na swej ma cie rzy stej es -
tra dzie – w Sa li Kon cer to wej Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu. Bo ga ty re per tu ar or kie stry
obej mu je naj więk sze dzie ła świa to wej
li te ra tu ry mu zycz nej, m.in. sym fo nie Jo -
se pha Hayd na, Lu dwi ga van Beetho ve -
na, Jo han ne sa Brahm sa, Re qu iem Wol -
fgan ga Ama deu sa Mo zar ta, Dzwo ny
Sier gie ja Rach ma ni no wa, Car mi na bu -
ra na Car la Orf fa, a tak że dzie ła kom po -
zy to rów pol skich, m.in. Sta bat Ma ter
Ka ro la Szy ma now skie go, Mis sa pro Pa -
ce Woj cie cha Ki la ra czy Nie szpo ry ludź -
mier skie Ja na Kan te go Paw luś kie wi cza.

Bi le ty do stęp ne w ka sach NFM

44. Festiwal Barbórkowy
Chórów Akademickich
7–10 grudnia 2017
7 grudnia 19:00 koncert inauguracyjny

aula Politechniki Wrocławskiej,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Wy stą pią: Pro jekt Mu zycz ny Ame ri ca na,
Big Band Po li tech ni ki Wro cław skiej oraz
Spi ri tu als Sin gers Band

10 grudnia 18:00 koncert Finałowy
Sa la ra dia Wro cław, kar ko no ska 10
Wystąpią: Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki
Wro cław skiej; Aka de mic ki Chór Po li tech ni -
ki Ślą skiej w Gli wi cach; Jo an na Do bra kow -
ska – mez zo so pran; Szy mon Szy mik – ba -
ry ton; Ma rek Fronc – or ga ny; Mał go rza ta
Sa pie cha -Mu zioł – dy ry gent
Maurice Duruflé – Requiem, Op. 9
Organizatorzy: akademicki Chór
Politechniki Wrocławskiej | Wstęp wolny!

fot. Mariusz Mikołajczyk





Ludi Sancti Nicolai – średniowieczne gry o św. Mikołaju
ARS CANTUS  pod kierownictwem artystycznym Tomasza Dobrzańskiego:
2 grudnia, sobota18:00 Muzeum architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5  |  Wstęp wol ny!

Monika Wieczorkowska – śpiew, Maciej Gocman – śpiew, Piotr Karpeta – śpiew, Radosław Pachołek – śpiew, Burkard Wehner – śpiew,
Tomasz Dobrzański – szałamaja, citola, Paweł Iwaszkiewicz – szałamaja, flet podłużny, flet traverso, Agnieszka Obst-Chwała – fidel,
Ewa Prawucka – pozytyw organowy

Gry o św. Mi ko ła ju sta no wią wcze sne ogni wo roz wo ju te atru eu ro pej skie go. Ich ry mo wa ne tek sty w ca ło ści za opa trzo ne są
w me lo die. Za pi sa ne zo sta ły w XII wie ku w rę ko pi sie zna nym ja ko „Fleu ry Play bo ok” po cho dzą cym z opac twa Sa int -Be no -
ît -sur -Lo ire. Po świę co ne są cu dom św. Mi ko ła ja, któ ry był po sta cią bar dzo po pu lar ną w śre dnio wiecz nej ha gio gra fii, pa tro -
nem wę drow ców, zwłasz cza po dró żu ją cych mo rzem, przede wszyst kim jed nak do bro czyń cą wszyst kich po trze bu ją cych
wsze la kiej po mo cy. W pro gra mie kon cer tu ze spo łu Ars Can tus zna la zły się trzy, opar te na po pu lar nych le gen dach o świę -
tym, gry: Trzej kle ry cy, Syn Ge tro na oraz Wi ze ru nek świę te go Mi ko ła ja. Utwo ry te są lu do wo -fa mi liar ne w na stro ju i czę sto
nie po zba wio ne ko mi zmu, co jed nak nie prze szka dza ło, by by ły wy ko ny wa ne w ko ście le ja ko wstęp do li tur gii.

III kon cert for te pia no wy | Wy zwa nia Rach ma ni no wa
15 grud nia 19:00 NFM, Sa la Głów na, plac Wol no ści 1, Wro cław

Wy ko naw cy: Gian car lo Gu er re ro – dy ry gent | Bo ris Gilt burg – for te pian 
NFM Fil har mo nia Wro cław ska
Pro gram: S. Rach ma ni now III Kon cert for te pia no wy d -moll op. 30
G. Mah ler I Sym fo nia D -dur „Ty tan”

Bo ris Gilt burg to cie szą cy się po pu lar no ścią mło dy ar ty sta, któ re go ka rie ra na -
bra ła roz pę du trzy la ta te mu, po suk ce sie od nie sio nym w Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Mu zycz nym im. Kró lo wej Elż bie ty Bel gij skiej w Bruk se li. Od te go cza -
su pia ni sta jest jed nym z naj bar dziej roz po zna wal nych wir tu ozów, współ pra cu je
z naj lep szy mi or kie stra mi świa ta i na gry wa dla czo ło wych wy twór ni mu zycz -
nych. Dał się po znać rów nież ja ko blo ger pi szą cy o mu zy ce – nie tyl ko for te pia -
no wej, choć ta z pew no ścią jest naj bliż sza je go ser cu.
Wraz z NFM Fil har mo nią Wro cław ską pod ba tu tą Gian car la Gu er re ro pia ni sta
wy ko na je den z naj słyn niej szych utwo rów Sier gie ja Rach ma ni no wa – III Kon -
cert for te pia no wy d -moll. W cza sie pra cy nad III Kon cer tem Rach ma ni now cie -
szył się już mię dzy na ro do wą sła wą. Nie zwy kle eks pre syj ne dzie ło, na szpi ko -
wa ne trud no ścia mi tech nicz ny mi, do dziś ucho dzi za jed no z naj trud niej szych
dzieł for te pia no wych, ja kie po wsta ły w hi sto rii.

Bilety: 110/60 | 45/30 | 40/25/10 |35/20/10 zł

NFM Filharmonia Wrocławska | fot. Sławek Przerwa

Tiffany Tan skrzypce
& Ashley Tan fortepian
Salon dźwięków romantycznych
10 grudnia 18:00

Muzeum Pana Tadeusza, kamienica Pod
Złotym Słońcem, rynek 6, Wrocław
W rpogramie utwory Edvarda Griega, Hen -
ryka Wie niaw skiego, Ga briela Fauré 

Pro gram cy klu pre zen tu je róż no rod -
ność mu zy ki epo ki ro man ty zmu, ak -
cen tu jąc jed no cze śnie wpływ es te ty ki
ro man tycz nej na kom po zy to rów two -
rzą cych w cza sach póź niej szych. 
Kon cer ty wy ko ny wa ne są przez mło -
dych ar ty stów. Pod czas re ci ta li Sa lon
ro man tycz ny jest nie ty le kon cer to wą
sa lą, ile miej scem to wa rzy skie go spo -
tka nia przy oka zji słu cha nia świe żych
mu zycz nych in ter pre ta cji.

Czas trwania: 45 | Bilety: 15 zł





Pe tr Rímski
An to ni Mu rac ki
2 grud nia, godz. 19:00

klub Pod kolumnami, pl. św. Macieja 21
Petr Rímský – cze ski pie śniarz in dy wi -
du ali sta. O so bie sa mym jed nak mó wi,
że jest ra czej ga wę dzia rzem z gi ta rą.
Teo re tyk i pe da gog gi ta ro wy, au tor pu -
bli ka cji mu zycz nych. Po la tach za wi ta
do Wro cła wia i wy stą pi ze swo im pierw -
szym nie za leż nym al bu mem „Zákon
o za chování lásky”. 
An to ni Mu rac ki – gość spe cjal ny kon -
cer tu. War szaw ski bard, pie śniarz i po -
eta. Au tor licz nych wier szy, pie śni i pio -
se nek au tor skich. Wy da ny plon tej
dzia łal no ści to m.in. trzy pły ty au tor -
skie. Dwu pły to wy, już pla ty no wy, al -
bum z pio sen ka mi cze skie go bar da Ja -
romíra No ha vi cy.

Wstęp wol ny!

Pe
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Daria Zawiałow
7 grudnia 20:00

Stary klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Nie skrę po wa na, mło da ar tyst ka z du -
szą bun tow nicz ki. Sa ma pi sze tek sty
i w du żym stop niu an ga żu je się rów -
nież w kom po no wa nie swo ich utwo -
rów. Jest pod tym wzglę dem kon se -
kwent na i nie za leż na. Do kład nie wie,
w ja kim kie run ku mu zycz nym chce
zmie rzać. Wśród swo ich in spi ra cji wy -
mie nia ta kich ar ty stów jak PJ Ha rvey,
Ra dio he ad, War pa int czy Flo ren ce and
The Ma chi ne. Mi mo fa scy na cji twór -
czo ścią za gra nicz nych ar ty stów, Da ria
Za wia łow śpie wa głów nie w ję zy ku
pol skim. „Ma li no wy chru śniak”, zgar -
nia jąc po ko lei: na gro dę Pol skie go Ra -
dia, Opol ską Ka ro lin kę, a tak że na gro -
dę sto wa rzy sze nia SAWP!

Bilet: 49 zł

Jak Zespół Piosenki Poetyckiej
17 grudnia 19:00

Miejsce Spotkań Ślimak, pl. konstytucji 3 Maja 4 , w. od ul. dąbrowskiego 37 we Wrocławiu
JAK: Gabriel Manowiec - gitara akustyczna, klasyczna, śpiew, harmonijka ustna, (autor
tekstów i muzyki), Agata Żylińska-Rusinek - skrzypce, śpiew, Grzegorz Jakubiec - klarnet,
saksofon, Łukasz Kołodziej - gitara akustyczna 

Ze spół jest lau re atem kil ku na stu prze glą dów, kon kur sów i fe sti wa li pio sen ki po -
etyc kiej i stu denc kiej m.in. II miej sce – VIII Ogól no pol ski Fe sti wal Pio sen ki im
Wojt ka Be lo na Nie chaj Za brzmi Bu ko wi na – Bu sko Zdrój 2015, Na gro da im. An -
drze ja Ko czew skie go oraz wy róż nie nie – 42. Ogól no pol ski Stu denc ki Prze gląd
Pio sen ki Tu ry stycz ne YAPA 2017, III na gro da – XXII Prze gląd Pio sen ki Po etyc kiej
Wy śpie wać po ezję STA CHU RIA DA – Gro cho wi ce 2017 czy ostat nio I na gro da
za pio sen kę Księ ży ce – Tu ry stycz ny Prze gląd Pio sen ki Stu denc kiej – Da niel -
ka 2017. W paźdz zier ni ku br. JAK wy da ł swo ją de biu tanc ką pły tę KSIĘ ŻY CE.

Bilet: 15 zł

Suoni String Quartet
15 grudnia 18:00

OdT Swiatowid,
ul.Sempołowskiej 54a, Wrocław
Andrzej Tulik – pierwsze skrzypce
Joanna Trzaska – skrzypce drugie
Marta Tarsa – altówka
Tomasz Szewczyk – wiolonczela
W programie m.in. kom po zy cje 
A. Vi val die go, W. A. Mo zar ta i F. Schu ber ta

Ze spół smycz ko wy skła da ją cy się
z gru py przy ja ciół dzie lą cych tę sa mą
pa sję, mło dych i bar dzo ener gicz nych
in stru men ta li stów, któ rzy na swo im
kon cie ma ją już wie le kon cer tów
na te re nie ca łej Pol ski. Kwar tet ma
w re per tu arze po pu lar ne i lu bia ne
utwo ry na le żą ce do kil ku epok – po -
cząw szy od cza sów ba ro ku, przez kla -
sy kę, ro man tyzm, a na mu zy ce roz -
ryw ko wej i fil mo wej koń cząc.

Bilet: 15 zł

Ra fa ł Grzą ka Akor de on
2 grud nia 17:00

klub Muzyki i literatury,
pl. Gen. T. ko ściusz ki 10

Ab sol went Uniw. Mu zycz ne go F. Cho pi -
na w kla sie akor de onu prof. Klau diu sza
Ba ra na i Po li ce al ne go Stu dium Jaz zu im.
Hen ry ka Ma jew skie go w War sza wie
w kla sie An drze ja Ja go dziń skie go oraz
dru giej edy cji Stu diów Dok to ranc kich
UMFC obec nie ad iunkt, dok tor w kla sie
akor de onu ma cie rzy stej uczel ni.
Kon cert w ra mach mi strzow skie go kur -
su gi ta ry kla sycz nej pn. „Se kre ty Mu zy ki
Ka me ral nej”. W lek cjach mi strzow skich
we zmą udział ucznio wie Mag da le ny
Ko cik – uczest ni cy pro jek tu „Wy jąt ko wo
Uzdol nie ni Gi ta rzy ści”: Vio let ta Mi lew -
ska, Ma ria Kab ziń ska, Mi łosz Dy wan.

kurs od by wa się w klu bie Mu zy ki
i li te ra tu ry 2 grud nia, od godz. 11.00
Wstęp wol ny!



VIII Międzynarodowy
Festiwal Ambientalny
9 i 10 grudnia 

9 grudnia 20:00 – Sala Gotycka,
ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
Ben Lukas Boysen | Jacaszek
| thisquietarmy
10 grudnia 19:00 – Synagoga Pod Białym
Bocianem, ul. Włodkowica 5a, Wrocław
Lubomyr Melnyk | Bersarin Quartett - 7.1
Surround Sound-Concert
| Tomasz Mreńca

Fe sti wal Am bien tal ny to her me tycz ne
sty li stycz nie wy da rze nie. Fe sti wal̇
stwa rza prze strzeń spo tka nia mło dych
twórców – ma jących peł ną świa do -
mość swo je go ar ty stycz ne go, awan -
gar do we go po cho dze nia – z od bior cą
po szu ku jącym ja kościo wo bo ga tych
ele men tów tej sztu ki, która wy ma ga
od wi dza peł ne go za an gażowa nia
emo cjo nal ne go i umy sło we go.

Bilety: 50/40 zł

Sławek Uniatowski
Swingujące Święta
16 grud nia 17:00

Ck agora, ul. Serbska 5a we Wrocławiu
Da nie la Ozdar ska – wo kal
Cho pin Uni ver si ty Big Band pod dy rek cją
Pio tra Ko strze wy 

W re per tu arze koncertu naj więk sze
stan dar dy – Let It Snow, San ta Claus
Is Co ming To Town, Win ter Won der -
land, San ta Ba by czy Whi te Chri st mas,
a tak że kil ka na stro jo wych pio se nek
Fran ka Si na try, któ re za śpie wa dla
Pań stwa Sła wek Unia tow ski oraz
mło da wo ka list ka Da nie la Ozdar ska.
S. Unia tow ski, wo ka li sta, kom po zy tor,
au tor tek stów, mul tiin stru men ta li sta.
Cho pin Uni ver si ty Big Band two rzą ab -
sol wen ci i stu den ci Uniw. Mu zycz ne go
Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie.

Bilety: 45/40 zł

T. LO VE – 35-le cie ze spo łu Dodatkowy koncert
1 grudnia 20:00 akademia Club, ul. Grunwaldzka 67 we Wrocławiu
Ikona polskiego rock&rolla i jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich kapel
formacja Muńka Staszczyka świętuje wraz z wrocławską publicznością swoje 35-
lecie.  Nie zabraknie największych przebojów zespołu, jak również utworów
z najnowszej płyty T.Love, która swoją premierę miała w listopadzie ubiegłego roku.

Bilety: 60/55 zł  

The Bulgarian Voices Angelite Ethno Jazz Festival
3 grudnia 19:00 Stary klasztor, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
Je dy ny w Pol sce kon cert świa to wej sła wy żeń skie go chó ru z Buł ga rii. Ten fe no -
me nal ny ze spół po raz pierw szy za chwy cił świat pod czas wy stę pu w Niem czech
w 1987 ro ku, aby w ko lej nych la tach od wie dzić z kon cer ta mi ca łą ku lę ziem ską. 
Dy ry gen tem chó ru jest Geo r gi Pet kov, uzna wa ny w Buł ga rii za jed ne go z czo ło -
wych kom po zy to rów, Je go utwo ry zna la zły się na pły tach wie lu uzna nych w świe -
cie ze spo łów. Chór wy dał osiem płyt pod wła snym szyl dem, a tak że trzy na gra -
nia z wo ka li sta mi Hu un -Hu ur -Tu i Mo scow Art Trio: Mo un ta in Ta le – sym fo nicz -
ną mu zy kę świa ta z 28 mu zy ka mi na sce nie. Pod czas kon cer tu ze spół za pre zen -
tu je naj pięk niej sze ko lę dy pra wo sław ne oraz tra dy cyj ną mu zy kę cer kiew ną.

Bilety: 100/75/50/35 zł 

Mikromusic Tak mi się nie chce | 17-te urodziny Radia RAM
9 grudnia 18:00 Sala koncertowa radia Wrocław im. J. kaczmarka, ul. karkonoska 10
Dokładnie 6 grudnia 2000 r. Program Miejski Radia Wrocław 89,8 FM przekształcił
się w Radio Aktywne Mia sto – RAM, pierwsze radio stworzone tylko dla Wrocławia.
Pięć lat później radio postawiło na dźwięki spod znaku smooth jazzu, soulu, funky,
latino i lounge. Dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych stacji we Wrocławiu.
„Tak mi się nie chce” to 6 al bum stu dyj ny ze spo łu Mi kro mu sic, ale pierw szy wy -
da ny sa mo dziel nie po przez crowd fun ding. „Wra ca my do ko rze ni wy da wa nia nie -
za leż ne go. Na gry wa my pły tę bez żad nych ogra ni czeń ar ty stycz nych i for mal nych.
A ma jąc to tal ną wol ność nie speł nia my ni czy ich ocze ki wań, na gry wa my no we pio -
sen ki z ogrom ną ra do ścią i przy jem no ścią, co na pły cie bę dzie jak naj bar dziej
do usły sze nia”. Do kom po zy cji i brzmie nia przy czy ni li się wszy scy człon ko wie ze -
spo łu: Na ta lia Gro siak, Piotr Plu ta, Da wid Kor ba czyń ski, Ro bert Szy dło, Ro bert Jar -
mu żek, Adam Lep ka, Łu kasz So bo lak. Za po wia da się naj bar dziej „pio sen ko wa”
pły ta Mi kro mu sic w więk szo ści in spi ro wa na mu zy ką z lat 60-tych i 80-tych.



