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Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz. Więc sobie wybierz.

Mistrz Zen Seung Sahn





8. Noworoczny Koncert Charytatywny
Pomagaj i baw się dobrze!
28 stycznia 17:00 NFM, Sala Główna, pl. Wolności 1 we Wrocławiu

Prowadzenie: Kabaret Neo-Nówka | Wystąpi Ania Rusowicz oraz inni sławni artyści

Te go wie czo ru od bę dą się licz ne au kcje cha ry ta tyw ne; po nad to cze ka Pań stwa
wie le mu zycz nych nie spo dzia nek, a tak że go rą cych emo cji przy lo te rii fan to wej.
Ca ły do chód zo sta nie prze zna czo ny na ce le sta tu to we Fun da cji Wro cław skie
Ho spi cjum dla Dzie ci (www.ho spi cjum.wroc.pl), m.in. na do mo wą re ha bi li ta cję,
za kup ma te ria łów me dycz nych i po moc so cjal ną. 
Fun da cja Wro cław skie Ho spi cjum dla Dzie ci or ga ni zu je i fi nan su je dzia ła nie naj -
star sze go do mo we go ho spi cjum dla dzie ci na Dol nym Ślą sku. No si ono okre śle -
nie „do mo we”, bo nie ule czal nie cho re dzie ci prze by wa ją w swo ich do mach i tam
wła śnie jeż dżą le ka rze, pie lę gniar ki, psy cho lo dzy, re ha bi li tan ci, pra cow ni cy so cjal ni
i wo lon ta riu sze. Pod opiecz ny mi Fun da cji są nie ule czal nie i prze wle kle cho re dzie ci
(do 26. ro ku ży cia) – po zo sta ją one pod jej opie ką od kil ku dni do kil ku na stu lat. Nie
moż na ich wy le czyć, ale moż na dbać o to, by ich ży cie by ło jak naj lep sze, m.in. po -
da jąc le ki zmniej sza ją ce ból, re ha bi li tu jąc, le cząc z in fek cji czy za pew nia jąc sprzęt
me dycz ny. i wy wo łu jąc uśmiech na ich twa rzach, któ ry też le czy.

Bilety: VIP 200 zł | I kat. 130 zł | II kat.  90 zł | III kat. 60 zł | Bilety nie podlegają zwrotowi

Kandyd PREMIERA
30 grudnia 19:00 | 31 grudnia 18:00
1, 6 stycznia 19:00 | 7 stycznia 18:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Dyrygent: Marcin Nałęcz-Niesiołowski
Reżyseria: Hanna Marasz
Kostiumy i aranżacja przest.: Anna Sekuła
Choreografia: Jacek Gębura
Reżyseria świateł: Tomasz Filipiak
Projekcje: Adrian Jackowski

Syl we ster w ope rze ozna cza jed no:
szam pań ską za ba wę w to wa rzy stwie
świet nych gło sów i po ry wa ją cej mu zy ki
nie kwe stio no wa ne go kró la mu si ca lu.
Le onard Bern ste in pra co wał rów no le -
gle nad Kan dy dem i West Si de Sto ry,
ale to dzie ło ba zu ją ce na fran cu skim
pier wo wzo rze Wol te ra szyb ciej do cze -
ka ło się pre mie ry.
Bo gac two zda rzeń, żon gler ka geo gra -
fią (wraz z bo ha te ra mi prze mie rza my
ho len der skie ni zi ny, za trzy mu je my się
prze jaz dem w Pa ry żu, któ ry już za
chwi lę za mie nia my na hisz pań ski Ka -
dyks i sto li cę ar gen ty ny, by przez mor -
skie to nie do trzeć osta tecz nie do pod -
we nec kiej wio ski szczę śli wej). Wszyst -
ko to za nu rzo ne w hu mo rze li bret ta
i bły sko tli wej mu zy ce, któ rej frag men -
ty funk cjo nu ją do dziś ja ko prze bo je
sce ny mu zycz nej.
Kan dyd to prze cud na kart ka z po dró -
ży, mu zycz na wi zy tów ka Bern ste ina.
Spek takl w ra mach ob cho dów 100.
rocz ni cy uro dzin Le onar da Bern ste ina

Bilety od: 50 zł | Język angielski i polski
z angielskimi i polskimi napisami

Franz Schu bert  Pie śni wie lo gło so we
14 stycz nia 18:00 Mu zeum Na ro do we we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5

ARS CAN TUS pod kie row nic twem ar ty stycz nym To ma sza Do brzań skie go:
Alek san dra Tu ral ska – so pran, Mo ni ka Wie czor kow ska – so pran, Ra do sław Pa cho łek – alt
Ma ciej Goc man – te nor, Piotr Ga łek – te nor, Piotr Kar pe ta – ba ry ton, Ra fał Cha la ba la – bas
To masz Do brzań ski – klar net ro man tycz ny, Ewa Pra wuc ka – for te pian sto ło wy