Ska za i Tri cho mes 
9 grud nia 19: 30

klub ali ve, ul. ko le jo wa 12 we Wro cła wiu
Ze spół Ska za po wstał w 2010 r. we
Wro cła wiu. Ich mu zy ka to czer pią cy in -
spi ra cję z wie lu pod ga tun ków me -
tal – w więk szo ści me lo dyj ny, łą czą cy
czy ste wo ka le i grow le, oraz wy ko rzy -
stu ją cy or kie stra cje sym fo nicz ne.
W 2016 r. ze spół wy dał sa mo dziel nie
de biu tanc ki al bum Art Dec li ned.
Ze spół Tri cho mes po wstał w li sto pa -
dzie 2010 r. w Wał brzy chu. Mu zy ka
ze spo łu to po łą cze nie me lo dycz nych
oraz cięż kich gi ta ro wych rif fów wraz
z agre syw ny mi krzy ka mi i me lo dyj ny -
mi wo ka la mi. W ma ju 2013 ro ku uka -
za ło się de biu tanc kie de mo gru py za -
wie ra ją ce 4 utwo ry. Ze spół chęt nie
wy stę pu je na ży wo, dla te go też pra -
gnie za pro sić wszyst kich lu bią cych
cięż kie brzmie nia na kon cer ty. 

Bilet: 10 zł

HEY FAYRANT TOUR
Wro cław – do dat ko wy kon cert
12 grudnia 19:00

Hala Orbita, ul. Wejherowska 34, Wrocław
Dwa dzie ścia pięć lat mi nę ło jak je den
dzień… Bar dzo pra co wi ty dzień. Nie
by ło cza su na dru gie śnia da nie, nie da ło
się po ło żyć na po obied nią drzem kę.
Przez te 25 lat wy da li śmy 18 płyt, za -
gra li śmy nie zli czo ną licz bę kon cer tów
prak tycz nie w każ dym za kąt ku Pol ski.
Od wie dzi li śmy trzy kon ty nen ty. Licz by
pio se nek na wet nie zli czy my, gdyż
koń czą się nam pal ce w ze spo le. 
Chcie li by śmy to wszyst ko ja koś pod su -
mo wać, spiąć w klam rę, ze brać w dwa
to my. To prze cież dzię ki Wam mie li śmy
si łę i ocho tę na stwo rze nie te go
wszyst kie go, co uda ło nam się na grać
i za śpie wać. Jak świę to wać, to tyl ko
z Wa mi. FAY RANT to kon cer ty w naj -
więk szych ha lach kon cer to wych w kra -
ju. Kon cer ty wy jąt ko we, wspo min ko we,
prze kro jo we a przede wszyst kim emo -
cjo nal ne. Bę dą go ście, bę dą hi ty, bę dą
rze czy za po mnia ne, a spe cjal nie na tę
im pre zę wy cią gnię te z dna szu fla dy.
Bę dą rów nież nie spo dzian ki i ca ła ma -
sa do brej za ba wy, czy li wszyst ko to,
cze go nie mo że za brak nąć na do brej
im pre zie uro dzi no wej. Do zo ba cze nia!

Bilety: 119/99/79/59 zł

9. Dub Are na
2 grud nia 21:00

To Tu, ul. Hub ska 6 we Wro cławiu
Wy stą pią: ke bra ethio pia So und (rPa)
The Mes sen gers | Va le (de)
Step pa War riors So und Sys tem

Bę dzie to wy jąt ko wa edy cja! Pro sto
z RPA przy bę dą mi strzo wie ta necz nej
ce re mo nii Ke bra Ethio pia So und!
Ke bra Ethio pia (ang. Glo ry to Afri ca) to
so und sys tem po cho dzą cy z Kwa The -
ma w Poł. Afry ce. Doc In i ty (gło wa pro -
jek tu) za po cząt ko wał swo ją dzia łal -
ność w wie ku 17 lat, gra jąc mu zy kę
reg gae dla lu dzi ghet ta, z któ re go się
wy wo dzi. Wy stęp na Dub Are na 9 bę -
dzie je go pierw szym wy ste pem w Pol -
sce. Mo że cie spo dzie wać się ko rzen -
ne go afry kań skie go spek ta klu dzwię -
ko wo ta necz ne go. Stan dar do wo ja ko
go spo da rze cy klu – Step pa War riors
So und Sys tem, wystąpi tak że ber liń ski
pro du cent i trę bacz Va le i po raz pierw -
szy na so und sys te mie ro ots & cul tu re
li ve band – The Mes sen gers!

Bilety: 35/25 zł

Pidżamy Porno
XXX Urodziny
8 grudnia 20:00

Centrum koncertowe a2,
ul. Góralska 5 we Wrocławiu

Jak przystało na jubileuszową imprezę,
będą goście i liczne niespodzianki...
W grud niu 2017 ro ku mi nie 30 lat
od pierw sze go kon cer tu Pi dża my Por -
no. Rzecz wy da rzy ła się w Po zna niu, w le gen dar nym klu bie Słoń ce, gdzie w la -
tach 80-tych, od by ło się mnó stwo kon cer tów mu zy ki al ter na tyw nej. W związ -
ku ze swym ju bi le uszem, ze spół, po sta no wił wró cić do za wie szo nej 10 lat te mu,
tra dy cji gra nia swo ich uro dzi no wych kon cer tów. �Ze spół po wstał w 1987 ro ku
z ini cja ty wy Krzysz to fa Gra bow skie go i An drze ja Ko za kie wi cza. Po mi mo przerw
w dzia łal no ści ze spo łu, Pi dża ma nie prze rwa nie cie szy się ogrom ną sym pa tią
fa nów, a po 2007 ro ku, kie dy ze spół za wie sił dzia łal ność, każ dy kon cert ura sta
do ran gi wy da rze nia. Każ de wy daw nic two Pi dża my za pi sa ło się w hi sto rii pol -
skiej mu zy ki roc ko wej – od wcze snych al bu mów Uli ce Jak Styg ma ty czy Fu tu ri -
sta, przez pierw szy wy da ny przez S.P. Re cords krą żek Zło dzie je Za pal ni czek,
prze bo jo wy Sty ro pian, re we la cyj ną Mar hef w Bu to nier ce i ostat ni – Buł gar skie
cen trum.�Pi dża ma Por no wy pra wi swo je uro dzi ny w 4 pol skich mia stach: w Kra -
ko wie, w War sza wie, we Wro cła wiu i w Po zna niu.

Bilet: 60 zł

GBH Momentum
17 grudnia 19:00

Stara Piwnica, ul. krupnicza 15, Wrocław
Koncert legendarnej punkowej kapeli
GBH! Zespół promować będzie swoją
najnowszą płytę, ale na koncercie nie
zabraknie też znanych publiczności
hitów w poprzednich albumów.
GBH ni gdy nie zwal nia, po dró żu jąc
po świe cie i da jąc 100 kon cer tów rocz -
nie. Po wta rza jąc za Co li nem: „Gra my
ty le, że być mo że wpły wa to na na sze
tek sty i na gra nia ale to wciąż je ste -
śmy my, sta le czer pie my z na szych
po dró ży i ze wszyst kich spo tkań
z róż ny mi ludź mi.” Wszyst ko to wi dać
w Me men tum, gdzie GBH wciąż roz -
wi ja swo je hard co re’owe brzmie nie,
któ re fa ni zna ją i ko cha ją.

Bilet: 50 zł



Mi łość nie wy klu czo na
9 grudnia 19:00 PRE MIE RA
14, 15 grudnia 19:00

akademia Sztuk Teatralnych,
ul. Braniborska 59 we Wrocławiu
Wy stę pu ją: Mar ta Pa rzy chow ska, Adam Li -
sew ski, Igor Tajch man oraz Elż bie ta Len -
czyk (go ścin nie). Twór cy Ga le rii i Pra cow ni
Art brut we Wro cła wiu: Jo an na Go la chow -
ska, Agniesz ka Ko ło dziej czyk, Wan da Si do -
ro wicz, El wi ra Za char ska, Mar cin Guź la,
Ma te usz Zio mek, Ma te usz Ta tar czyk, Ma -
ciej Try ni szew ski
Sce no gra fia i ko stiu my: ze spół oraz Mi chał
Szwed | Cho re ogra fia do utwo ru „Se ba -
stian”: Bo że na Klim czak

Opo wie ść  o re la cji troj ga lu dzi. Cza sa mi
do tkli wie bo le snej, cza sa mi czu łej,
a cza sem za baw nej. We wszyst kich
przy pad kach mi łość jest nie wy klu czo na.
Przed sta wie nie zbu do wa ne jest z tek -
stów au to rów zwią za nych z Ga le rią
i Pra cow nią Art Brut we Wro cła wiu. Mu -
zy ka i wy ko rzy sta ne pra ce pla stycz ne
są rów nież dzie łem twór ców Art Brut.
Spek takl w ra mach pro jek tu ba daw cze -
go Bo gu sła wy Szten cel i Jo lan ty So larz -
-Szwed pod kie run kiem prof. dr hab.
Elż bie ty Cza pliń skiej -Mro zek.

Wstęp wolny wyłącznie za rezerwacją:
pwst.wroclaw.pl/rezerwacje

Impokracja z Agnieszką Franków-Żelazny
Spektakl improwizacji komediowej
5 grudnia 20:00

Vertigo, ul Oławska 13 we Wrocławiu
Te atr Im pro wi za cji IM PRO KRA CJA to naj -
star szy i naj bar dziej do świad czo ny te atr
im prov na Dol nym Ślą sku. Utrzy mu je się
w ści słej czo łów ce w Pol sce, bę dąc jed -
no cze śnie jed ną z pierw szych grup, któ -
re pre zen tu ją ten ro dzaj te atru w kra ju. 
Od po nad 6 lat Im pro kra cja wy sta wia swo je spek ta kle we Wro cła wiu, przy cią ga -
jąc co ty dzień kom plet wi dzów. Spek ta kle opie ra ją się na ko me dio wych sce nach
im pro wi zo wa nych, któ re two rzo ne na ży wo i bez sce na riu sza za ska ku ją pu blicz -
ność jak i sa mych ak to rów.
W nowym cyklu, w którym Improkracja zaprasza znanych artystów do współpracy
(m.in. Natalia Grosiak, Konrad Imiela), zobaczymy tym razem Agnieszkę Franków-
Żelazny – dyrektora Chóru Narodowego Forum Muzyki. To będzie niezwykły
występ, a przecież nie jedyny w tym miesiącu, bo tuż przed Sylwestrem spektakl
improwizacji z domieszką alkoholu… 
Tym co od róż nia im pro wi za cje od in nych form ko me dio wych (ka ba ret, stand up),
to dy na mi ka oraz nie po wta rzal ność wy stę pów  - pierw szy spek takl jest za ra zem
ostat nim. Każ dy wie czór z IM PRO KRA CJą jest wy jąt ko wy!

Zapraszamy do zakończenia 2017 roku razem z Improkracją przez cały grudzień!
12 grud nia 20:00 – KRóT KIE FOR MY | 19 grud nia 20:00 – TYM CZA SEM
30 grud nia 20:00 – ZE MNą SIę NIE NA PIJESZ? Bilet: 20 zł

fot R. Ogrodowczyk

Biesy
1, 2, 3 grud nia  18:00

Te atr im. H. Mo drze jew skiej,
Sce na Ga dzic kie go, rynek 39 w legnicy

Do sto jew ski po raz pierw szy na le gnic -
kiej sce nie. Jed na z naj więk szych po wie -
ści wszech cza sów, ar cy dzie ło au to ra
Zbrod ni i ka ry, wie lo krot nie prze no szo -
ne na te atral ne de ski i ekran fil mo wy.
Kry mi nal na in try ga – opar ta na fak -
tach – o spi sku wplą tu ją cym re wo lu cjo -
ni stów z ma łe go mia stecz ka w po spo li -
tą zbrod nię, ob na ża me cha ni zmy ma ni -
pu la cji, któ re po zo sta ją nie zmien ne
od wie ków. To one umoż li wi ły po wsta -
nie i roz wój to ta li ta ry zmów ubie głe go
stu le cia; to ich tak że i dziś uży wa ją roz -
ma itej ma ści zba wi cie le ludz ko ści, dla
któ rych naj więk szą prze szko dą w re ali -
za cji uto pii po zo sta je sam czło wiek.
Ale Do sto jew ski to nie tyl ko za an ga -
żo wa ny pi sarz po li tycz ny i spo łecz ny:
to tak że mistrz psy cho lo gii, nie zrów -
na ny por tre ci sta, twór ca fa scy nu ją -
cych, nie jed no znacz nych bo ha te rów.
Dla te go Bie sy to nie so cjo lo gicz ny
trak tat ani kro ni ka kry mi nal na, lecz
peł na pa sji wal ka cha rak te rów, spek -
takl gę sty od emo cji i zna czeń.

Bi le ty: 30/25 zł

Kon cert Mi ko łaj ko wy
Ka wa łek Nie ba dla Ilo ny!
6 grudnia 19:00

Sa la Go tyc ka w Sta rym klasz to rze,
ul. Pur ky nie go 1 we wrocławiu
Wy sta pią: Wla zi Aco ustic Band & Klasz tor -
ne Dziew czy ny – gru pa pro wa dzo na przez
li de ra ze spo łu Be thel, pol skiej gwiaz dy
reg gae oraz za pro sze ni go ście
Ula Is sel, Ni ko la War da i Ania Chmiel
W Stro nę Por tu – naj lep szy wro cław ski ze -
spół szan to wy, Łu kasz Wa len dow ski
Przed sta wi ciel nur tu kra ina ła god no ści,
Gru py ta necz ne, Stand – upe rzy

Sta ry Klasz tor za pra sza na spe cjal ny
Mi ko łaj ko wy kon cert, z któ re go cał ko -
wi ty do chód prze zna czo ny bę dzie
na po kry cie kosz tów le cze nia na szej
ko le żan ki Ilo ny Mu ża now skiej, któ ra
od wie lu lat po ma ga ła w or ga ni za cji
kon cer tów za rów no w Sta rym Klasz -
to rze, jak i tych naj więk szych w ra -
mach 3-Ma jów ki, Gi ta ro we go Re kor du
Gu in nes sa i wROCK for Fre edom.
W ten Mi ko łaj ko wy wie czór nikt nie
wyj dzie ze Sa re go Klasz to ru z pu sty mi
rę ka mi, za pra sza my do udzia łu w Lo -
te rii Fan to wej – każ dy los wy gry wa! 
Do wy gra nia kar ne ty na 3-Ma jów -
kę 2018, bi le ty na kon cer ty gwiazd
w ra mach wROCK fest i Eth no Jazz Fe -
sti val, ko la cja w Sta rym Klasz to rze
i w Sta rej Piw ni cy, pla ka ty z au to gra fa -
mi ar ty stów, spe cjal ne de dy ka cje ze
sce ny w Sa li Go tyc kiej, ga dże ty z Gi ta -
ro we go Re kor du Gu in nes sa i wie le in -
nych nie spo dzia nek.
Bę dzie my na Was cze kać, bo ra zem
mo że my spra wić, aby Ilo na uwie rzy ła
w Świę te go Mi ko ła ja

Za ło ga Sta re go Klasz to ru
Wstęp na im pre zę jest bez płat ny, ale pro -
si my o da tek przy wej ściu w mia rę wa -
szych moż li wo ści – każ da kwo ta jest dla
nas waż na!
info: ka wa lek -nie ba.pl/ilo na -mu za now ska



Po cze kal nia
sześć -dwa -ze ro
Te atr dla Po cząt ku ją cych
2, 3, 4 grud nia 20:00 PREMIERA
9, 10 grud nia 20:00

Cen trum Tech no lo gii au dio wi zu al nych,
ul. Wy sta wo wa 1 we Wro cła wiu
Sce na riusz: Mar ta Gu śniow ska
Re ży se ria: Piotr Łu kasz czyk
Pro jek cje: Bar tosz Ga jek 

Już? Moż na? Mo że jesz cze chwil kę…
te raz? Już te raz? Nie, chy ba nie. To
jesz cze tro chę po cze kaj my… to mo że
te raz? Czy już? Ile moż na cze kać?
No wła śnie ile? Każ dy na coś cze ka.
Na au to bus. Na eme ry tu rę. Na sto lik
w ulu bio nej re stau ra cji. Na ko le żan kę,
któ ra się spóź nia. Na te le fon. Na słoń -
ce. Na lep sze cza sy. Na mi łość. 
Bo ha te ro wie „Po cze kal ni 6-2-0” zo -
sta ją za mknię ci w nie roz wią za nych
spra wach, w nie prze pra co wa nych
emo cjach, w jed nej prze strze ni. Czym
jest po cze kal nia? Przed sion kiem?
Pod świa do mo ścią? Czyść cem? Co cze -
ka na bo ha te rów za czer wo ny mi
drzwia mi? I pod sta wo we py ta nie – ko -
mu uda się stąd wyjść?