Od kry wa my in ne ob li cze pie śni Fran cisz ka Schu ber ta. Ze spół wo kal ny wy spe -
cja li zo wa ny w wie lo gło so wo ści daw nych wie ków wy stą pi w ma ło zna nym re per -
tu arze utwo rów prze zna czo nych na wie le gło sów z to wa rzy sze niem hi sto rycz -
nych in stru men tów – for te pia nu i klar ne tu. Wa chlarz mo ty wów po etyc kich
owych pie śni za czy na się głę bo ką po wa gą re li gij nych unie sień, a przez fi lo zo -
ficz ną re flek sję się ga do ko micz nych na stro jów sa lo no wej roz ryw ki.

Wstęp wol ny!

Kabaret Neo-Nówka



La De col la zio ne di San Gio van ni Bat ti sta
21 stycz nia 19:00
NFM, Sa la Czer wo na,
plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
An drzej Ko sen diak – dy ry gent
Ewa Mar ci niec – Bat ti sta (alt), An na Mi ko łaj -
czyk – Ero dia de (so pran), Al do na Bart nik – Sa -
lomè (so pran), Jo an na Do bra kow ska – An ge lo
(alt), Ja romír No sek – Ero de (bas)
Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa 
- Ja ro sław Thiel – kie row nic two ar ty stycz ne
Pro gram: A. M. Bo non ci ni 
La de col la zio ne di San Gio van ni Bat ti sta

an to nio ma ria Bo non ci ni, wło ski ar ty -
sta prze ło mu XVii i XViii stu le cia. Kom -

po zy tor ten nie tyl ko cie szył się uzna niem ów cze snej pu blicz no ści, lecz tak że
zo stał do ce nio ny przez sa me go Giam bat ti stę Pa dre mar ti nie go, jed ne go
z pierw szych hi sto ry ków mu zy ki. W Sa li Czer wo nej Na ro do we go Fo rum mu zy ki
za brzmi dzie ło na le żą ce do naj cie kaw szych utwo rów Bo non ci nie go, czy li ora to -
rium La de col la zio ne di San Gio van ni Bat ti sta.
W 1709 ro ku na wie deń skim dwórze Le opol da i, gdzie Bo non ci ni pełnił w tym
czasie sta no wi sko ka pel mi strza ce sar skie go bra ta, Ka ro la, po wsta ło ora to rium
prze zna czo ne na Wiel ki Post, czy li La de col la zio ne di San Gio van ni Bat ti sta.
Utwór ten na le ży do naj bar dziej cha rak te ry stycz nych dzieł naj młod sze go z ro -
du Bo non ci nich i jest jed nym z trzech zna nych dziś ora to riów je go au tor stwa.
Jed no cze śnie na le ży do nie zna nych dziś szer szej pu blicz no ści kom po zy cji ora -
to ryj nych pi sa nych dla dwo ru Habs bur gów na prze ło mie XVii i XViii stu le cia. Li -
bret to dzie ła, któ re go au to rem jest Do me ni co Gio van ni Fi lip pe schi, w do sko na ły
spo sób stresz cza za war tą w No wym Te sta men cie hi sto rię Ja na Chrzci cie la. Wy -
da rze nia są re la cjo no wa ne przez nar ra to ra -anio ła to wa rzy szą ce go bo ha te rom:
Ja no wi Chrzci cie lo wi, kró lo wi He ro do wi i je go żo nie oraz Sa lo me. Prze pla ta ne
re cy ta ty wa mi arie za spra wą po ru sza ją cych ser ce me lo dii wno szą do kom po zy -
cji istot ny ele ment dra ma tycz ny. Ca łe ora to rium za chwy ca słu cha cza wy ra fi no -
wa nym po łą cze niem słów i od da ją cej ich zna cze nie mu zy ki.

Bi lety VIP 50 zł | 20/15/5 zł

Kolędy Europy
Can to res mi no res Wra ti sla vien ses – dyr. Piotr Kar pe ta
6 stycznia 17:00 Sala Wielka Ratusza, Rynek we Wrocławiu
Jak co ro ku w okre sie bo żo na ro dze nio wym wro cław scy Kan to rzy za pra sza ją
na kon cert ko lęd – na szych pol skich oraz tych po cho dzą cych z re jo nu eu ro py
wschod niej (m.in. ko lę da cze ska, ukra iń ska, ro syj ska, ru muń ska, czy wę gier ska). 
Ko lę dy pol skie usły szeć bę dzie moż na w tra dy cyj nych opra co wa niach chó ral -
nych Stanisława Wie cho wi cza, Feliksa No wo wiej skie go i in nych, jak i współ cze -
snych (Józef Świ der, rafał au gu styn).