Bilety: 20 zł

Hydrokosmos
Na pod sta wie ba śni Ma ła sy ren ka Han sa Chri stia na An der se na
6, 7, 8 grudnia 10:00 Scena na Świebodzkim, pl. Orląt lwowskich

Reżyseria: Kon rad Dwo ra kow ski | Kostiumy i scenografia: Maria Balcerek
Muzyka: Tomasz Krzyżanowski

Ma ła sy ren ka jest ba śnią smut ną, o nie speł nio nej mi ło ści – tak od po wie nie mal każ -
dy, ko go za py ta my o emo cje zwią za ne z re cep cją tej opo wie ści i trud no te mu za -
prze czyć. Czy jed nak spo śród tych re flek sji moż na wy snuć choć cień na dziei i od kryć
sens, któ ry uza sad nia trud głów nej bo ha ter ki i jej ofia rę, ja ką po no si, dą żąc do mi -
ło ści? Mo że wła śnie w sa mej mi ło ści jest sens? W od wa dze by do niej dą żyć?
W uczu ciu, któ re nie pod da je się oce ano wi, w go to wo ści by za ry zy ko wać wszyst ko…
Po stać Ma łej Sy ren ki re in ter pre tu je po ję cia pięk na, po świę ce nia, mi ło ści i od wa gi
spro wa dzo ne do ran gi slo ga nu czy ka ry ka tu ry i przy wra ca im pier wot ne sen sy.
Głów na bo ha ter ka za wsty dza czy stym i bez pre ten sjo nal nym uczu ciem, o któ re
tak trud no nam cza sem po wal czyć.
Wie rzę, że te uczu cia, do któ rych dą ży Ma ła Sy ren ka, w ich naj czyst szej i naj pięk -
niej szej for mie, tra fią do Was po przez ob raz i ruch te atru pan to mi my. Wejdź cie
od waż nie do te go oce anu, daj cie się unieść fa li, za nur kuj cie w głąb sie bie, wszak
je ste śmy tyl ko kro plą….

Kon rad Dwo ra kow ski
Bilety: 25/20 zł

fo
t. 

N.
 K

ab
an

ow

Don K In sta la cja te atral na – Cloud The ater
2 grud nia 19:00 i 21:00 PRE MIE RA
4 grud nia 17:30

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Sce no gra fia ry so wa na świa tłem na oczach wi dzów i zmie nia ją ca wy gląd ho lu głów -
ne go Mu zeum, dru ki 3D, re ży se ria li ve, eks pe ry men ty dźwię ko we, a w efek cie spek -
takl -in sta la cja te atral na Don K. – oto wspól na pro po zy cja Mu zeum Na ro do we go
we Wro cła wiu i Clo ud The ater przy go to wa na z oka zji Ro ku Ko ściusz kow skie go.
Kim jest głów ny bo ha ter spek ta klu? Jó zef K.? Oby wa tel Ka ne? Don Ki chot? Kim jest
sa mot ny czło wiek, któ ry dzie siąt ki ra zy – na ko niu, pie szo i na ko la nach – prze mie -
rzał świat w po szu ki wa niu wol no ści dla wszyst kich lu dzi? Wal czył z in er cją po stę -
pu, ska zu jąc się na sa mot ność wo bec świa ta, hi sto rii, oso bi stych i na ro do wych ocze -
ki wań, by spo tkać się z sa mot no ścią wo bec śmier ci – nie tyl ko idei, ale i wła snej. 

Bi le ty: 30 zł N/ 20 zł U

Stu dio Ma tej ka
Po kaz pra cy w to ku 
15 grud nia 19:00

Stu dio na Gro bli in sty tu tu im. Je rze go Gro -
tow skie go, na Gro bli 30/32 we Wro cławiu
re ży se ria, cho re ogra fia: Ma tej Ma tej ka
Tekst i dra ma tur gia: Mał go rza ta Szczer -
bow ska, Ma rek Glu ziń ski, Ma tej Ma tej ka

Wście kły czło wiek.
Wa ria cje w obro nie gnie wu.
Czy to moż li we, że by wy ra ża nie zło ści
słu ży ło słusz nym ce lom? Czy gniew
mo że pra co wać na usłu gach mi ło ści?
Pod czas po ka zu pra cy w to ku, ba zu ją -
ce go na tre nin gu fi zycz nym, sku pi my
się na re la cji łą czą cej wi dza z ak to rem,
dla te go za chę ca my od bio rów do wy -
ra że nia wła snych opi nii i wra żeń oraz
za pra sza my do dys ku sji do ty czą cej
od bio ru opra co wa ne go ma te ria łu.

Pre mie ra pla no wa na jest
na ko niec kwiet nia 2018 roku
Bi le ty: 30 zł – do stęp ne na pół go dzi ny
przed roz po czę ciem po ka zu
info: angryman@studiomatejka.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

BACHANTKI.  fot. Natalia Kabanow

HYDROKOSMOS
REŻ. KONRAD DWORAKOWSKI

6, 7, 8 GRUDNIA 2017, GODZ. 10:00

Scena na Świebodzkim

BACHANTKI
REŻ.  MAĆKO PRUSAK

9, 10 GRUDNIA 2017, GODZ. 18:00

Scena na Świebodzkim

286_PANTOMIMA_2017-11  21.11.2017  20:54  Strona 1

Lord Jim. Ćwiczenia z czytania powieści Josepha Conrada 
Na in au gu ra cję XV Wał brzy skich FA NA BE RII Te atral nych. URA TO WA NI
1 grud nia 19:00 PRE MIE RA | 2 grud nia 17:00

Sce na ka me ral na – Te atr dra ma tycz ny im. J. Sza niaw skie go w Wał brzy chu
Tekst i dra ma tur gia: Pil grim/Ma jew ski (na pod sta wie „lor da Ji ma” Jo se pha Con ra da)
re ży se ria: Ma ciej Pod staw ny | Sce no gra fia, ko stiu my, świa tło: Mi rek kacz ma rek
Mu zy ka: ka mil Tu szyń ski i ewa Gą dek | Wi deo: ama de usz No sal

Spek takl in spi ro wa ny jed ną z naj gło śniej szych po wie ści w hi sto rii li te ra tu ry. Po -
nad cza so wa opo wieść o ho no rze 
i su mie niu dzie li ła Po la ków przez ca ły XX wiek. Dla jed nych in spi ra cja do po -
wstań czej wal ki, dla in nych świa dec two „mo ral nej miał ko ści ka pi ta li zmu”. Co
mó wi nam dziś wiel ki pol sko -bry tyj ski pi sarz Jo seph Con rad i jak bar dzo 
się z nim nie ro zu mie my? Ja ki jest me cha nizm bu do wa nia i bu rze nia po mni ków
bo ha te rów? Czy w te atrze da się uciec od po li ty ki i hi sto rii i czy – w tak nie spo -
koj nym świe cie – na le ży w ogó le pró bo wać?
Lek tu ra zro bio na tak, by Pań stwo na no wo za pra gnę li ją czy tać.

ko pro duk cja z Te atrem Współ cze snym w Szcze ci nie
Pre Mie ra SZCZe CiŃ Ska: 9 grud nia 2017

„90” En sem ble Te atra le 22 Gra di
5 grud nia 19:30

du ża Sce na – Te atr dra ma tycz ny
im. J. Sza niaw skie go w Wał brzy chu

6 grud nia 19:00
Te atr im. H. Mo drze jew skiej,
Sce na Ga dzic kie go, rynek 39 w legnicy
Reżyseria: Daria Anfelli
Muzyka i technika: Piet Paeshuyse

90 jest przed sta wie niem zre ali zo wa -
nym przez En sem ble Te atra le 22 gra -
di – gru pę ak to rów -ro bot ni ków kie ro -
wa nych przez Da rię An fel li i wspie ra -
nych przez CISL (Wło ska Kon fe de ra cja
Związ ków Pra cow ni czych) w We ro nie.
Spek takl jest efek tem pro ce su po szu -
ki wań i re flek sji wo kół te ma tów sil nie
zwią za nych z pra cą i ak tu al ną sy tu -
acją pra cow ni ków i spo łe czeń stwa.
Jest to dru ga pre mie ra gru py (po „Kry -
zys, in struk cja ob słu gi”, któ ry miał
pre mie rę 1 ma ja 2013).
Ist nie je we Wło szech po pu lar na tra -
dy cja wią żą ca oso by, zja wi ska i zda -
rze nia po ja wia ją ce się w snach i w ży -
ciu z nu me ra mi od 1 do 90 do za gra nia
na lo te rii. W tych wy obra że niach nu -
mer 90 to Strach.
Je ste śmy w nie zręcz nej sy tu acji, na po -
zór bez sil ni, wo bec la wi ny pro ble mów
wo kół nas. To pra wie woj na aby za cho -
wać resz tę praw, ura to wać swo ją pra -
cę, do chód, god ność, moż li wość prze -
trwa nia, aby zmie nić na rzu co ny los.
Bę dzie my wpę dze ni w ubó stwo?
W na tu rze nie ma bie dy. Gdzie po ja -
wia się ubó stwo, ży cie za ni ka. W przy -
ro dzie pa nu je do sta tek. Lecz strach
za tru wa umy sły.
Tak więc te raz jest czas by się za sta -
no wić cze go na praw dę chce my, aby
dzia łać na tych miast.

5 grudnia Spektakl odbędzie się w ramach
XV Wałbrzyskich FaNaBerii Teatralnych
Uratowani - trwający od 1 do 6 grudnia br.
Pro gram: te atr. wal brzych. pl/xv -wal brzy -
skie -fa na be rie -te atral ne 



Ży cie miesz kań ców Chin
pod ko niec pa no wa nia
dy na stii Ming
Wy sta wa ko lek cji ze Sto łecz ne go
Mu zeum Chin
Od 12 grud nia

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu,
pl. Po wstań ców War sza wy 5

Ma lar stwo, rzeź ba sa kral na, wy ro by
z ja de itu, por ce la na – naj wyż szej kla sy
za byt ki po cho dzą ce ze Sto łecz ne go
Mu zeum Chin po raz pierw szy moż -
na bę dzie oglą dać w Pol sce. W su mie
po ka za nych zo sta nie po nad 100 za byt -
ków, któ re przy bli żą róż ne aspek ty ży -
cia spo łe czeń stwa chiń skie go pod ko -
niec pa no wa nia dy na stii Ming, czy li
w cza sach chiń skie go re ne san su. 
Epo ka Min gów (1368–1644) w wie -
ku XVI, to czas nie by wa łe go po stę pu
eko no micz ne go i roz kwi tu kul tu ry, roz -
wi ja ją cych się we dług wzor ców od -
mien nych niż eu ro pej skie. 
Wy sta wa po dzie lo na zo sta ła na trzy
czę ści i po ru sza za gad nie nia zwią za -
ne z kul tu rą, re li gia mi i go spo dar ką. 
Mu zeum Sto łecz ne Chin zo sta ło za ło -
żo ne w 1981 r., na le ży do naj więk szych
pla có wek mu ze al nych w Pe ki nie.
W swo ich zbio rach po sia da po nad 200
tys. za byt ków daw nej sztu ki chiń skiej,
m.in. bo ga te ko lek cje ce ra mi ki, sta ro -
żyt nych brą zów, ka li gra fii, ma lar stwa,
rzeź by i wy ro bów z ja de itu. 
Ku ra tor wy sta wy: Do ro ta Róż -Mie lec ka

do 11.03.2018 – wt, śr, czw, pt – 10.00-
16.00, so, nd – 10.00-17.00
Bi le ty: N – 10 zł, U – 5 zł,
ro dzin ny i Gru po wy – 7 zł/oso ba

Maitreja, dynastia Ming (1368–1644); brąz

Jan Le ben ste in, Fi gu ra, 1957,
olej, gwasz na płótnie, 99,5 x 65 cm

Double Line PL_edition
Japońsko-Polska wystawa sztuki
współczesnej
14 grudnia 16:00 spotkanie z artystami

14 grudnia 18:00 wernisaż
aSP Ga le ria Neon,
ul. Trau gut ta 19/21 we Wrocławiu

Pro jekt Do uble Li ne jest kon ty nu acją
Pol sko -Ja pońskiej współpra cy ar ty -
stycz nej, która roz po częła się pod czas
Między na ro do we go Trien na le Ry sun ku
we Wro cła wiu w 2016 ro ku a które go
or ga ni za to rem głównym jest ASP im. E.
Gep per ta we Wro cła wiu. Za łożeniem
pro jek tu jest re ali za cja dwóch bliźnia -
czych wy da rzeń – pierw sze od by ło się
we wrześniu 2017 ro ku w Art Tra ce Gal -
le ry w To kyo, gdzie gru pa ar ty stów sku -
pio nych wo kół idei Dra wing Lab (Ma ciek
Bączyk, Aga Ja rząb, An na Ko ło dziej czyk,
Ka mil Mo skow czen ko, Prze mek Pin tal,
Woj ciech Pu kocz, Da nie la Ta gow ska) za -
pre zen to wa ła swo je pra ce.
Od sło na pro jek tu gosz cząca obec nie
w Ga le rii Neon, pre zen tu je po sta wy
twórcze sied miu ar ty stów ja pońskich,
re pre zen tu jących szer szy w skła dzie
ko lek tyw Art Tra ce. Za równo gru pa
z Wro cła wia, Dra wing Lab Wro cław, jak
i jej to kij ski part ner – Art Tra ce Co lec ti ve
to ze spo ły ar ty stów zaj mu jących się
w swo ich prak ty kach w znacz nej mie -
rze pro ble ma ty ką sty ku ry sun ku i in -
nych me diów w kon tekście prze strze ni
mia sta, w po wiąza niu z je go hi sto rią
i współcze snością. 

Stro na: do uble li ne show.wi xsi te.com/in fo
do 4.01.2018 | Wstęp wolny!

Haruka Kudo, Japonia

Kolekcja Her mans dor ferów
Do 20 grudnia

Mia art Gallery,
ul. ś́w. Mikołaja 61-62 we Wrocławiu

Bo ha te rem pierw sze go z cy klu spo -
tkań w ra mach Ma łych Wiel kich Ko -
lek cji jest iko na ko lek cjo ner stwa we
Wro cła wiu, Ma riusz Her mans dor fer,
wie lo let ni dy rek tor Mu zeum Na ro do -
we go, które dzięki wy jątko we mu wy -
czu ciu, wie dzy i pra cy jest go spo da -
rzem jed nej z naj wspa nial szych ko -
lek cji pol skiej sztu ki współcze snej.
Aba ka no wicz, Ma kow ski, Le ben ste in,
Ha sior, Bek siński, Brzo zow ski, Wi niar -
ski, Fi jał kow ski, Ha łas, Stażew ski, Le -
ni ca, Jur kie wicz – to tyl ko część z li sty
na zwisk ar ty stów w ko lek cji stwo rzo -
nej z prze szło trzy stu obiek tów.
Ma riusz Hermans dor fer, hi sto ryk
i kry tyk sztu ki. W 1966 ukończył stu -
dia z hi sto rii sztu ki na Uni wer sy te cie
Wro cław skim. Od 1983 do 2013 ro ku
peł nił funk cję Dy rek to ra Mu zeum Na -
ro do we go we Wro cła wiu. Za ini cjo wał
ada pta cję Pa wi lo nu Czte rech Ko puł
na Mu zeum Sztu ki Współcze snej,
prze ka zał też Mu zeum ko lek cję prac
pol skich ar ty stów współcze snych.
Jest człon kiem m.in. Między na ro do -
we go Sto wa rzy sze nia Kry ty ków Sztu -
ki. Spe cja li zu je się̨ w dzie dzi nie mu ze -
al nic twa, zaj mu je się kry ty ką sztu ki
współcze snej.



Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu

Wystawy stałe: 
„Śląska rzeźba kamienna XII–XVI w.”  
„Sztuka śląska XIV–XVI w.” 
„Sztuka śląska XVI–XIX w.”  
„Sztuka europejska XV–XX w.” 
„Sztuka polska XVII–XIX w.”  

Wystawy czasowe: 
„Skarb średzki” 
3 października – 30 grudnia 2017

„Inwencja i naśladownictwo. Dawna 
grafika włoska ze zbiorów Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu” 
17 października – 17 grudnia 2017

„Moda na Cranacha”
31 października – 30 grudnia 2017

„Życie mieszkańców Chin pod koniec 
panowania dynastii Ming. Wystawa 
kolekcji ze Stołecznego Muzeum Chin”
12 grudnia 2017 – 11 marca 2018

Panorama 
Racławicka
 
Wystawa stała: 
Dzieło J. Styki i W. Kossaka  
z lat 1893–1894 upamiętniające 
100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej 
 
Wystawa czasowa:
„Tadeusz Kościuszko w filatelistyce”
14 października 2017 – 10 stycznia 
2018

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki  
Współczesnej

Wystawa stała: 
„Kolekcja sztuki polskiej  
II połowy XX i XXI w.”  
 