Wstęp wolny!

Skrzyp ce Po dróż po 4 stru nach
ro dzin ne po ran ki mu zycz ne
7 stycznia 11:00

Muzeum Pana Tadeusza,
Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6
Prowadzenie: Michał Kanafa

Kon cer ty cy klu te ma tycz nie skie ro wa ne
są do ro dzin z dzieć mi w wie ku przed -
szkol nym i wcze snosz kol nym. Każ dy
po ra nek po łą czo ny jest z dzia ła nia mi,
któ re przy bli ża ją słu cha czom brzmie nia
roz ma itych in stru men tów oraz po zwo lą
po znać róż no rod ność dźwię ko wych
i ryt micz nych świa tów. 
Tym ra zem spo tka nie z dźwię ka mi dla
dzie ci bę dzie sku pio ne wo kół skrzy piec,
a poprowadzi je michał Kanafa, stu dent
na Wy dzia le edu ka cji mu zycz nej, Chó -
ra li sty ki i mu zy ki Ko ściel nej na am im.
K. Li piń skie go we Wro cła wiu. Śpie wa
tak że w Ze spo le Wo kal nym ron do, ist -
nie ją cym przy Szko le mu zycz nej i st. im.
G. Ba ce wicz we Wro cła wiu, peł niąc
funk cję asy sten ta dy ry gen ta ze spo łu.

Wstęp wol ny,
za pi sy: edu ka cja -mpt@osso li neum.pl
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Sonori Ensemble
Ga la Ope ro wo -Ope ret ko wa
4 stycznia 19:00

CK Agora, ul. Serbska 5a we Wrocławiu
Kon cert kar na wa ło wy przy wo dzą cy
na myśl naj wspa nial sze tra dy cje ope -
ro we. Spe cjal nie skom po no wa ny pro -
gram, za wie ra ja słyn ne czar da sze,
wal ce, to a sty, mi ło sne arie i du ety
ope ro we, sce ny ope ret ko we, a tak że
stan dar dy jaz zo we.
Gru pa Ope ro wa So no ri en sem ble,
dzia ła ją ca od 2012, to ze spół ar ty stów
ope ro wych z Ber li na, Pra gi, Kra ko wa
i Wro cła wia. Je go człon ko wie ak tyw nie
wy stę pu ją na sce nach eu ro pej skich,
są po nad to lau re ata mi za gra nicz nych
kon kur sów wo kal nych.

Bilety: 60 zł



sza now ni Pań stwo,
w 2018 ro ku Aka de mia Mu zycz na
im. Ka ro la Li piń skie go we 
Wro cła wiu ob cho dzi ju bi le usz
70-le cia. W związ ku z tym 
pla nu je my wie le nie zwy kle 
cie ka wych przed się wzięć 
– kon cer tów sym fo nicz nych, 
ka me ral nych, in stru men tal nych, wo kal nych i wo kal no-in stru men tal nych, re ci ta li 
so lo wych, kon cer tów jaz zo wych, fe sti wa li, kon kur sów oraz po ka zów sce nicz nych. Wśród
za pla no wa nych wy da rzeń od naj dzie my tak że kur sy i kla sy mi strzow skie, pre zen ta cje 
twór czo ści mło dych kom po zy to rów, również wy sta wy, se sje, sym po zja, se mi na ria oraz 
kon fe ren cje na uko we. Mi ło mi po in for mo wać, że w ro ku 2018 Uczel nia na sza za pro si
Pań stwa na oko ło 500 róż ne go ro dza ju im prez. 
Tym cza sem sty czeń za po wia da się nie zwy kle cie ka wie. W Sa li Kon cer to wej na szej
Uczel ni od bę dą się na stę pu ją ce wy da rze nia: kon cert ze spo łu Ar trio (4 stycz nia), kon cert 
Aka de mic kiej Or kie stry Ba ro ko wej (9 stycz nia), kon cert Big Ban du AMKL (10 stycz nia),
kon cert Aka de mic kiej Or kie stry Ka me ral nej (13 stycz nia), kon cert kom po zy tor ski
(16 stycz nia) oraz kon cert ko lę do wo -kar na wa ło wy (17 stycz nia). 
23 stycz nia roz pocz nie się iX stu denc ki Fe sti wal Pia ni stycz ny, któ ry bę dzie po świę co ny
twór czo ści Clau de'a De bus sy'ego i Ka ro la Szy ma now skie go. Przez sześć ko lej nych dni
o godz. 19.00 w Sa li Kon cer to wej AMKL od by wać się bę dą kon cer ty stu den tów Ka te dry
for te pia nu oraz Ka te dry Ka me ra li sty ki.
Wśród za pla no wa nych im prez war to z pew no ścią zwró cić uwa gę na po zo sta łe wy da rze nia
ar ty stycz no -na uko we od by wa ją ce się w na szej Uczel ni, w tym otwar te dla pu blicz no ści
kur sy mi strzow skie, któ re po pro wa dzą wy bit ni pe da go dzy oraz ar ty ści z kra ju i z za gra ni cy.

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

W No wym 2018 Ro ku pra gnę ży czyć Pań stwu po myśl nej re ali za cji pla nów oraz wie lu 
po wo dów do sa tys fak cji. 

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 

STYCZEŃ 2018
W AKADEMII MUZYCZNEJ

4 I, godz. 19.00, Sa la Kon cer to wa AMKL
KONCERT ZESPOŁU Ar trio
– tAn go w ro li głównej *
9 I, godz. 18.00, Sa la Kon cer to wa AMKL
KONCERT AKA DE MIC KIEJ 
OR KIE STRY BA RO KO WEJ *
10 I, godz. 19.00, Sa la Kon cer to wa AMKL
KONCERT BIg BAN DU AMKL *
12 I, godz. 12.00, Sa la Te atral na AMKL
Vi Dol no ślą ski kon kurs 
Pie śni Ar ty stycz nej 
DlA so li stów -AmA to rów *
13 I, godz. 18.00, Sa la Kon cer to wa AMKL
KONCERT AKA DE MIC KIEJ 
OR KIE STRY KA ME RAL NEJ *
16 I, godz. 18.00, Sa la Kon cer to wa AMKL
kon cert kom Po zy tor ski *
16 I, godz. 18: 30, Sa la Te atral na AMKL
kon cert zi mo wy STU DEN TóW KLAS 
KA ME RA LI STY KI DR hAB. AN NY gą gO LI,
PROf. NADZW. ORAZ DR hAB. BAR BA RY
OR ŁU KO WICZ, PROf. NADZW. *
17 I, godz. 18.00, Sa la Kon cer to wa AMKL
kon cert ko lę Do wo -kAr nA wA ło wy *
19 I, godz. 18.00, Sa la Te atral na AMKL 
KON CERT Z CY KLU Piąt ki z gi tA rą *
23-28 I, godz. 19.00, Sa la Kon cer to wa AMKL
KONCERTY W RAMACh 
iX stu Denc kiego Fe sti wA lu 
PiA ni stycz nego *

* Wstęp za bezpłatnymi kartami wstępu
* Wstęp wolny



16. Eku me nicz ne Spo tka nie No wo rocz ne
14 stycznia 18:00

Sala Muzyczna Oratorium Marianum UWr., pl. Uniwersytecki 1 we Wrocławiu
Sto wa rzy sze nie Pra wo sław ne im. św. apo sto łów Pio tra i Paw ła we Wro cła wiu
za pra sza na do rocz ne eku me nicz ne Spo tka nie No wo rocz ne, któ re na sta łe wpi -
sa ło się w ka len darz wro cław skich wy da rzeń kul tu ral nych.
Do udzia łu w kon cer cie za pra szane są chó ry z Dziel ni cy Czte rech Świą tyń oraz
chó ry wro cław skich uczel ni. Jest to pięk ne muzyczne spo tka nie róż nych kul tur
i tra dy cji wy zna nio wych podczas, któ re go uczest ni cy ma ją oka zję usły szeć ko -
lę dy z róż nych re gio nów świa ta w wy ko na niu róż nych chó rów.
Kon cert od by wa się w jed nej z na pięk nie szych sal kon cer to wych Wro cła -
wia – Ora to rium ma ria num Uni wer sy te tu Wroc law skie go i jest wiel kim wy da rze -
niem eku me nicz nym in te gru ją cym spo łecz no ści re li gij ne Wro cła wia.