Wystawa czasowa: 
„Moda i kino. Kostiumy filmowe 
z kolekcji CeTA w Pawilonie 
Czterech Kopuł” 
17 września – 30 grudnia 2017

Muzeum  
Etnograficzne

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

Wystawy czasowe: 
„Świat miedzi, świat mosiądzu  
– kotlarstwo” 
23 września 2017 – 28 stycznia 2018

„Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym 
Śląsku w latach 1945–1970”
12 listopada 2017 – 11 marca 2018

Grudzień
2017 mnwr.art.pl
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sztuka!Zhao Zuo, Bezkresny jesienny widok (fragment), dynastia Ming (1368–1644), zwój poziomy, papier, farby wodne, tusz



An drzej Dudek-Dürer
CZAS | Fi ni saż wystawy
1 grud nia 20:00 

Ga le ria Foto -Gen,
pl. bpa Nan kie ra 8 we Wro cławiu

Wystawa prezentuje wybrane prace,
fotografię, grafikę, obiekty, instalacje,
wideo i performance.
Pod czas fi ni sa żu za pre zen to wa ny zo -
sta nie per for man ce mul ti me dial ne go
ME TA... CZAS...
Ku ra tor – Adam So bo ta
oraz au tor An drzej Du dek -Dürer

Wy sta wa zre ali zo wa na
w ra mach ob cho dów 70-le cia ZPaF

Zo fia Ar ty mow ska Nie skończo na Geo me tria
1 grudnia 15:00

Ośro dek do ku men ta cji Sztu ki aSP, ul. Trau gut ta 21
wejście przez Cen trum Sztuk Użyt ko wych. Cen trum in no wa cyj ności, bu dy nek C

Zo fia Ar ty mow ska ar ty stycz ną edu ka cję ode bra ła w kra kow skiej ASP. Stu dia
ukoń czy ła w 1950 ro ku, czas zde cy do wa nie nie sprzy ja ją cy sztu ce abs trak cyj nej
i eks pe ry men tom ar ty stycz nym. Każ dy kto uczęsz czał do ASP w Kra ko wie
w pierw szych la tach po woj nie był kształ to wa ny przez ka pizm (moi pro fe so rzy
Eibisch, Rze piń ski), na tu ral nym więc od ru chem po ukoń cze niu Aka de mii, za czę łam
sta rać się ma lo wać sa mo dziel nie „ina czej” i nie ja ko „prze ciw” ka pi zmo wi – wspo -
mi na ła Ar ty mow ska. Dystansując się do tradycji kapizmu, artystka zmieniła
medium i porzuciła malarstwo sztalugowe na rzecz malarstwa monumentalnego
i mozaiki. (...) na początku lat 70. wypracowała własną formułę obrazowania,
stanowiącą znak rozpoznawczy jej twórczości.
Twór czość Zo fii Ar ty mow skiej jest głę bo ką re flek sją nad pro ble mem prze strze ni.
(...). O prze strze ni mó wią nam wszyst kie jej pra ce bez wzglę du na me dium, w ja -
kim zo sta ły wy ko na ne, i bez wzglę du na ska lę.

Z tekstu Ka ro li ny Prym le wiczdo 15.03.2018 | Wstęp wolny!

Sta ni sław Sa cha Sta wiar ski
Rysunek
16 grud nia 17:00

Muzeum Ziemi kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4
Stu dia na kra kow skiej ASP, w pra c. prof.
Han ny Rudz kiej -Cy bi so wej, dy plom ma -
lar ski z wy róż nie niem. W 1970 r. po dróż
do Fran cji, stu dia w pa ry skiej Be aux
Arts. W 1989 r. Mię dzy na ro do wa Aka -
de mia li te ra tu ry, Sztu ki i Na uki Gre ci
Ma ri no przy zna ła mu ty tuł pro fe so ra
i przy ję ła go do gro na swo ich człon ków.
Au tor licz nych wy staw in dy wi du al nych
i zbio ro wych w Pol sce i na świe cie.
Sze reg lat pra co wał w Pa ry żu, obec nie
miesz ka nie opo dal Sa int Tro pez oraz
w Mi cha ło wi cach na zie mi kłodz kiej.

Przeźroczystość
30 listopada 19:00

Ga le ria SiC! BWa Wro cław,
pl. ko ściusz ki 9/10
Ar tyst ki: Va nes sa En ri qu ez, Mo ni ka Go etz,
Jo han na Ja eger, Han nah Gie se ler, Edith
Kol lath, Alan na Law ley

Wy sta wa i po ka za ne na niej pra ce kon -
cen tru ją się na spo so bie wi zu al ne go
po strze ga nia i od bie ra nia dy na micz nie
za cho dzą cych pro ce sów optycz nych.
Ar tyst ki wy ko rzy stu ją wła ści wo ści
i cha rak ter szkła. Punk tem wyj ścia
do za sta no wie nia się nad per cep cją
rze czy wi sto ści prze ni ka ją cej do nas
za po śred nic twem róż nych bodź ców
jest nasz ludz ki na rząd wzro ku. Ar tyst -
ki w swo ich pra cach bę dą sta ra ły się
po ka zać jak bar dzo jest on za wod ny
i nie pre cy zyj ny w od bie ra niu i tak że wi -
zu al nym in ter pre to wa niu ota cza ją ce -
go nas świa ta. 
Ku ra tor ka: Pau li na Ol szew ska 

do 3.02.18

Mo ni ka Go etz

Przełam się sztuką
Od 1 grudnia

Galeria arttrakt, ul. Ofiar Oświęcimskich
Wy sta wa pre zen tu je pra ce na pa pie -
rze oraz ma łe for my ma lar skie ar ty -
stów współ pra cu ją cych z ga le rią.

do 31.12.2017

Pa try cja Ma stej Du chy la su
Wy sta wa in te rak tyw na
9 grudnia 16:00

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2a, Poziom 2

(...). Oczy w pniu drze wa, szept ga łę zi,
za ska ku ją ce kształ ty wy ła nia ją ce się
spo mię dzy gę stwi ny ro ślin, to wszyst -
ko przy po mi na nam, że w le sie oprócz
zwie rząt i ro ślin spo tkać mo że my ko -
goś jesz cze. Le śni ce, bo row ce, szy sza -
ki czy bie sy to nie licz ne spo śród ich
imion, a jest ich o wie le wię cej… 
We wnętrzu schronu powstał las, byś
mógł/-a w jego otoczeniu stworzyć
opiekuńczego ducha, który utrwali się
w zbiorowej nieświadomości jako
symboliczna manifestacja naturalnej
mocy przyrody.
Ku ra tor ka: Mag da le na Skow roń ska

do 31.10.2018
Otwar ciu to wa rzy szy le śna in sta la cja wy -
ko na na przez Fo od Think Tank
O 16.30 od bę dą się warsz ta ty tematyczne
dla dzieci w wie ku 4–9 lat



GrafiKa PoSt-CyfroWa.
reDefiniCJa oDbitKi GrafiCzneJ
Wystawa towarzysząca
międzynarodowej konferencji naukowej
26.11.2017 – 10.12.2017

Ga le ria neon – Cen trum Sztuk użyt ko wych.
Cen trum in no wa cyj ności, ul. trau gut ta 19/21

Wydarzenia towarzyszące:

PatriCia VillaloboS eCheVerría Retrace
22.11.2017 – 08.12.2017
Galeria za SzKłem – aSP, pl. Pol ski 3/4

Kamil KoCureK, The Game
6.12.2017 – 6.01.2018
Galeria ConCrete ul. trau gut ta 19/21

zo fia ar ty moW SKa
Nie skończo na Geo me tria

1.12.2017, godz. 15:00 – wer ni saż
Do 15.03.2018
oŚro DeK Do Ku men ta CJi Sztu Ki aSP
ul. trau gut ta 21 (wejście przez Cen trum Sztuk
uzẏt ko wych. Cen trum in no wa cyj ności, bu dy nek C)

KiermaSz ŚWiĄteCzny Koła nauKoWeGo KateDry GrafiKi artyStyCzneJ
9-11.12.2017 Galeria za SzKłem – aSP, pl. Pol ski 3⁄4

Grudzień 2017         
aSP Wrocław

tomaSz broDa
Coś Pan Zmalował

13.12.2017, godz. 13:00 – wer ni saż
Do 31.12.2017 
PrzeD au lĄ – aSP, pl. Pol ski 3/4

Double line Pl_eDition
Japońsko-Polska wystawa sztuki współczesnej

14.12.2017 – 4.01.2018
Ga le ria neon – Cen trum Sztuk użyt ko wych.
Cen trum in no wa cyj ności, ul. trau gut ta 19/21

www.asp.wroc.pl



An na Kar po wicz We st ner
Zmien ność ob ło ków | Malarstwo
2 grudnia 18:00

Ga le ria Sztu ki Pla ton,
ul. krup ni cza 13 we Wro cławiu

Wy sta wa za bie rze od bior ców w po -
dróż, któ rej mo ty wem prze wod nim
jest świa tło. Wspól nym mia now ni -
kiem prac jest po stać ko bie ca, pięk -
na i ta jem ni cza, za trzy ma na w cza sie.
Moc na for ma i ko lor, peł ne prze strze ni
i świa tła fi gu ra tyw ne kom po zy cje
współ two rzą roz po zna wal ny, cha rak -
te ry stycz ny dla ar tyst ki styl ma lar ski.
An na Kar po wicz -We st ner, stu dia
na wy dzia le Ma lar stwa ASP w Kra ko -
wie, dy plom z wy róż nie niem w pra -
cow ni prof. Ja na Szan cen ba cha w 1978
r. Jej pra ce znaj du ją się w wie lu zna czą -
cych ko lek cjach m.in. Mu zeum Na ro -
do we go w Kra ko wie, Deut ches -Po len
In sti tut w Darm stadt czy też w The Po -
lish Mu seum of Ame ri ca w Chi ca go.

do 31.12.2017

Fi lip Be rendt Mo no mit
8 grudnia 18:00

Ga le ria en tro pia, ul. rzeź ni cza 4, Wro cław
Fi lip Be rendt jest fo to gra fem i rzeź bia -
rzem, two rzy rów nież obiek ty, bę dą ce
za zwy czaj ele men ta mi je go zdjęć.
Re ali zo wa ny od bli sko dwóch lat „Mo -
no mit” to pro jekt łą czą cy au tor ską fo -
to gra fię z abs trak cyj nym ma lar -
stwem, a prze strzen ne ko la że po -
wsta łe na ścia nie pra cow ni ar ty sty zo -
sta ją znisz czo ne po sfo to gra fo wa niu. 
Cykl Mo no mit zo stał za ini cjo wa ny
w 2015/2016 ro ku.
Na wy sta wie w En tro pii pre zen to wa -
ne są w więk szo ści no we pra ce.
Fi lip Be rendt, ab sol went ASP Gdańsk
(fo to gra fia), ASP Łódź (gra fi ka), Roy al
Col le ge of Art, Lon don, sculp tu re de -
part ment. Miesz ka i pra cu je w War sza -
wie. Współ pra cu je z ga le rią lo kal_30.

do 29.12.2017

IX Park sztuki
Wy sta wa po ple ne ro wa
15 grud nia 18:00

Ga le ria So ca to, pl. Sol ny 11 we Wro cławiu
Artyści: Ka ta rzy na Ba naś, Aga ta Bro żek,
Piotr But kie wicz, Mi cha li na Cie śli kow ska -
-Kul ma tyc ka, To masz Do bi szew ski, Mal go -
rza ta Joj no wicz, Ja nusz Ko tlew ski, Piotr
Pa chec ki, Mar ty na Rej czak, Ju sty na Si rec -
ka, Kry sty na Szcze pa niak/ku ra tor ple ne ru,
Mar ty na Za rad kie wicz, An na Za wa liń ska.

Na te re nie Fol war ku Ksią żę ce go na le -
żą cym do kom plek su Zam ku Klicz ków
od był się już po raz dzie wią ty ple ner
ma lar ski Park sztu ki – Za mek Klicz ków.

Jolanta Grocholska-Janczara
Por tre ty – Twa rze – Emo cje
11 grud nia 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7
W pro gra mie wer ni sa żu koncert
w wy ko na niu uczniów szkół mu zycz nych

Ab sol went ka PWSSP we Wro cła wiu
(obec nie ASP), Wy dzia ł Gra fi ki u prof. J.
J. Alek siu na. Głów nym mo ty wem jej
twór czo ści jest por tret. Bo ga ta ga le ria
prac ar tyst ki obej mu je por tre ty lu dzi
biz ne su, kul tu ry, przed sta wi cie li świa -
ta na uki i ary sto kra cji, w tym cykl 12
ob ra zów przed sta wia ją cych Kró lów
Pol ski wg. J. Ma tej ki, któ ry zdo bił wnę -
trza Zam ku w Ry dzy nie oraz Dwo ru
Pol skie go we Wro cła wiu. Malarka
dys po nu je wspa nia łym warsz ta tem
ry sow ni ka i bo ga tym wy czu ciem ko lo -
ru. Łą czy pre cy zję ry sun ku ze śmia ły -
mi po cią gnię cia mi pędz la i swo bod -
nym kła dze niem plam barw nych.
Wy sta wa pre zen tu je ob ra zy z pod kre -
śle niem emo cji por tre to wa nych osób,
po wsta łe w ostat nim cza sie i przed -
sta wia ją ce po sta cie m.in. mu zy ków,
ak to rów czy por tret uro czej księż nej
Ka te Mid dle ton.

do 28 grud nia, w pn, wt, czw – 16.00-19.00

Aga ta Szu ba Gesty krytyczne | Fo to gra fia wiel ko for ma to wa
1 grudnia 18:00 Za mek Pia stow ski w le gni cy, Plac Zam ko wy 1
Za pre zen to wa ne zo sta ną pra ce po cho dzą ce z cy kli Gar de ro ba oraz Wol ność!
Do kuch ni marsz! Cy kle są pró bą od po wie dzi na pro blem re pre syj no ści współ -
cze snej kul tu ry, wzglę dem ży cia ko bie ty, któ ra sta wia jąc przed so bą wy mo gi,
nie jed no krot nie więk sze niż są wo bec niej ocze ki wa ne, sta je się nie wol ni cą prze -
mi ja ją cych mód i tren dów. To nie rze czy ist nie ją dla niej, to ona jest ich ko niecz -
nym uzu peł nie niem. 
Aga ta Szu ba, ab sol went ka Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go i Aka de mii
Sztuk Pięk nych im. Eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu. Od 2014 ro ku jest pra -
cow ni kiem na uko wo -ar ty stycz nym w Ka te drze Sztu ki Me diów wro cław skiej
ASP. W 2017 ro ku uzy ska ła ty tuł dok to ra w PWS FTiT w Ło dzi. Re ali za cje w za -
kre sie: fo to gra fia, fo to obiek ty, in sta la cje, re ali za cje mul ti me dial ne oraz pro jek -
to wa nie gra ficz ne. Jest au tor ką kil ku dzie się ciu wy staw in dy wi du al nych oraz
uczest nicz ką po ka zów zbio ro wych w kra ju i za gra ni cą.

ku ra tor: an drzej Ma zur | do 17.12.17  wt-so w godz. 9:00-18:00



Kot Schrödin ge ra. Wo bec tra dy cji Wystawa zbiorowa
7 grudnia 18:00 Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu, ul. kiełbaśnicza 28

artyści: ka sia kmi ta, Mi ro sła w ko ciń ski,
Prze my sła w la sa k, ka zi mie rz Paw la k, Na ta lia Tar na wa

Idea eks po zy cji sku pia się wo kół ze sta -
wie nia po ję cia tra dy cji wraz ze słyn -
nym eks pe ry men tem my ślo wym z za -
kre su fi zy ki kwan to wej, któ ry zo stał
prze pro wa dzo ny przez no bli stę Er wi -
na Schrödin ge ra.

Głów nym bo ha te rem do świad cze nia jest kot, któ ry pa ra dok sal nie w trak cie ba -
da nia oka zu je się być za rów no ży wy jak i mar twy. Eks pe ry ment ob ra zu je pro -
ble ma ty kę za sto so wa nia za sad me cha ni ki kwan to wej w od nie sie niu do przed -
mio tów co dzien ne go użyt ku.
Ku ra to rem wy sta wy jest Mi ro sław Ja siń ski.

Od 8.12.2017 do 11.01.2018 – pn -pt 10:00-18:00, so 12:00-16:00 | Wstęp wol ny!

Kasia Kmita, Ognisko, z cyklu KODRY,
papier kolorowy wycinany ręcznie

Przemysław Lasak, Nomadowie, glina palona
1200 st.C, angoba, metal

Natalia Tarnawa, Projekt tekstylny,
Dywan n1, monoprint 1,  linoryt tracony,
pieczątki roślinne, elementy monotypii

Elżbieta Janczak-Wałaszek
Spół ka ZOO
1 grud nia 19:00

Galeria M, Stare Jatki 10 we Wrocławiu
Pre zen ta cja naj now szych rzeźb ce ra -
micz nych tej zna nej wro cław skiej ar -
tyst ki, ab sol went ki Wy dzia łu Szkła
i Ce ra mi ki Aka de mii Sztuk Pięk nych
we Wro cła wiu. Elż bie ta Jan czak -Wa -
ła szek zaj mu je się pro jek to wa niem
ce ra mi ki, in sta la cją i rzeź bą.
Na wy sta wie przed sta wiam wi ze run ki
nie przy pad ko wo wy bra nych zwie rząt,
któ rym przy pi su je się wię cej zna czeń
niż ich na zwa wła sna i wy gląd. Oprócz
sym bo li zwie rzę ta speł nia ją jesz cze
jed ną bar dzo waż ną ro lę: po ma ga ją
za ak cep to wać na sze co dzien ne sza -
leń stwo, wy ry wa jąc z kon sump cjo ni -
zmu, ra tu ją przed de pre sją.
Spół ka ZOO to re mi ni scen cje mi nio -
nych zda rzeń, „stru mień świa do mo -
ści” bę dą cy mo to rem do po wsta nia tej
wy sta wy – aso cja cją zwie rząt i lu dzi
w świe cie po łą czo nym wspól ną hi sto -
rią, opo wie ścią, któ ra pach nie jak
deszcz nio są cy otrzeź wie nie. 

Elż bie ta Jan czak-Wa ła szek
Na wy sta wie zo sta nie go ścin nie za pre -
zen to wa ny ob raz Jiříego Surůvki Bad Girls
do 9.12.2017

Andrzej Więckowski
Zaginiony między dziadem,
a wnukiem
Do 15 grudnia 

Galeria Photo-Zona, rynek-ratusz 24
Pi sarz i dzien ni ka rz (m.in. w Wol nej Eu -
ro pie). Za ło ży cie l i re dak to r za chod nio -
ber liń skie go mie sięcz ni ka Ar chi pe lag,
z któ rym współ pra co wa li naj wy bit niej -
si pi sa rze pol scy i nie miec ko ję zycz ni. 



Ka ri na Ma ru siń ska 
To, cze go oczy nie wie dzą
1 grudnia 18:00

Miesz ka nie Gep per ta,
ul. Ofiar Oświę cim skich 1/2 we Wrocławiu

Wy sta wa od sła nia to, co kry je się pod
po wierzch nią co dzien nej rze czy wi sto -
ści. To, co dzie je się za ekra nem te le wi -
zo ra, brud ną szy bą au to bu su, za pa ro -
wa nym szkłem oku la rów, za na szy mi
ple ca mi i w za tro ska nej gło wie. Wy sta -
wa skła da się z dwóch ele men tów, zre -
ali zo wa nych pod czas po by tu re zy den -
cyj ne go w Bir ming ham. Oba trak tu ją
o tym, że war to wi (e) dzieć wię cej.
Pierw szy z nich to efek ty pro jek tu spo -
łecz ne go pt. Do bra wi docz ność prze -
pro wa dzo ne go w dziel ni cy West Brom -
wich. Dru gą część sta no wi do ku men -
ta cja in ter wen cji ar ty stycz nej pt. Punkt
wi do ko wy. 

ku ra tor ka: Mał go rza ta So bo lew ska
do 15.12.2017 we wt, czw, pt od 16 do 19
do mo fon od po dwó rza

Dobra widoczność

Bo że Na ro dze nie na zie miach wschod nich
Rze czy po spo li tej
6 grud nia 10:00 klub Mu zy ki i li te ra tu ry we Wro cła wiu, pl. gen. T. kościuszki 10
W ocze ki wa niu Bo żych Na ro dzin w dłu gą noc prze si le nia zi mo we go spla ta się
od wie ków pier wot ny nie po kój o trwa łość świa ta z chrze ści jań ską ra do ścią i na -
dzie ją. W pol skiej tra dy cji to czas wy jąt ko wy, pe łen zwy cza jów, wie rzeń, prze są dów,
czyn no ści o zna cze niu sym bo licz nym, wróżb i ma gicz nych za bie gów, czę sto za ko -
rze nio nych w daw nej kul tu rze Sło wian, ale wzbo ga co nych no wym zna cze niem, re -
li gij ną głę bią. Mi mo re gio nal nych od mien no ści, lo kal nej spe cy fi ki i mo dy fi ka cji, ja kim
ule ga ły świą tecz ne oby cza je, w swej isto cie two rzą one wspól ne dzie dzic two ca łe -
go na ro du, wszyst kich miesz kań ców roz le głej nie gdyś Rze czy po spo li tej. Na jej zróż -
ni co wa nych et nicz nie zie miach wschod nich, na le żą cych dzi siaj do Li twy, Ło twy, Bia -
ło ru si i Ukra iny, utrwa li ły się tra dy cje po dob ne, wspól ne dla ca łe go kra ju, z za cho -
wa niem wszak że swo istej opra wy, kul tu ro wych od ręb no ści. Mo że szcze gól na wraż -
li wość miesz kań ców tych ziem, ich kon takt z na tu rą głęb szy, do świad cze nia dzie -
jo we moc niej sze spra wi ły, że prze ży wa -
nie Bo że go Na ro dze nia w tam tej szych
spo łecz no ściach wy da je się bar dziej na -
sy co ne uczu cia mi, stąd     i we wspo -
mnie niach ich trwal szy ślad.  (…)

An na Fast nacht -Stup nic ka
do 8.01.2018 – pn -pt 10-18:00, so 12-18:00
Wstęp wol ny!

kosów Poleski 1934 rok.
Choinka dla dzieci pocztowców

70 lat DSAFiTA 1947-2017
9 grudnia 17:00

Muzeum Przyrodnicze, Je le nia Gó ra, Cieplice
Dol no ślą skie Sto wa rzy sze nie Ar ty stów
Fo to gra fi ków i Twór ców Au dio wi zu al -
nych za pra sza ser decz nie na uro czy sty
Ju bi le usz. Pod dczas otwar cia wy sta wy
od bę dzie się po kaz fil mu Elż bie ty Ka li -
szew skiej miesz ka ją cą w Cie pli cach,
któ ra jest człon kiem Sto wa rzy sze nia.

Wy bie ra ją cych się na otwar cie wy sta wy
sa mo cho dem pro si my o zgła sza nie wol -
nych miejsc, lub pociągiem Wrocław -
Cieplice (koszt ok. 20 zł) umówimy innych
na wspólną jazdę: dsafita@gmail.com

Krzysztof Kowalski Pejzaż nieuchwytny
Wystawa towarzysząca jubileuszowi 70-lecia ZPAF
Od 8 grudnia Galeria Za Szafą, ul. św. Marcina 4 we Wrocławiu | do 7.01.2018
Po praw ność tech nicz na w pre zen to wa nym ze sta wie fo to gra fii nie jest prio ry te -
tem. Wszyst kie ułom no ści wpły wa ją ce na ja kość zdję cia, (...), zo sta ły za ak cep to -
wa ne i świa do mie uży te. Dzię ki te mu po wsta ły ob ra zy „na zna czo ne”. Ich ska zą są
nie ostrość, po ru sze nie, prze świe tlo ne par tie nie ba, zbyt wy so ki kon trast, brak
szcze gó łów, nie re al na do mi nan ta barw na. Wy mie nio ne błę dy de for mu ją ce za pi -
sa ny ob raz wzbo ga ca ją treść pej za żo wą o do dat ko we in for ma cje, sta ją się sy -
gna łem, że pro ces two rze nia opie rał się nie tyl ko na tech ni ce i pro stej, we wnętrz -
nej po trze bie re je stra cji pięk na. Waż nym czyn ni kiem, „przy na gla ją cym” mnie
do re ali za cji te go pro jek tu by ły emo cje, ta kie, któ re ro dzą się w wy ni ku bu do wa -
nia wię zi z bli ską oso bą lub w mo men cie re ali za cji tych wię zi (po trze ba kon tak tu,
przy wo ły wa nie wspo mnień, ocze ki wa nie, tę sk no ta). To kry te rium czy ni ob raz ulot -
nym – czy ni go NIE UCHWYT NYM.

Krzysztof Kowalski
Krzysz tof Ko wal ski, fo to gra fią zaj mu je się po nad 20 lat, w li sto pa dzie te go ro ku
mi ja 10 lat człon ko stwa w ZPAF, ob raz trak tu je ja ko na rzę dzie do ko mu ni ko -
wa nia i dzie le nia się zna le zio nym ŚWIA TŁEM i SŁO WEM.

PKiN | Jacek Fota Wystawa fotograficzna
Do 26 stycznia Galeria Miejsce przy Miejscu 14, pl. Strzelecki 14 we Wrocławiu
Pierwsza cześć wystawy poświęcona Pałacowi Kultury i Nauki w Warszawie
pokazuje budynek – jego konstrukcję, przemiany i niedostępne przestrzenie. 



Utrwalacz
WRO 2017 DRAFT SYS TEMS
Résumé – część II
Do 5 stycznia 2018

Cen trum Sztu ki WrO, Wi dok 7, Wro cław
W ra mach 17 Bien na le Sztu ki Me diów
WRO 2017 – Draft Sys tems

Po pierw szej od sło nie wy sta wy pt.
„Na ry suj so bie sys tem”, pod czas któ -
rej każ dy – m.in. przy po mo cy ory gi -
nal nie wy ko rzy sta nej tech no lo gii
RFID – miał moż li wość skry ty ko -
wać/za na li zo wać/stwo rzyć so bie
swój sys tem w prze strze ni ga le rii
WRO, czas na UTRWA LACZ. 
Résumé – pod su mo wa nie, kon cen trat,
stresz cze nie i bi lans – wy da rze nia
ostat niej edy cji Bien na le Sztu ki Me diów
WRO 2017 DRAFT SYS TEMS prze pusz -
czo ne przez filtr su biek tyw nej per cep cji.
Utrwa lacz wy obraź ni, au dio wi zu al ne
za pi sy, do ku men ta cje dzieł, wy bra ne
in sta la cje, obiek ty, pra ce wi deo, frag -
men ta rycz ność i wra że nio wa na tu ra,
oso bi ste czyt ni ki pa mię ci, ob ra zy śla -
dów i tro pów po zo sta wio nych przez
ar ty stów tak, by w wy obraź ni i do -
świad cze niu wi dzów mo gły zma te ria -
li zo wać się i utrwa lić oraz no we pro -
jek ty ar ty stów za pra sza ją cych wi -
dzów do współ udzia łu, czy li warsz ta -
ty, ak cje ar ty stycz ne, dzia ła nia twór -
cze, wy kra cza ją ce tak że po za prze -
strzeń ga le rii, w po sta ci spa ce rów
i ćwi czeń te re no wych.
Wy sta wa za kła da ak tyw ne zwie dza -
nie – po szcze gól ne ma te ria ły są do -
stęp ne dzię ki uży ciu kar ty -klu cza,
dzia ła ją cych w opar ciu o tech no lo gię
RFID. Sta no wi ska mi z do ku men ta cja -
mi moż na też ste ro wać za po mo cą
wła sne go smart fo na, łą cząc się ze
stro ną in ter ne to wą po da ną przy in te -
rak tyw nych sta no wi skach.
DZIAŁANIA TWóRCZE W GRUDNIU:

4 grudnia 2017
SYS TE MA TYCZ NOŚĆ – dzia ła nie per -
for ma tyw ne z ko lek ty wem Pa ra per -
for man ce – Do mi ni ką Ka ta rzy ną Bor -
kow ską i Ka mi lą Elż bie tą Wolsz czak

8 grudnia 2017

JА ЛЮБЛЮ YOU! – ka ra oke z Ja ną
Sho stak – śpie wa my o mi ło ści w ję zy -
kach mniej lub bar dziej zna nych

wrocenter.pl

Tomasz Broda
Coś Pan Zmalował

8 grudnia 17:00 premiera książki:
spotkanie autorskie i wystawa ilustracji

ka wiar nia Mu zeum Na ro do we go
we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5

13 grudnia 13:00 wernisaż
Przed au lą – aSP, pl. Pol ski 3/4 

9 lutego 17:00 spo tka nie au tor skie
ka wiar nia Co co fli, ul. P. Włodkowica 9

Ma lo wać ko nie jak Eu ge niusz Gep pert,
czy krop ki jak Jó zef Ha łas? A mo że po -
sza leć jak Zdzi sław Nit ka? Łeb pę ka
od ta kich dy le ma tów, kie dy czło wiek
za czy na stu dia we wro cław skiej ASP.
Ale po co w ogó le się na nie wy bie ra? 
Oto ob raz ko wa opo wieść o edu ka cji pla -
stycz nej w Pol sce od Wła dy sła wa Go -
muł ki do Ja ro sła wa Ka czyń skie go. O po -
szu ki wa niu au to ry te tów i swo je go miej -
sca w no wym mie ście. O wy kła dow cach
z wro cław skiej ASP i kum plach z aka de -
mi ka na Po boż ne go. I o tym, cze go się
dziś naj bar dziej bo ję – ja, bel fer.
Wy ci skam z sie bie sok, na bi jam nim
mar ker i opo wia dam tę hi sto rię.

To masz Bro da
To masz Bro da, ry sow nik, ilu stra tor, ma -
larz, twór ca ma sek i la lek z przed mio -
tów co dzien ne go użyt ku, sied mio krot ny
lau re at Mię dzy na ro do wej Wy sta wy Sa -
ty ry kon i na gro dy dla ilu stra to ra w kon -
kur sie Książ ka Ro ku 2008 Pol skiej Sek -
cji IB BY, w TVP pro wa dził swój au tor ski
pro gram „Zrób so bie gę bę”, wy kła dow ca
Aka de mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu
i wro cław skiej fi lii Aka de mii Te atral nej
w Kra ko wie, lau re at Na gro dy Pre zy den -
ta Wro cła wia.

do 31.12.2017 

Jest co raz le piej Fo to gra fia
9 grudnia 18:00

kontury kultury - Strefa edukacji Twórczej,
ul. Jagiellończyka 10 a we Wrocławiu

W ra mach No cy Nad odrza obę dzie się
wer ni saż wy sta wy fo to gra fii uczest ni -
ków warsz ta tów z Kon tu rów Kul tu ry.
Za pre zen towane zostaną róż no rod ne
re ali za cje od no szą ce się do wie lu ga -
tun ków i nur tów fo to gra ficz nych. 
Zo ba czy my zdję cia dą żą ce do jak naj -
bar dziej obiek tyw ne go przed sta wie -
nia rze czy wi sto ści, ale tak że i uję cia
za in sce ni zo wa ne, fo to gra fie za rów no
z da le kich po dró ży jak i cen trum Wro -
cła wia. Por tre ty i kra jo bra zy. Tro chę
stre et pho to i tro chę ar chi tek tu ry. 
Opie ka: Aga ta Grzych i Pa weł Sta fij 

Zamenhof
twórca języka esperanto
4 grudnia 16:00

Ue, ul. ko man dor ska 118/120 – Sala 4aW
akwa rium – dCiNie, wej ście od ul. Wiel kiej
W pro gra mie mo no dram M. Mi gluc cie go
(tłum. R. Do brzyń ski) Dok tor Espe ran to 
Wy ko na nie He le na Bi skup | Opra wa mu -
zycz na Wik to r Woj cie chow ski - skrzypce

Ce le bra cja pa mię ci o Lu dwi ku Za men -
ho fie z oka zji Mię dzy na ro do we go
Ro ku Za men ho fa. Twór cy mię dzy na -
ro do we go ję zy ka espe ran to i idei bra -
ter stwa, po ko ju, po ro zu mie nia po mię -
dzy na ro da mi, któ re ten język roz po -
wszech nia i umoż li wia re ali za cję, jest
ob cho dzo na na ca łym świe cie pod Pa -
tro na tem UNE SCO. 
Wy sta wa skła da się z dwóch czę ści:
pierw sza przy bli ża ży cie Lu dwi ka Za -
men ho fa, dru ga na to miast je go dzie -
ło – ję zyk espe ran to. 

do 10.12.2017



Jar mark Ilu stra cji i Ko mik su 2
9 grud nia 11:00-19:00

Bar ba ra, ul. Świd ni ca 8a we Wroc ławiu
Na Jar mark za pra szo nych zo sta ło po -
nad 30 ar ty stów – ilu stra to rów, gra fi -
ków, ko mik sia rzy ze swo imi ory gi na ła -
mi, prin ta mi, pla ka ta mi czy ga dże ta mi. 
Bę dzie moż na po znać zna ko mi tych
twór ców oso bi ście, po zy skać ich au to -
graf, na być pra ce oraz wziąć udział
w warsz ta tach i pre lek cjach.
Pro gram warsztatów:
12: 00 – Ma try ca, pra sa, kwas czy li druk
wklę sły i wy pu kły – Ka ta rzy na Ro man
14: 00 – Jak ro bić rze czy, któ re na praw -
dę chcesz ro bić – Se ba stian Skro bol
16: 00 – Pa weł Ja roń ski
14: 30 – Nar ra cja ob ra zem – Pa weł Gar -
wol i Pa weł Rzad kie wicz
16: 30 – Pro blem z tra wie niem – two -
rze nie kart ki świą tecz nej tech ni ką dru -
ku wklę słe go – Ju sty na Pa tec ka
18:00 – Na pla ster ki – zdo bie nie drew -
nia nych pla strów – Ania Ko złow ska

Za pi sy: jarmarkilustracji@gmail.com! 
Wstęp wolny!

Anna Warda

Ma nu fak tu ra Świą tecz na
17 grud nia 11:00-16:00

Ck Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu
Ro dzin ne warsz ta ty ar ty stycz ne dla
każ de go. Przy dźwię kach świą tecz -
nych me lo dii bę dzie moż na przy go to -
wać wy szu ka ne bo żo na ro dze nio we
ozdo by i pre zen ty dla naj bliż szych.
Każ dy bę dzie mógł po czuć ma gię
świąt i wyjść z wła sno ręcz nie przy go -
to wa ny mi ozdo ba mi.
Pro po no wa ne warsz ta ty: Wian ki świą -
tecz ne z na tu ral nych ma te ria łów:
szysz ki, łu pi ny, na sio na | Lu kro wa nie
słod kich pier ni ków | De ko ro wa nie du -
żych akry lo wych bom bek | Cu da na ki -
ju – nie ty po we wi szą ce stro iki.
Ma nu fak tu rze to wa rzy szyć bę dzie
mi ni Jar mark Świą tecz ny.

Wej ściów ki od 12 do 25 zł za warsz tat |
www.zamek.wroclaw.pl

Ta jem ni cze lo sy dzieł sztu ki
Ma don na pod jo dła mi i in ne ob -
ra zy Lu ca sa Cra na cha 
9 grud nia 10:00-16:00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 5

Hi sto ria Ma don ny pod jo dła mi, jed ne -
go z naj cen niej szych dzieł w pol skich
zbio rach, przy po mi na sce na riusz fil mu
sen sa cyj ne go – jest w niej fał szer stwo
i kra dzież, pod mie nie nie ar cy dzie ła ko -
pią, wy wóz za gra ni cę, ukry wa nie w ta -
jem ni czych oko licz no ściach i w koń cu
za ska ku ją ce od na le zie nie. Pod czas dnia
po świę co ne go lo som dzieł Cra na cha bę -
dzie moż na m.in. na uczyć się od róż niać
ory gi nał od ko pii oraz do wie dzieć się
wię cej o lo sach ob ra zów Cra na cha.
10:00 „Ma don na pod jo dła mi”
Ory gi nał, ko pia, re pli ka – za ba wa pla -
stycz na dla dzie ci (6-12 lat), pro wa -
dze nie: Iza be la Trem ba ło wicz -Chęć 
13:00 Ca sus „Ma don ny pod jo dła mi”
Lu ca sa Cra na cha Star sze go, czy li jak
fał szo wa no ob ra zy – wy kład dra hab.
An drze ja Ko zie ła 
15:00 I tyl ko Cra na chów żal – wy kład
dra hab. Pio tra Oszcza now skie go

Lu cas Cra nach st., Ma don na pod jo dła mi,
ok. 1510, Mu zeum Ar chi die ce zjal ne, Wro cła w

MDK Śródmieście, Klaudia Ciborowska
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Świąteczne Kontury
16 grudnia 14:00-18:00

kontury kultury - Strefa edukacji Twórczej,
ul. Jagiellończyka 10 a we Wrocławiu

Przed świą tecz ne spo tka nie dla dzie ci,
mło dzie ży, do ro słych i se nio rów.
W pro gra mie, m.in. kon cert ko lęd
uczest ni ków Stu dia Wo kal ne go Mag dy
Pa sier skiej, warsz ta ty rę ko dzie ła ar ty -
stycz ne go: bę dzie moż na stwo rzyć
stro iki, kart ki i ozdo by świą tecz ne,
a tak że ozda biać świą tecz ne pier nicz ki.