Ar trio Tango w roli głównej | Światowid Klasycznie
12 stycznia 18:30

ODT Swiatowid, ul.Sempołowskiej 54A we Wrocławiu
Ar trio: Skrzyp ce – Be ata Sol nic ka, Wio lon cze la – Ewa Dy mek Kuś, Har fa – Mag da le na Just
Utwo ry: Joh na Da ven por ta, Asto ra Piaz zo li, Je rze go Pe ters bur skie go, Car lo sa Gar de la 

Ta niec je dy ny w swo im ro dza ju, nie po rów ny wa ny z ja kim kol wiek na świe cie, po -
cią ga ją cy i bu dzą cy wie le na mięt no ści. Hi sto ria tan ga prze no si nas do ar gen ty -
ny z dru giej pło wy XiX wie ku, gdzie gau chos po pra cy szu ka li wy tchnie nia m.in.
w tan gu. Tań czo no go na uli cach, czę sto w to wa rzy stwie pań lek kich oby cza -
jów. miej sce, gdzie tań czo no tan go na zwa no „mi lon gas” i ta na zwa uży wa na
jest współ cze śnie.
Dziś moż na za tań czyć tan go pra wie w każ dym kra ju na świe cie i pra wie wszę -
dzie tam usły szy my tę sa mą mu zy kę, po czu je my po dob ną at mos fe rę. Od lat 80-
tych tan go zdo by ło so bie na świe cie ty sią ce zwo len ni ków i fa scy na tów. Ja ko
for ma mu zycz na tan go by wa wy ko ny wa ne zwy kle ja ko pieśń lub pio sen ka.
W la tach dwu dzie stych XX wie ku zo sta ło pod nie sio ne z pie śni po pu lar nej
do ran gi sztu ki mu zycz nej.
Trzy ar tyst ki z ar trio wy stą pią i przed sta wią ten ga tu nek mu zycz ny łą cząc
wszyst kie cha rak te ry stycz ne ce chy te go nie zwy kłe go tań ca.

Bilety:  8 zł 

Na dwo je skrzy piec
26 stycz nia 19:00

NFM, Sa la Głów na, pl. Wol no ści 1
Ho ria An dre escu – dy ry gent
Krzysz tof Ja ko wicz – skrzyp ce
Ja kub Ja ko wicz – skrzyp ce
NFM Fil har mo nia Wro cław ska
Pro gram: M. Bruch I Kon cert skrzyp co wy
g -moll op. 26 (wyk. Krzysz tof Ja ko wicz)
M. Ra vel Tzi ga ne (wyk. Ja kub Ja ko wicz)
Pablo de Sa ra sa te Na var ra
na dwo je skrzy piec i or kie strę op. 33
J. Si be lius I Sym fo nia e -moll op. 39

Pierw sze suk ce sy Krzysz tof Ja ko wicz
za czął od no sić jesz cze w cza sie stu diów
w PWSm w War sza wie. Kształ cił się
wów czas w kla sie słyn ne go Ta de usza
Wroń skie go. rok przed jej ukoń cze niem
zdo był iii na gro dę w iV mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie Skrzyp co wym im. 
H. Wie niaw skie go w Po zna niu, co otwo -
rzy ło mu drzwi do ka rie ry. Kon cer tu je
od lat 60. XX w, stał się waż nym wy ko -
naw cą dzieł W. Lu to sław skie go. 
W śla dy ar ty sty po szedł je go syn, Ja kub
Ja ko wicz, któ ry wy stę py pu blicz ne roz -
po czął już ja ko uczeń pod sta wów ki. ma
na swo im kon cie kon cer ty z wie lo ma
pre sti żo wy mi or kie stra mi i do sko na ły -
mi mu zy ka mi, za rów no ja ko so li sta, jak
i ka me ra li sta. W tym dru gim przy pad ku
na szcze gól ną uwa gę za słu gu je du et,
któ ry od lat two rzy ze swo im oj cem.
W wy ko na niu ar ty stów usły szy my
skom po no wa ną w 1889 r. przez P. Sa -
ra sa te go Na var rę op. 33. Kom po zy cja
za wdzię cza swój ty tuł na zwie hisz pań -
skiej pro win cji, w któ rej uro dził się ar ty -
sta. Dzie ło jest utrzy ma ne w sty lu po -
cho dzą ce go z te go re gio nu szyb kie go
i ener gicz ne go tań ca jo la. Skrom ny
akom pa nia ment or kie stry po zwa la sku -
pić się pu blicz no ści na na szpi ko wa nych
trud no ścia mi, wir tu ozow skich par tiach
dwoj ga skrzy piec.
Bi le ty VIP 110/60 zł | 45/40/35/30/25/20 zł

Orkiestra Harmonia Szkoły muzycznej a-art
kierownictwo Galina i aleksij SusłowCa pel la ecu me ni ca, dy ry gent adam raj czy ba Ja kub Ja ko wicz





Ro meo i Ju lia – ba let z Te atru Bol szoj
21 stycznia 16:00

Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 we Wrocławiu
Muzyka: Siergiej Prokofiew | Choreografia: Aleksiej Ratmański
Obsada: pierwsi tancerze, soliści, koryfeje i zespół baletowy i orkiestra Teatru Bolszoj