Naj pięk niej sza
Szop ka Be tle jem ska 2017
XXV wo je wódz ka rzeź biar ska wy -
sta wa po kon kur so wa
13 grudnia 12:00

Mu zeum et no gra ficz ne,
ul. Trau gut ta 111/113 we wrocławiu

Wo je wódz ki kon kurs Naj pięk niej sza
Szop ka Be tle jem ska 2017 ob cho dzi
w tym ro ku ju bi le usz ćwierć wie cza.
Wy da rze nie jest oka zją do spo tka nia
się z tra dy cją świąt Bo że go Na ro dze -
nia i jej pie lę gno wa nia po przez re ali -
za cję pięk nych pla stycz nych przed -
sta wień Na ro dze nia Pań skie go. Na ju -
bi le uszo wej wy sta wie pre zen to wa -
nych jest 100 rzeźb wy ko na nych przez
dzie ci, któ rych re ali za cje zo sta ły oce -
nio ne przez ju ry po wo ła ne przez or ga -
ni za to rów – MDK Śród mie ście, Ga le rię
i Mu zeum Et no gra ficz ne.

do 20.01.2018

Najpiękniejsza
Szopka Betlejemska
Od 5 grudnia do 31 grudnia

Galeria Twórczości Plastycznej Młodych
Mdk Śródmieście, ul. dubois 5

Wy sta wa do ku men tu ją ca 25-le cie
kon kur su rzeź biar skie go dla dzie ci.



Roz war stwie nie
19 grudnia 19:00

klub Proza,
Przej ście Garn car skie 2 we Wro cławiu
Re ali za cja fil mu: Ja cek Cha mot
Współ pra ca: Mał go rza ta Kuj da

Fun da cja Art Trans pa rent za pra sza
na pre mie rę fil mu pod su mo wu ją ce -
go 15. edy cję Prze gląd Sztu ki SU RVI -
VAL, któ ra od by ła się w czerw cu te go
ro ku w bu dyn ku Au dy to rium Che mii
Uni wer sy te tu Wro cław skie go pod ha -
słem „Roz war stwie nie”. Film opo wia da
o idei Prze glą du i re ali za cji prac ar ty -
stycz nych pre zen to wa nych w ra mach
wy sta wy, w tym per for man sów, obiek -
tów i in sta la cji dźwię ko wych przy go to -
wa nych przez po nad 50-ciu ar ty stów.
Wy da rze nie bę dzie tak że oka zją do
pod su mo wa nia dzia łań Fun da cji Art
Trans pa rent: 15-le cia Prze glą du Sztu ki
SU RVI VAL oraz 10-le cia ga le rii Miesz -
ka nie Gep per ta.

Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich Wy kła dy otwar te
7 grudnia 17:00
Mo je Osso li neum – w ramach cy klu: Mo je spo tka nia z Osso li neum 
Wy kład pro wa dzi dr Adolf Ju zwen ko – uro dzo ny w Li sow cach (w daw nym wo -
je wódz twie tar no pol skim), hi sto ryk pol skie go ru chu nie pod le gło ścio we go, znaw -
ca Ro sji i sto sun ków pol sko -ro syj skich XIX -XX w. Wie lo let ni pra cow nik na uko -
wy In sty tu tu Hi sto rycz ne go Uni wer sy te tu Wro cław skie go. Od lat 70. XX w. dzia -
łacz opo zy cji de mo kra tycz nej, w tym NSZZ „So li dar ność”. Ho no ro wy Oby wa tel
Wro cła wia (2016). Od 1990 dy rek tor Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich.
Wy kład bę dzie do ty czył cza sów PRL -u – okre su, w któ rym Osso li neum pod le ga -
ło Pol skiej Aka de mii Na uk. Po nad to, w kon tek ście sto sun ków pol sko -ukra iń -
skich, omó wio ne zo sta ną prze obra że nia tej in sty tu cji po 1995 oraz przy wró ce -
nie jej przed wo jen nej struk tu ry.
14 grudnia 17:00
O Po la kach po wsta nia li sto pa dowe go – w ra mach cy klu: Z osso liń skiej ko -
lek cji – bli żej sztu ki – wy kład pro wa dzi Mał go rza ta Mi ku ła.
O Po la kach po wsta nia li sto pa do we -
go – Les Po lo na is et les Po lo na ises de la
Révo lu tion du 29 no vem bre 1830 – jed -
no z naj pięk niej szych pol skich wy daw -
nictw emi gra cyj nych uka za ło się w ję zy -
kach fran cu skim, nie miec kim i wło skim.
By ło nie wąt pli wie naj do nio ślej szą pra cą
re dak tor ską Jó ze fa Stra sze wi cza i wzbu-
dzi ło ży we za in te re so wa nie współ cze -
snych za rów no ze wzglę du na te mat jak
ele ganc ką for mę wy daw ni czą oraz ze
wzglę du na fakt, że bio gra fie uczest ni -
ków po wsta nia pi sa li za zwy czaj sa mi za -
in te re so wa ni. Nie mniej dzie ło za pi sa ło
się trwa le w na szej hi sto rii utrwa la jąc
w po wszech nej świa do mo ści gra ficz ne wi ze run ki przed sta wia nych bo ha te rów.

Gmach głów ny Osso li neum, ul. Szew ska 37, re fek tarz | Wstęp wol ny!

Rade k Knap p Wie czór au tor ski
6 grudnia 11:30

UW instytut Filologii Germańskiej,
pl. Nankiera  15, Wrocław

7 grud nia 18:00
klub Mil, pl. Gen. T. ko ściusz ki 10
Mo de ra cja Jo an na Mał go rza ta Ba na cho wicz
W czę ści mu zycz nej: Szy mon Kęp ski – flet
Alek san dra Mil carz – for te pian

Ra dek Knapp, lau re at na gród: Aspek te
ZDF Li te ra tur pre si za naj lep szy de biut
li te rac ki na ob sza rze nie miec ko ję zycz -
nym (zbiór opo wia dań Fra nio), Cha -
mis so Bosch Sti ftung za po wieść Lek -
cje Pa na Ku ki; ce nio ny głów nie
za dow cip ny, ży wio ło wy ję zyk, bły sko -
tli wy żart, hu mor oraz iro nię opo wia -
da nych hi sto rii, w któ rych zna leźć
moż na śla dy bio gra fii pi sa rza – Po la ka
miesz ka ją ce go w Wied niu. Ogrom nym
suk ce sem oka za ła się tak że ekra ni za -
cja książ ki z ple ja dą pol skich gwiazd.

Źró dło so nia dra ga.pl
Wstęp wol ny!

Wigilia w szlacheckim dworze
Cykl: Niedzielne oprowadzanie
17 grudnia 12:00
Muzeum Pana Tadeusza, kamienica Pod Złotym
Słońcem, rynek 6, Wrocław
W sa li Dom na wy sta wie „Rę ko pis „Pa na
Ta de usza”” znaj du je się cen na XIX -wiecz na
gra fi ka, któ ra przy bli ża świą tecz ne ży cie

w daw nych cza sach. W XIX wie ku, po dob nie jak dziś, ten szcze gól ny czas za -
czy nał się już od Ad wen tu, a wy ko ny wa ne wów czas pra ce mia ły nie tyl ko przy -
go to wać cia ło, ale przede wszyst kim du cha na świę to wa nie na ro dzin Zba wi cie -
la. Na przy kła dzie XIX -wiecz nej gra fi ki prze śle dzi my daw ne oby cza je i tra dy cje
bo żo na ro dze nio we w szla chec kich dwo rach i po rów na my je z ty mi, któ re kul ty -
wu je my do dziś.
Spo tka nie po pro wa dzi Mo ni ka No wak – ab sol went ka Ochro ny Dóbr Kul tu ry
na Uni wer sy te cie Mi ko ła ja Ko per ni ka, pa sjo nat ka edu ka cji mu ze al nej. Pra cu je
w Dzia le Edu ka cji Mu zeum Pa na Ta de usza.
Nie dziel ne opro wa dza nie to spo tka nia w róż nych czę ściach wy sta wy sta łej. Pra -
cow ni cy Mu zeum Pa na Ta de usza przedstawiają naj cie kaw sze i naj bar dziej fra -
pu ją ce eks po na ty i ich dzie je.

Wstęp: 1 zł, w ra mach bi le tu do mu zeum



AGATA SZUBA GESTY KRYTYCZNE
wernisaż 10:00 Zamek Pistowski w Legnicy
ELŻBIETA JANCZAK-WAŁASZEK
SPóŁKA ZOO 
wernisaż 19:00 Galera M, Jatki 10
WYSTAWA SąSIEDZI
wernisaż 19:00 Filia nr 15 MBP
ANDRZEJ DUDEK – DÜRER: CZAS
META... CZAS... 
finisaż i perfromance multimedialny
20:00 Galeria Foto-Gen

SPOTKANIA » » »
WOLNA PRACOWNIA
WARSZTATY PLASTYCZNE
17:00 Fundacja Jak Malowana
INTEGRACYJNE WARSZTATY
TEATRALNO-MUZYCZNE DLA
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
17:20 Centrum Kultury Zachód

DLA DZIECI » » »
NASZA MAMA CZARODZIEJKA 
9:00, 11:00, 13:00 Teatr Muzyczny Capitol
YEMAYA-KRóLOWA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30, 12:00 Wrocławski Teatr Lalek

2 GRUDNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
ORAZ KONCERT Z OKAZJI 40-LECIA
KLASY SAKSOFONU 
15:00 AMKL, Sala Kameralna
RAFAŁ GRZąKA
KONCERT AKORDEONOWY
17:00 Klub Muzyki i Literatury

LUDI SANCTI NICOLAI
ŚREDNIOWIECZNE GRY O ŚW.
MIKOŁAJU
18:00 Muzeum Architektury
MIKOŁAJKOWE NIESPODZIANKI 
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
GLENN MILLER ORCHESTRA 2017
19:00 Ha la Stu le cia – Sa la Au dy to ryj na
PETR RíMSKý I ANTONI MURACKI
19:00 Klub Pod Kolumnami
T.LOVE 35-LECIE
20:00 Akademia Club
ELDO/ JOTUZE 
DANIEL DRUMZ /  LIVE BAND
20:00 Stary Klasztor
DUB ARENA #9 - KEBRA ETHIOPIA
SOUND, VALE, THE MESSENGERS,
STEPPA WARRIORS SOUND SYSTEM
21:30 ToTu

SPEKTAKLE » » » 
KABARET NEO-NóWKA 
16:00 Hala Sportowa, Kobierzyce
BIESY
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
EDUKACJA RITY
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
TEMPUS FANTASY
18 :00 Teatr Muzyczny Capitol
DON K. INSTALACJA TEATRALNA
CLOUD THEATER
premiera 19:00, 21:00 Muzeum Narodowe
UBU KRóL – OPE RA ŚLąSKA
FESTIWAL OPER WSPóŁCZESNYCH+
19:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna

1 GRUDNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

MELODIE NA GRUDNIOWY WIECZóR
18:00 Klub Muzyki i Literatury
KRZYSZTOF PENDERECKI
19:00 NFM, Sala Główna
VOCALIS 10-LECIE
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
ILLUSION 25-LECIE
19:00 Zaklęte Rewiry
PAWBEATS LIVE BAND + GOŚCIE
20:00 Stary Klasztor
BRODKA
20:00 Centrum Koncertowe A2

SPEKTAKLE » » » 
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
13:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BIESY
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
LORD JIM. ĆWICZENIA Z CZYTANIA
POWIEŚCI JOSEPHA CONRADA premiera
19:00 Teatr Dramatyczny Wałbrzych
KOLACJA NA CZTERY RęCE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
TEMPUS FANTASY
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SPA, CZYLI SALON 
PONęTNYCH ALTERNATYW
19:30 T[pl Scena Grzegorzewskiego

WYSTAWY » » »
KARINA MARUSIńSKA  
TO, CZEGO OCZY NIE WIEDZą
wernisaż 18:00 Mieszkanie Gepperta

kaleNdariUM GrUdZieŃ 2017

Droga na drugą stronę
Reż. An ca Da mian, PL/Ru mu nia 2011
3 grudnia 17:00

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2a

Po pro jek cji zapraszamy na spo tka nie
z praw ni kiem i pro du cen tem fil mu Ar -
ka diu szem Woj na row skim. 
Ru mun, Clau diu Cru lic, pod czas po by -
tu w Pol sce zo sta je nie słusz nie oskar -
żo ny o kra dzież. Nikt nie zwra ca uwa gi
na je go wy ja śnie nia, wszyst ko ma być
za ła twio ne szyb ko i spraw nie.
Dla cze go do szło do śmier ci Cru li ca? Ja ki
wpływ na spra wę mia ło je go po cho dze -
nie? Czy zawiodły procedury?

Bezpłatne wejściówki do odbioru w dniu
projekcji od godz. 16:00 w kasie MWW

Ro man Do brzyń ski Popołudnie z Zamenhofem
10 grudnia 16:00 klub Pod kolumnami, pl. św. Macieja 21 | Wstęp wol ny!

Espe ran to ja ko do ro bek kul tu ry pol skiej – pre lek cja z pre zen ta cją fil mo wą
Wy stęp mu zycz ny ze spo łu De Mo lo

Ro man Do brzyń ski, cho ciaż jest dzien ni ka rzem i po li glo tą mó wi, że świat po znał
dzię ki espe ran tu. Na spo tka niu po dzie li się swo imi nie zwy czaj ny mi do świad cze -
nia mi zwią za ny mi z espe ran tem i ru chem espe ranc kim. Jak za wsze bę dzie to
opo wieść barw na, dow cip na, skła nia ją ca do re flek sji i in spi ru ją ca.
Ro man Do brzyń ski – dzien ni karz, po dróż nik, po li glo ta i espe ran ty sta. Au tor ksią -
żek na te ma ty ibe ro ame ry kań skie oraz licz nych re por ta ży te le wi zyj nych i fil mów
do ku men tal nych w Te le wi zji Pol skiej. Lau re at wie lu pre sti żo wych na gród m.in.
głów nej na gro dy Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy Pol skich za ca ło kształt pu bli cy sty ki
mię dzy na ro do wej. Ja ko dra ma turg de biu to wał mo no lo giem Ur su la (2014). „Ze spe -
ran ty zo wał” dia lo gi w fil mie Pan Ta de usz A. Waj dy. W 2017 ro ku wy dał książ kę Za -
men hof w War sza wie (w ję zy kach: pol skim i espe ranc kim) z oka zji set nej rocz ni cy
śmier ci Lu dwi ka Za men ho fa, twór cy ję zy ka espe ran to oraz tak że dwu ję zycz ną: Pan
Ta de usz mó wi w ję zy ku espe ran to/ Sin jo ro Ta deo pa ro las espe ran te.
Wy róż nio ny ho no ro wym człon ko stwem Świa to we go Związ ku Espe ran ta.
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BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
LORD JIM. ĆWICZENIA Z CZYTANIA
POWIEŚCI JOSEPHA CONRADA 
19:00 Teatr Dramatyczny Wałbrzych
PRZENIKANIE  - TEATR S - ZBąSZYń
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
PRALNIA
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
POCZEKALNIA SZEŚĆ-DWA-ZERO
MARTY GUŚNIOWSKIEJ 
REŻ. PIOTR ŁUKASZCZYK
premiera 20:00 CTA
KABARET NEO-NóWKA 
20:00 Hala sport. MGCSiR, Jelcz-Laskowice
BOEING BOEING
20:15 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
MARZENA ZDUN
POD OSŁONą NOCY
17:00 Salonik artystyczny u Daphne
ANNA KARPOWICZ-WESTNER
ZMIENNOŚĆ OBŁOKóW
18:00 Galeria Sztuki Platon

SPOTKANIA » » » 
DO STAJENKI
10:00 Robótki Stefci
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Firlej
KU NOWEMU ŻYCIU. 
ŻYDZI NA DOLNYM ŚLąSKU
16:00 Muzeum Narodowe
WIGILIA W SOPLICOWIE. 
WIGILIA NA ŚLąSKU. CO JE ŁąCZY? 
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
BARBARA JANAS- DUDEK I JACEK
DUDEK. WIECZóR POETYCKI
19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » »
SKARPETY I PAPILOTY
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
YEMAYA-KRóLOWA MóRZ
12:00 Wrocławski Teatr Lalek
NASZA MAMA CZARODZIEJKA 
12:00, 14:00 Teatr Muzyczny Capitol
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
premiera 17:00 Wrocławski Teatr Lalek

3 GRUDNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

PIEŚNI ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN
FLORES ROSARUM
18:00 Kościół Opatrzności Bożej
WARIACJE GOLDBERGOWSKIE
ATOM STRING QUARTET 
18:00 NFM, Sala Główna
DŻEM 19:00 Centrum Koncertowe A2

THE BULGARIAN VOICES ANGELITE
19:00 Stary Klasztor
VERDI GALA 19:00 Teatr Capitol
BEMY BACK ON TOUR 2017
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
KABARET NEO-NóWKA
16:00 Hala Sportowa, Legnica
EUFOLIA / AMBULO - BALET
FESTIWAL OPER WSPóŁCZESNYCH+
premiera 18:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
18:00 T[pl, Scena Kameralna
BIESY
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
BOEING BOEING
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
KABARET NEO-NóWKA 
20:00 Aqua-Zdrój, Wałbrzych
POCZEKALNIA SZEŚĆ-DWA-ZERO
MARTY GUŚNIOWSKIEJ 
REŻ. PIOTR ŁUKASZCZYK
premiera 20:00 CTA

FILMY » » » 
KINO SCHRON: NON-FICTION.
DROGA NA DRUGą STRONę
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
PIęKNE PISMO NIE OD ŚWIęTA
10:00 Rob  ótki Stefci
WARSZTATY RODZINNE 
ORSZAK TRZECH KRóLI
14:30 Wroc. Centr. Twórczości Dziecka

DLA DZIECI » » » 
ŚWIęTY MIKOŁAJ 
– PRAWDZIWA HISTORIA 
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
BAJKOWE PIOSENKI
11:00 NFM, Sala Główna
YEMAYA-KRóLOWA MóRZ
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
AKORDEON 
– INSTRUMENT, KTóRY ODDYCHA
11:00 Muzeum Pana Tadeusza
MIKOŁAJ W KAŻDYM Z NAS
11:00 Kontury Kultury
WARSZTATY KOLAŻU I POEZJI DADA
DLA DZIECI KTO WIDZIAŁ...
MODERNIZM? RE-AKTYWACJA
12:00 Fabryka Sensu
NASZA MAMA CZARODZIEJKA 
12:00, 14:00 Teatr Muzyczny Capitol
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
PIOTRUŚ PAN
spektakl mikołajkowy
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
13:00 Wrocławski Teatr Lalek



10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
ZIEMIA NICZYJA - SPEKTAKL NT LIVE
19:00 Multikino Wrocław
IMPROKRACJA FEAT. AGNIESZKA
FRANKóW-ŻELAZNY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
NAJPIęKNIEJSZA SZOPKA BETLEJEMSKA
wy sta wa do k. 25-le cie kon kur su
rzeź biar skie go dla dzie ci i mło dzie ży 
otwarcie MDK Śródmieście, ul. Dubois 5
MAGIA ŚWIAT
17:00 Klub – Ga le ria Sztu ki DSAP
WER NI SA ŻE WY STAW MA LAR STWA
I GRA FI KI – PO PLE NE RO WEJ I PO -
WARSZ TA TO WEJ
18:00 Otwarte Pracownie Plastyczne 

SPOTKANIA » » » 
CHARYTATYWNE ROBóTKI
BOŻONARODZENIOWE
10:00-17:00 Fundacja W związku z Rakiem
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda
OBIEKTY DZIEDZICTWA
ŻYDOWSKIEGO WE WROCŁAWIU 
wykład Tamary Włodarczyk
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna,
Rynek 58, III p.

DLA DZIECI » » »
NASZA MAMA CZARODZIEJKA 
9:00, 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
YEMAYA-KRóLOWA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SKARPETY I PAPILOTY
10:30 i 12:00 Wrocławski Teatr Lalek

6 GRUDNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA
19:00 NFM, Sala Główna
KON CERT MI KO ŁAJ KO WY
KA WA ŁEK NIE BA DLA ILO NY
19:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
10:00, 19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 AST, Sala 028
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
EUGENIUSZ ONIEGIN
19:00 Opera Wrocławska
90 - GOŚCINNIE ENSEMBLE
TEATRALE 22 GRADI Z WŁOCH
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

WYSTAWY » » » 
BOŻE NARODZENIE NA ZIEMIACH
WSCHODNICH RZECZYPOSPOLITEJ
10:00-18:00 Klub Muzyki i Literatury
WYMIANA FOTOMATERIAŁóW
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
RADEK KNAPP 
11:30 UW Instytut Filologii Germańskiej

DLA DZIECI » » » 
DZIADEK DO ORZECHóW
9:00, 11:30 NFM, Sala Główna
NASZA MAMA CZARODZIEJKA 
9:00, 11:00 Teatr Muzyczny Capitol
HYDROKOSMOS
Wrocławski Teatr Pantomimy
10:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
YEMAYA-KRóLOWA MóRZ
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30 i 12:00 Wrocławski Teatr Lalek
KARNAWAŁ ZWIERZąT
11:00 i 13:00 Opera Wrocławska

7 GRUDNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

ALEKSIEJ KOMAROW: RECITALE
FORTEPIANOWE W RYTMIE WALCA 2
12:30 Klub Muzyki i Literatury
SPIRITUALS SINGERS BAND
INAUGURACJA 44. FESTIWALU
BARBóRKOWEGO
19:00 Aula Politechniki Wrocławskiej
WIENIEC DęBOWY
FOR THE MARY ROSE
19:00 NFM, Sala Kameralna
PIOTR ROGALA ROGALIK
19:00 Galeria Ślimak

SKARPETY I PAPILOTY
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

4 GRUDNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

DON K. INSTALACJA TEATRALNA
CLOUD THEATER
17:30 Muzeum Narodowe
BOEING BOEING
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
POCZEKALNIA SZEŚĆ-DWA-ZERO
MARTY GUŚNIOWSKIEJ 
REŻ. PIOTR ŁUKASZCZYK
premiera 20:00 CTA
ZAMENHOF – TWóRCA JęZYKA
ESPERANTO z oka zji Mię dzy na ro do -
we go ro ku Za men ho fa
16:00 Uniwersytet Ekonomiczny, Sala
4AW i Akwarium, wejście od ul. Wielkiej

SPOTKANIA » » » 
WARSZTATY TEATRALNE
15:00 Biblioteka
WARSZTATY PLASTYCZNE
17:00 Fundacja Jak Malowana
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

5 GRUDNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

RALPH KAMINSKI 20:00 Stary Klasztor
SPEKTAKLE » » » 

BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 AST, Sala 028
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA przedpremiera 
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA premiera 
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
W STRONę NIEPODLEGŁEJ
19:00 Opera Wrocławska
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DARIA ZAWIAŁOW
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
10:00, 13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 AST, Sala 028
ŚWIąTECZNE ŚLEDZTWO 
TEATR KULTURESKA
17:00 Centrum Kultury MUZA
BALET DZIADEK DO ORZECHóW
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
KOPCIUSZEK 19:00 Opera Wrocławska
MARATON / TREN
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KOLACJA NA CZTERY RęCE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
KOT SCHRöDINGERA. 
WOBEC TRADYCJI wernisaż 
18:00 Galeria Miejska we Wrocławiu
PODRóŻ PLEJADY ARTYSTóW
WSPóŁCZESNYCH: ALOJZY GRYT
17:45 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
CZY CZAS ZAGOI RANY
17:00 Katolickie Stowarzyszenie "Civitas
Christiana" Salonik Sztuk Różnych
MOJE OSSOLINEUM 
DR ADOLF JUZWENKO
17:00 Ossolineum, Refektarz
WIECZóR AUTORSKI RADKA KNAPPA
18:00 Klub Muzyki i Literatury
PRACOWNIA SŁOWA I OBRAZU
18:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
DZIADEK DO ORZECHóW
9:00, 11:30 NFM, Sala Główna
HYDROKOSMOS
Wrocławski Teatr Pantomimy
10:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
SKARPETY I PAPILOTY
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZOSTAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

8 GRUDNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

PEŁECH & HORNA DUO
SAMBA I BOSSA NOVA 
Z AKCENTEM ŚWIąTECZNYM
18:00 AMKL, Sala Teatralna
ALEKSIEJ KOMAROW: RECITALE
FORTEPIANOWE W RYTMIE WALCA 2
18:00 Saloniki Czterech Muzy, Oborniki Śl.

KOMPOZYTOR REZYDENT -
KONCERT MULTIMEDIALNY
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KRZYSTOF JURKIEWICZ  
I JACEK  JAKUBOWSKI
19:00 Galeria Ślimak
44. FESTIWAL BARBóRKOWY
19:00 Oratorium Marianum UW
PIDŻAMA PORNO – XXX URO DZI NY
20:00 Centrum Koncertowe A2
ACID DRINKERS 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
10:00, 17:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 AST, Sala 028
PRZEBóJ SEZONU
18:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
MIRANDOLINA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
EUGENIUSZ ONIEGIN
19:00 Opera Wrocławska
III FURIE
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
PRZYJAZNE DUSZE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
IWONA, KSIęŻNICZKA BURGUNDA 
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
WIGILIA 19:00 Teatr Nasz, Michałowice
ARTUR BARCIŚ
20:00 Jeleniogórskie Centrum Kultury

WYSTAWY » » » 
MALARSTWO STANA MAURITSA
ODRODZENIE W BESKIDACH
wernisaż 18:00 Klub Muzyki i Literatury

LWóW W GRAFICE
ZE ZBIORóW LWOWSKIEGO
MUZEUM HISTORYCZNEGO
wernisaż 16:00 Muzeum Karkonoskie w
Jeleniej Górze
FILIP BERENDT MONOMIT
otwarcie 18:00 Galeria Entropia
AUTOPORTRET WE WNęTRZU
wernisaż 18:00 ODT Swiatowid
ŚWIąTECZNA AUKCJA SZTUKI
PRZEŁAM SIę SZTUKą
19:00 Galeria Wnętrza, ul. Szwedzka 5a,
Bielany Wrocławskie

SPOTKANIA » » » 
WOLNA PRACOWNIA
WARSZTATY PLASTYCZNE
17:00 Fundacja Jak Malowana

DLA DZIECI » » » 
HYDROKOSMOS
Wrocławski Teatr Pantomimy
10:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
PIEKŁO-NIEBO
spek takl z au dio de skryp cją i tłu ma -
cze niem mi go wym
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

9 GRUDNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

ALEKSIEJ KOMAROW: RECITALE
FORTEPIANOWE W RYTMIE WALCA 2
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
44. FESTIWAL BARBóRKOWY
18:00 Oratorium Marianum UW
AKADEMICKA ORKIESTRA
SYMFONICZNA AMKL
18:00 NFM, Sala Główna 
MIKROMUSIC
TAK MI SIę NIE CHCE
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 



SORT B 19:00 Galeria Ślimak
SKAZA I TRICHOMES 19:30 Klub Alive
KASIA KOWALSKA
20:00 Centrum Koncertowa A2
TRIBUTE TO LED ZEPPELIN
20:00 Stara piwnica
BEN LUKAS BOYSEN / JACASZEK /
THISQUIETARMY
VIII FESTIWAL AMBIENTALNY
20:00 Stary Klasztor
67,5 MINUT PROJEKT / KAPELA
TIMINGERIU / ROOTS
TRANSMISSION / ALL EARS
koncert na nowe ucho Łyżki
20:00 Black Moon, Robotnicza 8

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
15:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
LUDZIE INTELIGENTNI
17:00, 20:00 ATM Scena na Bielanach
BACHANTKI
Wrocławski Teatr Pantomimy
18:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
ARTUR BARCIŚ
18:00 Kłodzki Ośrodek Kultury
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
MIRANDOLINA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
KOPCIUSZEK 19:00 Opera Wrocławska
MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
premiera 19:00 AST, Sala Czarna
CZYSTKA
premiera 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
III FURIE
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MAYDAY 2
19:00 Centrum Sztuki Impart

MAYDAY 2
19:00 Galeria Fotografii w Świdnicy
IWONA, KSIęŻNICZKA BURGUNDA 
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
WIGILIA 19:00 Teatr Nasz, Michałowice
POCZEKALNIA SZEŚĆ-DWA-ZERO
20:00 Centr. Technologii Audiowizualnych
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
PATRYCJA MASTEJ DUCHY LASU
WYSTAWA INTERAKTYWNA
16:00 Muzeum Współczesne Wrocław
70 LAT DSAFITA 
– FOTOGRAFIA 1947-2017
wer ni saż 17:00 Mu zeum Przy rod ni cze, 
ul. Cie plic ka 11a, Je le nia Gó ra
JEST CORAZ LEPIEJ
wystawa fotografii
wernisaż 18:00 Kontury Kultury

SPOTKANIA » » » 
TA JEM NI CZE LO SY DZIEŁ SZTU -
KI – MA DON NA POD JO DŁA MI I IN NE
OB RA ZY LU CA SA CRA NA CHA 
9:00-16:00 Mu zeum Na ro do we
KURS INSTRUKTORA CERAMIKI 
11:00-17:00 Pracownia ceramiki - Quapcia
SZTUKA PUKA
ADWENTOWY WIENIEC
10:00 ODT Światowid
JARMARK ILUSTRACJI I KOMIKSU 2
11:00-19:00 Barbara
NOTES W STYLU TRAVELER
14:00 Robótki Stefci
JęZYK ILUZJI - CYKL PRACOWNIA
SŁOWA I OBRAZU
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

WIECZóR AUTORSKI 
STEFANA JURKOWSKIEGO
17:00 Klub Muzyki i Literatury
OPOWIEŚCI KANTERBERYJSKIE
GEOFFREYA CHAUCERA
19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
PLAMA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
SEN SO PLA STY KA DLA NAJ MŁOD SZYCH
11:00 i 12:30 Centrum Kultury Zamek
PIEKŁO-NIEBO
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

10 GRUDNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

BENEFIS PROFESOR GRAŻYNY
PSTROKOńSKIEJ-NAWRATIL
17:00 AMKL, Sala Koncertowa
TIFFANY TAN & ASHLEY TAN 
- CYKL SALON DźWIęKóW
ROMANTYCZNYCH
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
ANDRZEJ PIASECZNY 25 TOUR
18:00 Narodowe Forum Muzyki
M. DURUFLé, REQUIEM
FINAŁ 44. FESTIWALU
BARBóRKOWEGO CHóRóW
AKADEMICKICH
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
VOO VOO
19:00 Centrum Sztuki Impart
BERSARIN QUARTETT / LUBOMYR
MELNYK / TOMASZ MREńCA
VIII FESTIWAL AMBIENTALNY
19:00 Synagoga pod Białym Bocianem
ŁUKASZ LOTEK LODKOWSKI
20:00 Centrum Koncertowa A2

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
15:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
ŻąDZ NIE GŁUSZ!
SPEKTAKL MUZYCZNO-LITERACKI 
17:00 Pałac na Wodzie, Staniszów
MISTRZ I MAŁGORZATA
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
BACHANTKI
Wrocławski Teatr Pantomimy
18:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
18:00 T[pl, Scena Kameralna
IWONA, KSIęŻNICZKA BURGUNDA 
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
III FURIE
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
ARTUR BARCIŚ
18:00 Legnickie Centrum Kultury 
CZYSTKA 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
POCZEKALNIA SZEŚĆ-DWA-ZERO
20:00 Centr. Technologii Audiowizualnych

67,5 Minut Projekt
Kapela Timingeriu 
Roots Transmission
All Ears 

DISCOMFORT 
BOOKING
ZAPRASZA

67,5 Minut Projekt
Kapela Timingeriu 
Roots Transmission
All Ears 

DISCOMFORT 
BOOKING
ZAPRASZA



WYSTAWY » » » 
OPROWADZANIE KURATORSKIE
MIESIęCZNIK FOTOGRAFIA 1953–74
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
ALE SZOP KA RO DZIN NE 
WARSZ TA TY ŚWIą TECZ NE
10:00 Centrum Kultury Agora
MYŚLENIE WIZUALNE
RYSUNEK W BIZNESIE I EDUKACJI
10:00 Robótki Stefci
ESPE RAN TO JA KO DO RO BEK KUL TU -
RY POL SKIEJ pre lek cja (z pre zen ta cją
fil mo wą) R. Do brzyń skie go wy stęp
mu zycz ny ze spo łu DeMolo
16:00 Klub pod Kolumnami
NIEDZIELA RYSUJąCA 16:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
DZIADEK DO ORZECHóW
10:00 NFM, Sala Główna 
PIEKŁO-NIEBO
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
FRANIA PIORUN
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
PLAMA 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

11 GRUDNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

ALEKSIEJ KOMAROW: RECITALE
FORTEPIANOWE W RYTMIE WALCA 2
19:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
KLAUNADA 10:00 AST, Bufet
ZEMSTA
11:00, 14:00 Wrocławski Teatr Komedia
NIEWINNA 18:00 AST, Sala Studio
EDUKACJA RITY 19:00 Teatr Capitol

WYSTAWY » » » 
JOLANTA GROCHOLSKA-JANCZARA
POR TRE TY – TWA RZE – EMO CJE 
18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA » » »
WARSZTATY TEATRALNE
15:00 Biblioteka
LABORATORIUM SZTUKI:
WARSZTATY PLASTYCZNE
17:00 Fundacja Jak Malowana

12 GRUDNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

MUZYKA KAROLA SZYMANOWSKIEGO
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
HEY FAYRANT TOUR
19:00 Hala Orbita
KUBA BADACH OLDSCHOOL 
19:00 NFM, Sala Główna

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
10:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
NIEWINNA 18:00 AST, Sala Studio
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
KRóTKIE FORMY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
Ż̇YCIE MIESZKAŃCÓW CHIN POD
KONIEC PANOWANIA DYNASTII
MING. WYSTAWA KOLEKCJI ZE
STOŁECZNEGO MUZEUM CHIN
otwarcie Muzeum Narodowe

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

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

13 GRUDNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » » 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
10:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
NIEWINNA 18:00 AST, Sala Studio
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPOTKANIA » » » 
NIE TYL KO BA RY KA DY. OPóR SPO -
ŁECZ NY W STA NIE WO JENNYM 
17:00 Mu zeum Pa na Ta de usza