Bez po śred nia trans mi sja sa te li tar na ba le tu ro meo i Ju lia z mo skiew skie go Te -
atru Bol szoj, naj pięk niej sze go spek ta klu ba le to we go o mi ło ści.
Wie lu cho re ogra fów się ga ło i na dal się ga po ba le to wą wer sję tra ge dii Wil lia ma
Sha ke spe are’a. W cy klu trans mi sji z Te atru Bol szoj po dzi wia li śmy już wer sję Ju -
ri ja Gri go ro wi cza, te raz czas na no we spoj rze nie na hi sto rię ko chan ków z We -
ro ny w cho re ogra fii alek sie ja rat mań skie go, by łe go dy rek to ra ba le tu Bol szoj
w la tach 2004-2008, obec nie cho re ogra fa – re zy den ta ame ri can Bal let The atre. 

Czas trwania: ok. 2 godzin i 30 minut | Bilety: 60 zł, karnet: 340 zł

Bia ła Da ma
19 stycz nia 19:00

Ka te dra Pol sko ka to lic ka – pw św. Ma rii
Mag da le ny, ul. Szew ska 10 we Wro cławiu
Re ży se ria, sce na riusz, cho re ogra fia:
Agniesz ka Zbo row ska, Ję drzej Pa sal ski
Kie row nic two muz: Mag da le na Jasz czak
W ro lach głów nych: Li za We so łow ska
– so pran, To masz Ma le szew ski – te nor

Spek takl ope ro wo -ba le to wy na pod -
sta wie le gend o Bia łej Da mie.
W spektaklu wykorzystano rzad ko wy -
ko ny wa ne frag men ty z ope ry „La da me
blan che” (Bia ła Da ma) Fran co is ad rie -
na Bo iel dieu, a tak że wi do wi sko we
tań ce dwor skie i sce ny ba le to we
do mu zy ki mi strzów nie miec kie go,
fran cu skie go i an giel skie go ba ro ku.
Wi do wi sko przy go to wa ne z peł ną na -
pię cia nar ra cją wo kół le gend o Bia łej Da -
mie i jej ży ciu. au to rzy stwo rzy li wła sną,
prze peł nio ną na mięt no ścia -
mi, ro man sem, zdra dą i za -
bój stwem hi sto rię.

Bielty: 35/30 zł KUP BiLeT

Piwnica Pod Baranami Kolędy i Pastorałki Dla miasta i Świata
15 stycznia 19:00 Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
mu zy ka od sa me go po cząt ku wpro wa dza wi dza w ta jem ni czy świat Piw ni cy
pod Ba ra na mi, by przez ko lej ne eta py wi do wi ska mu zycz ne go od kry wać 60-let -
nią hi sto rię kra kow skiej le gen dy, któ ra w tym ro ku ob cho dzi do dat ko wo swój
wspa nia ły ju bi le usz. Nie spo dzia nek więc nie za brak nie!
Wy bierz my się ra zem w po dróż do sta jen ki, gdzie zło ży my wszyst kie na sze
proś by, tro ski i ra do ści, a zro bi my to w naj lep szy ze spo so bów: wy śpie wa my to!
Naj więk sze gwiaz dy Piw ni cy pod Ba ra na mi bę dą cze ka ły na Pań stwa z ko lę dą,
by świę to wać, śpie wać, a przede wszyst kim wspól nie od czu wać ma gię Świąt.
Na ko lęd ni ków cze ka ją naj pięk niej sze ko lę dy i pa sto rał ki. Wy śpie wa -
ne zo sta ną kom po zy cje, któ re już tra dy cyj nie gosz czą od lat pod czas
piw nicz ne go świą tecz ne go opłat ka, jak rów nież no we utwo ry, któ re
Piw ni ca chce wrę czyć wi dzom w for mie naj lep sze go z pre zen tów. 

Bilety: 150/130/100/90/80 zł KUP BiLeT

Kolędowanie z Enejem
27 stycznia 18:30

Centrum Sztuki Impart,
ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu

Wie czór ko lę do wy z jed nym z naj po -
pu lar niej szych ze spo łów  fol ko wych
w Pol sce. Uwiel bia ny przez pu blicz -
ność w każ dym wie ku ze spół enej za -
śpie wa naj pięk niej sze ko lę dy.
Pro jekt mu zycz ny Ko lę do wa nie z ene -
jem, to naj bar dziej zna ne, naj bliż sze
na szym ser com pol skie ko lę dy i pa -
sto rał ki w au tor skich aran ża cjach ze -
spo łu, uroz ma ico ne me lo dia mi ro dem
z Ukra iny, to nie po wta rzal ny kli mat, to
w koń cu moż li wość spo -
tka nia z mło dy mi i peł ny mi
pa sji ludź mi kul ty wu ją cy mi
tra dy cję, od wo łu ją cy mi się
do ko rze ni.