WIE CZO RY Z HI STO RIą: STAN WO -
JEN NY – SPOJ RZE NIE PO LA TACH
18:00 Klub Muzyki i Literatury
RUSSIAN MEETING 19:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

14 GRUDNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

FLAMENCO I JAZZ 
18:00 Oratorium Marianum
KONCERT CHANUKOWY 
18:00 Synagoga Pod Białym Bocianem 
SURREALISTIC FIVE 
19:00 NFM, Sala Kameralna
MUZYKA ŚWIATA
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
BARDZIEJ 19:30 Galeria Ślimak
40 SYNóW I 30 WNUKóW
JEŻDŻACYCH NA 70 OŚLęTACH
20:00 Stara Piwnica
SARSA – PIó RO PU SZE
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
10:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
13:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
BASIA SAMA W DOMU, 
CZYLI MOJE NAJGORSZE ŚWIęTA
17:00, 20:00 Jeleniogórskie Centrum Kultury
OKNO NA PARLAMENT
18:00 T[pl, Scena Kameralna
MAKBET 18:30 Teatr Muzyczny Capitol
MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
19:00 AST, Sala Czarna
CZAROWNA NOC - TEATR
KAMERALNY - SZCZECIN
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
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SZTUKA 
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
ZDE (A) RZE NIA. O SZTU CE 
FI GU RAL NO -ABS TRAK CYJ NEJ
Wy kład dr. hab. Mi cha ła Ha ake go
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
ŚWIąTECZNE KONTURY
14:00-18:00 Kontury Kultury
O POLAKACH POWSTANIA
LISTOPADOWEGO 
MAŁGORZATA MIKUŁA
17:00 Ossolineum, Refektarz
CHA ZAR – KO NIEC LO DO WEJ DRO GI
MATEUSZ WALIGóRA
18:30 Centrum Kultury Zamek

15 GRUDNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

SUONI STRING QUARTET
18:00 ODT Swiatowid
WYZWANIE RACHMANINOWA
III KONCERT FORTEPIANOWY
19:00 NFM, Sala Główna
CZEKAJąC NA BOŻE NARODZENIE
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
GWIAZDO ŚWIEĆ, KOLęDO LEĆ
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
JELONEK 20:00 Stary Klasztor
ALL SOUNDS ALLOWED
VIII FESTIWAL AMBIENTALNY
20:00 Wrocławski Klub Formaty

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
10:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego

BASIA SAMA W DOMU
CZYLI MOJE NAJGORSZE ŚWIęTA
17:00, 20:00 Centrum Kultury Zachód
MAKBET 18:30 Teatr Muzyczny Capitol
ORFEUSZ I EURYDYKA
19:00 Opera Wrocławska
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
WŚCIE KŁY CZŁO WIEK. WA RIA CJE
W OBRO NIE GNIE WU. PO KAZ PRA CY
W TO KU STU DIA MA TEJ KA
19:00 IG, Studio na Grobli 
MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
19:00 AST, Sala Czarna
SZTUKA 
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
DIALOG OBRAZóW
otwarcie Galeria Foto-Gen
GLIS SAN DO #31 #32, BE NIA MIN GŁU -
SZEK PER FOR MAN CE DźWIę KO WY
18:00 Galeria Entropia
IX PARK SZTUKI – ZAMEK KLICZKóW
wernisaż 18:00 Galeria Sztuki Socato

SPOTKANIA » » » 
WOLNA PRACOWNIA
WARSZTATY PLASTYCZNE
17:00 Fundacja Jak Malowana

16 GRUDNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

SŁAWOMIR
01:00 Imperium Music Club, Bolesławiec
SWINGUJąCE ŚWIęTA ZE SŁAWKIEM
UNIATOWSKIM I CHOPIN UNIVERSITY
BIG BAND POD DYREKCJą PIOTRA
KOSTRZEWY
17:00 Centrum Kultury Agora

KRYSTIAN SKUBAŁA
RECITAL PERKUSYJNY
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
DLA ANIOŁA
18:00 NFM, Sala Czerwona
KATKA KOTECKA 19:00 Galeria Ślimak
MUZYKA
JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ
19:00 Narodowe Forum Muzyki
STEVE 'N' SEAGULLS 19:30 Firlej
BISZ & B.O.K 20:00 Stary Klasztor
WIELKA IMPROWIZACJA
KUBA WIęCEK TRIO
20:30 NFM, Sala Czarna

SPEKTAKLE » » » 
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
15:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
KABARET SKECZóW MęCZąCYCH
POD PRąDEM
16:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
TRZY RAZY ŁóŻKO
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
MAKBET 18:00 Teatr Muzyczny Capitol
KLATKA Z ŁEZ
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
ORFEUSZ I EURYDYKA
premiera 19:00 Opera Wrocławska
WŚCIE KŁY CZŁO WIEK. WA RIA CJE
W OBRO NIE GNIE WU. PO KAZ PRA CY
W TO KU STU DIA MA TEJ KA
19:00 IG, Studio na Grobli 
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
WIGILIA 19:00 Teatr Nasz, Michałowice
BETLEJEM POLSKIE 
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
JACEK FOTA PKIN
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
wernisaż 19:00 Galeria Miejsce przy Miejscu
STANISŁAW SACHA STAWIARSKI
WYSTAWA RYSUNKóW
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

SPOTKANIA » » » 
JAK BUDOWAĆ ZDROWE RELACJE Z
PIENIęDZMI? - CYKL WSPóŁCZEŚNI
ROMANTYCY
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
MALI MATEMATYCY OBJęTOŚĆ
11:00 i 12:30 Centrum Kultury Zamek
AFRYKAńSKA PRZYGODA 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
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17 GRUDNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

GBH MOMENTUM
19:00 Stary Klasztor
KONCERT CHóRALNY
CHóR KAMERALNY MISERICORDIA
18:00 Kościół Opatrzności Bożej
UBI CARITAS 18:00 NFM, Sala Czerwona
DOROTA MIŚKIEWICZ PIANO.PL
19:00 NFM, Sala Główna
THE LIVERPOOL
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
ZESPOŁU PIOSENKI POETYCKIEJ JAK
19:00 Galeria Ślimak
GBH MOMENTUM 19:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » »
OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
15:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MAKBET 17:00 Teatr Muzyczny Capitol
ORFEUSZ I EURYDYKA
premiera 18:00 Opera Wrocławska
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
18:00 T[pl, Scena Kameralna
Z TWOJą CóRKą? NIGDY!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
BETLEJEM POLSKIE 
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
PIOSCENKI 18:30 Teatr Muzyczny Capitol

SPOTKANIA » » » 
BOŻONARODZENIOWA
MANUFAKTURA ŚWIąTECZNA
11:00-16:00 Centrum Kultury Zamek
WIGILIA W SZLACHECKIM DWORZE -
CYKL NIEDZIELNE OPROWADZENIE
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
KAPELUSZ PANI WRONY
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
AFRYKAńSKA PRZYGODA 
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

18 GRUDNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

KONCERT ŚWIąTECZNY PSM
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

SPEKTAKLE » » » 
TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM
18:00 AST, Duża Sala

SPOTKANIA » » » 
WARSZTATY TEATRALNE
15:00 Biblioteka
LABORATORIUM SZTUKI:
WARSZTATY PLASTYCZNE
17:00 Fundacja Jak Malowana
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

19 GRUDNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

KONCERT KAMERALNY
18:00 AMKL, Sala Teatralna
MAŁ GO RZA TA WA LEW SKA & GA RY
GU TH MAN JAZZ QU AR TET 
– CHRI ST MAS SONGS
19:00 Teatr Capitol

SPEKTAKLE » » » 
TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM
18:00 AST, Duża Sala
ORFEUSZ I EURYDYKA
19:00 Opera Wrocławska

TEATR IMPROWIZACJI IMPROKRACJA:
TYMCZASEM
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

FILMY » » » 
ROZWARSTWIENIE
premiera 19:00 Klub Proza

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

DLA DZIECI » » » 
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

20 GRUDNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

WIDOWISKO BARBARY WACHOWICZ
WIGILIE POLSKIE
11:30, 19:00 NFM, Sala Główna

SPEKTAKLE » » » 
TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM
18:00 AST, Duża Sala
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

DLA DZIECI » » » 
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

21 GRUDNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

WIDOWISKO BARBARY WACHOWICZ
WIGILIE POLSKIE
11:30 NFM, Sala Główna
W KAMERALNYM NASTROJU
19:00 NFM, Sala Kameralna

SPEKTAKLE » » » 
DZIADEK DO ORZECHóW
11:00 i 19:00 Opera Wrocławska



adresy miejsc wydarzeń znajdujących sie w kalendarium Co Jest Grane
ATM Scena na Bielanach

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Akademia Muzyczna - im. K. Lipińskiego

pl. Jana Pawła II 2, Wrocław
Akademia Club

Grunwaldzka 67, Wrocław
Aqua-Zdrój

Ratuszowa 6, Wałbrzych
Aula Leopoldina

pl.Uniwersytecki 1, Wrocław
Aula Politechniki Wrocławskiej

Stanisława Wyspiańskiego 27, Wrocław
Barbara Świdnicka 8a, Wrocław
Biblioteka

Gałczyńskiego 8, Wrocław
Bolesławiecki Ośrodek Kultury

pl. Piłsudskiego 1c, Bolesławiec
Centrum Koncertowe A2

Góralska 5, Wrocław
Centrum Kultury Agora

Serbska 5a, Wrocław
Centrum Kultury Muza

Armii Krajowej 1, Lubin
Cen trum Kul tu ry Za mek

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

Chociebuska 4-6, Wro cław
Centrum Technologii Audiowizualnych CTA

Wystawowa 1, Wrocław
Cen trum Sztuki Impart

Mazowiecka 17, Wrocław
Cen trum Sztuki WRO

Widok 7, Wro cław
Centrum Renesans

Ofiar Oświęcimskich 15, Świdnica
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Świdnicka 23, Dzierżoniów
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Firlej Grabiszyńska 56, Wrocław
Fundacja Jak Malowana

Rejtana 3, Wrocław
Ga le ria Arttrakt

Ofiar Oświęcimskich 1, Wro cław
Ga le ria Awangarda BWA

Wita Stwosza 32, Wro cław
Ga le ria DSAP

pl. św. Macieja 5a, Wro cław
Galeria Entropia

Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Foto-Gen

pl. bpa. Nankiera 8, Wrocław
Galeria Fotografii w Świdnicy

Rynek  44, Świdnica
Ga le ria Miejska

Kiełbaśnicza 28, Wro cław
Ga le ria Entropia

Rzeźnicza 4, Wro cław
Galeria Miejsce przy Miejscu

pl. Strzelecki 14, Wrocław
Ga le ria Sztuki

pl. Katedralny 1, Legnica
Ga le ria Ślimak

Dąbrowskiego 37, Wro cław
Hala Orbita

Wejherowska 34, Wrocław
Galeria Sztuki Platon

Krupnicza 13, Wrocław
Galeria Sztuki Socato

pl. Solny 11, Wrocław

Hala Sportowa
ul. Lotnicza 52, Legnica

Hala Sportowo - Widowiskowa
ul. Dębowa 20, Kobierzyce

Hala Sportowa MGCSiR
Oławska 46, Jelcz-Laskowice

Hala Stulecia, Sala Audytoryjna
Wystawowa 1, Wrocław

Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. Bankowa 28/30, Jelenia Góra

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas
Christiana" Salonik Sztuk Różnych"

Kuźnicza 11/13, Wrocław
Klub Alive

Kolejowa 12, Wro cław
Klub Arena

ul. Szkolna 1, Legnica
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry

pl. T. Ko ściusz ki 10, Wro cław
Klub Pod Kolumnami

pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Proza

Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Klub Stary Klasztor

Purkyniego 1, Wro cław
Klub Stara Piwnica

Krupnicza 15, Wro cław
Klub Zaklęte Rewiry

Krakowska 100, Wrocław
Komitywa Rejtana 3, Wro cław
Klub Zaklęte Rewiry

Krakowska 100, Wrocław
Kościół pw. św. Krzyża

pl. Katedralny 17, Wro cław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda

pl. Kościuszki 12, Wro cław
Kłodzki Ośrodek Kultury

pl. Jagiełły 1, Kłodzko
Legnickie Centrum Kultury

Chojnowska  2, Legnica
Macondo Pomorska 19, Wrocław
Miejski Ośrodek Kultury

pl. Konstytucji 3 Maja, Głogów
Miejski Ośrodek Kultury

Plac Konstytucji 3 Maja 2, Głogów
Mieszkanie Gepperta

Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław
Multikino Pasaż Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki 22, Wrocław
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Bernardyńska 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne

Traugutta 111/113, Wrocław
Muzeum Gross-Rosen

Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica
Muzeum Karkonoskie

Jana Matejki 28, Jelenia Góra
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
Muzeum Ziemi Kłodzkiej

Łukasiewicza 4, Kłodzko
Na ro do we Fo rum Mu zy ki – NFM

pl. Wol no ści 1, Wro cław
ODT Światowid

ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław

Opera Wrocławska
Świdnicka 35, Wro cław

Oratorium Marianum
pl. Uniwersytecki 1, Wrocław

Ossolineum, Aula, Refektarz
Szewska 37, Wro cław

Otwarte Pracownie Artystyczne 
Ruska 46c/7, Wrocław

OWE Odra Młyńska 3, Oława
Pawilon Czterech Kopuł 

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Panorama Racławicka 

Purkyniego 11, Wrocław
Pracownia Ceramiki Quapcia

Jacka Kaczmarskiego 7-9, Wrocław
Regionalne Centrum Sportowe

Odrodzenia 28b, Lubin
Ro bót ki Stef ci

Pio nie rów 8, Wro cław
Sala Koncertowa Radia Wrocław 

ul. Karkonoska 10, Wrocław
Salonik artystyczny u Daphne

Ulanowskiego 22a, Wrocław
Scena Teatralna Hotelu Gołębiewski

Karkonoska 14, Karpacz
Studio na Grobli 
Instytutu im. Jerzego Grotowskiego

na Grobli 30/32, Wrocław
Strzegomskie Centrum Kultury

Paderewskiego 36, Strzegom
Karkonowska 10, Wrocław

Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem
Włod ko wi ca 5a, Wro cław

Teatr Polski T[pl
Scena im. Jerzego Grzegorzewskie

Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena Kameralna

Świdnicka 28
Scena na Świebodzkim

Orląt Lwowskich 20c
Świdnicki Ośrodek Kultury

Rynek 43, Świdnica
Teatr Lalki i Aktora

Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Nasz

Kolonijna 27, Piechowice-Michałowice
Teatr Modrzejewskiej

Rynek 39, Legnica
Teatr Muzyczny Capitol

Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr Zdrojowy 

Parkowa 2, Polanica-Zdrój
Kościuszki 19, Szczawno Zdrój

ToTu
Hubska 6, Wrocław

Vertigo Jazz Club & Restaurant
Oławska 13, Wrocław

Wrocławskie Klub Formaty
Samborska 3, Wrocław

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
Kuźnicza 29a, Wrocław

Wro cław ski Te atr La lek
Wrocławski Teatr Komedia

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24, Ząbkowice Śląskie
Zdrojowy Teatr Animacji

Park Zdrojowy 1, Cieplice, Jelenia Góra
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MOSCOW CITY BALLET
16:30, 20:00 Teatr Capitol
PO BURZY SZEKSPIRA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

DLA DZIECI » » » 
BURZA 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

22 GRUDNIA PIąTEK
KONCERTY » » »

MIŁOŚĆ W ŚNIEGU – GRUDNIOWY
KONCERT OPERETKOWY
19:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
DZIADEK DO ORZECHóW
11:00 i 19:00 Opera Wrocławska

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

23 GRUDNIA SOBOTA
SPEKTAKLE » » » 

DZIADEK DO ORZECHóW
19:00 Opera Wrocławska

25 GRUDNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

WIGILIA 19:00 Teatr Nasz, Michałowice

26 GRUDNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

WIGILIA 19:00 Teatr Nasz, Michałowice

27 GRUDNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » » 

WYNIOSŁA premiera 
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna

28 GRUDNIA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » »

10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
WYNIOSŁA
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

29 GRUDNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

GALA SYLWESTROWA
W WENECKIM STYLU
19:00 Filharmonia Dolnośląska

SPEKTAKLE » » »
MAYDAY
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
PSYCHOTERAPIA 
CZYLI SEX W ŻYCIU CZŁOWIEKA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

30 GRUDNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

SYLWESTER 2017
18:00 NFM, Sala Główna 

SPEKTAKLE » » » 
EDUKACJA RITY
17:00 Wrocławski Teatr Komedia
KANDYD
premiera 19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
THE BEST OF...
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
IMPROKRACJA: 
ZE MNą SIę NIE NAPIJESZ?
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant
POMOC DOMOWA
20:15 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
31 GRUDNIA NIEDZIELA

KONCERTY » » » 
SYLWESTROWA WIELKA GALA
OPERETKI, MUSICALU I TAńCA
18:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
SYLWESTER 2017
18:00 NFM, Sala Główna 
VII MIęDZYNARODOWA 
GALA  SYLWESTROWA 
POD BATUTą JANA POGANY
19:00 Aula Leopoldina
BURLESKA SHOW - BETTY Q
20:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
SYLWESTROWA GALA OPERETKI,
MUSICALU I TAńCA
22:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

SPEKTAKLE » » » 
MAYDAY spektakl sylwestrowy
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
KANDYD
premiera 18:00 Opera Wrocławska
NAJLEPSZE NA KONIEC
18:00, 21:00 Teatr Muzyczny Capitol
GERIATRIX SHOW prapremiera 
19:00 Teatr Nasz, Michałowice

DLA DZIECI » » » 
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

zdjęcie na okładce: 
Carina Nebula, commons.wikimedia.org
autor: NASA, ESA, and M. Livio and the
Hubble 20th Anniversary Team (STScI)
(public domain)
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