Bilety: 80/65/50 zł KUP BiLeT



Dru ży na Pier ście nia Koncert
18 stycznia 19:00

Hala Stulecia, Wrocław ul. Wystawowa 1 
Po raz pierw szy w Pol sce nie zwy kłe wi -
do wi sko. Pierw sza część try lo gii J. r. r.
Tol kie na – Wład ca Pier ście ni: Dru ży -
na Pier ście nia in Con cert. Film
na ogrom nym ekra nie z mu zy ką na ży -
wo Ho war da Sho re’a, zdo byw cą trzech
Osca rów. Ca łość w to wa rzy -
stwie or kie stry sym fo nicz -
nej, chó ru oraz so li stów, 
250 osób na jed nej sce nie.

Bi le ty: 299 do 139 zł KUP BiLeT

Gala Noworoczna
między słowami a muzyką
5 stycznia 19:00
7 stycznia 12:00

NFM, Sala Główna, Wrocław pl. Wolności 1
Wykonawcy: Bassem Akiki – dyrygent
Joanna Woś – sopran
Małgorzata Walewska – mezzosopran 
NFM Filharmonia Wrocławska

Mał go rza ta Wa lew ska, jed na z naj bar -
dziej uzna nych mez zo so pra ni stek na -
szych cza sów, okla ski wa na na ta kich
sce nach, jak me tro po li tan Ope ra czy
roy al Ope ra Ho use w Co vent Gar den.
Part ne ro wa li jej Lu cia no Pa va rot ti,
Pláci do Do min go i José Cu ra. Za śpie wa
prze pięk ne arie mi ło sne, w tym naj bar -
dziej zna ny hit z prze bo jo wej ope ry Car -
men Geo r ges’a Bi ze ta – Ha ba ne rę.
Jo an na Woś, Po dzi wia na za po łą cze nie
ma estrii gło so wej z fi ne zją i ta len tem
dra ma tycz nym za chwy ci m.in. aria mi
au tor stwa wło skich kró lów ope ry: Giu -
sep pe Ver die go, Gia co ma Puc ci nie go
i Vin cen za Bel li nie go orazpolskim kom -
po zy to rem bel can ta do ce nia nym w sa -
mej La Sca li! Pri ma don na Joanna Woś
za śpie wa wir tu ozow skie Bo le ro z ope ry
L’aven tu rier Jó ze fa mi cha ła Ksa we re go
Po nia tow skie go.

Bi le ty: 300/200/150/110/60 zł

Hanna Banaszak recital
28 stycznia 18:00

Sala koncertowa Fil har mo nii Opol skiej,
ul. Krakowska 24 w Opolu
Artystce towarzyszyć będą: JACEK SZWAJ -
piano | ZBIGNIEW WROMBEL - bas
KRZYSZTOF PRZYBYŁOWICZ - perkusja |
ANDRZEJ MAZUREK - instrumenty perkusyjne

Han na Ba na szak swo ją dro gę ar ty stycz -
ną roz po czę ła pod ko niec lat 70. Czę sto
pod kre śla, że w pra cy in te re su je ją róż no -
rod ność i wia ry god ność każ dej ko lej nej
od sło ny. Już na sa mym po cząt ku za in te re so wa li się nią współ cze śni po eci
i kom po zy to rzy. By li wśród nich: Je rzy Wa sow ski, Woj ciech mły nar ski, an drzej
Trza skow ski, Jo nasz Ko fta, Je re mi Przy bo ra, Je rzy „Du duś” ma tusz kie wicz i in.
Z bie giem lat współ pra co wa ła rów nież z Je rzym Sa ta now skim, Ja nem „Kan tym”
Paw luś kie wi czem, Ja nu szem Stro blem, Zbi gnie wem Pre isne rem. Swo ją in ter -
pre ta cją uwspół cze śnia po ezję Ja na Ko cha now skie go.
Wy ko nu je wier sze J. Brod skie go, W. Szym bor skiej, J. Kacz mar skie go. Zmie rzy ła
się wo kal nie z mu zy ką mo zar ta, Vi val die go, man gio ne, me the ny -ego, Da vis -a,
Ger sh wi na, el ling ton. ar tyst ka w swo im do rob ku, po sia da licz ne na gro dy i wy -
róż nie nia. mi ni ster Kul tu ry i Sztu ki Wal de mar Dą brow ski uho no ro wał ją srebr -
nym me da lem Glo ria ar tis. W ro ku 2014 wrę czo no jej no mi na cję do ty tu łu
„mistrz mo wy Pol skiej”. W tym sa mym ro ku Pre zy dent rP Bro ni sław Ko mo -
row ski od zna czył ją Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Bi le ty: 80 zł

Magdalena Lechowska
Tango Polaco
czyli polskie tango po hiszpańsku
16 stycznia 20:00
Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
mag da le na Le chow ska, pol ska wo ka list -
ka o la ty no skiej du szy, w swo jej twór czo -
ści za wsze pró bu je łą czyć dwa świa ty:
po łu dnio wo -ame ry kań ski i pol ski... W ra -
mach pro jek tu po wsta ły no we in ter pre -
ta cje naj wy bit niej szych utwo rów wy wo -

dzą cych się z po nad stu let niej tra dy cji pol skie go tan ga. No we aran ża cje łą czą ele -
men ty jaz zu, mu zy ki elek tro nicz nej i tra dy cyj ne go brzmie nia tan ga. Uni kal ność pro -
jek tu po le ga rów nież na tym, że mag da le na prze tłu ma czy ła na ję zyk hisz pań ski wy -
bra ne pol skie tan ga.
W 2009 r. tan go ta niec i mu zy ka – zo sta ło umiesz czo ne na li ście UNe SCO. Pol ski
wkład w roz wój te go ga tun ku mu zycz ne go po zo sta je w więk szo ści ma ło zna ny
i nie do ce nio ny, cze go przy kła dem jest Tan go mi lon ga J. Pe ters bur skie go
Do pro jek tu mag da le na za pro si ła wy bit nych in stru men ta li stów. Sta ni sław Sło -
wiń ski, skrzy pek, aran żer, kom po zy tor, pro du cent mu zycz ny, mul tiin stru men ta -
li sta. W 2016 r. wraz z swo im ze spo łem wy grał kon krus Jazz Ju niors oraz po ja wi ła
się je go pły ta „Land sca pes too easy to expla in”. Wie sław Ochwat – akor de on, ab -
sol went am w Kra ko wie w kla sie akor de onu ad Ja nu sza Pa te ra. Obec nie czest nik
„ita lian ac cor dion ac ca de my” u wy bit ne go akor de oni sty i pe da go ga Clau dio Ja co -
muc ci'ego w Urbi no we Wło szech. Pod kła dy elek tro nicz ne zo sta ły spre -
pa ro wa ne przez Igna ce go Ma tu szew skie go. Je go au tor ski pro jekt ro -
man tic Fel las zdo był Grand Prix na Fe sti wa lu mło dych Ta len tów 2016
w Szcze ci nie i jest naj le piej za po wia da ją cym się pol skim ze spo łem
na rok 2017 wg Brand New an them. Bilety: 25/20 zł

Joanna Woś

KUP BiLeT



War szaw ska Or kie stra Sen ty men tal na
18 stycznia 19:00 Sala Gotycka w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu
War szaw ska Or kie stra Sen ty men tal na to ze spół roz sma ko wa ny w szla gie -
rach przed wo jen nej War sza wy. Pio sen ki i pie śni z re per tu aru ada ma asto na,
Wie ry Gran czy mie czy sła wa Fog ga, aran ża cje Hen ry ka War sa i ro stwo row -
skie go, wy ko na nia or kiestr Gol da i Pe ters bur skie go, Ka ra siń skie go i Ka tasz ka,
nie ustan nie nas in spi ru ją. Wzru sza ją ce wal ce, na mięt ne tan ga, skocz ne po lki,
po ry wa ją ce fo xtro ty, rum by i slow -fo xy – wy bie ra my to co naj lep sze
wśród bo gac twa sce ny i ekra nu 20- le cia i cza sów po wo jen nych.
Wy ko nu je my za cho wu jąc styl i po nad cza so wy urok tych me lo dii
oraz do da jąc im odro bi nę współ cze snej wraż li wo ści mu zycz nej. 

Bilety: 55/40 zł KUP BiLeT

Żywiołak Pieśni Pół/nocy
26 stycznia 20:00 Klub Stara Piwnica, ul. Krupnicza 15 we Wrocławiu
Oto ko lej ny al bum ze spo łu na wią zu ją cy tym ra zem do pol skiej kul tu ry Po mo rza.
Na zwa li go „Pie śni pół/no cy”. al bum ten to nie tyl ko po dróż pół noc ną po rą przez
cze lu ście pół noc nej Pol ski. To za pro sze nie do świa ta kom plet nie za po mnia ne -
go, któ ry dla Ży wio ła ka oca lił m.in. Oskar Kol berg w swym mo nu men tal nym, rę -
ko pi śmien nym dzie le „Tom 39 PO mO rZe”.
Ba zu jąc na owej swo istej „en cy klo pe dii daw nej po mor skiej kul tu ry” prze wer to -
wał Ży wio łak rów nież naj waż niej sze dzie ła na ukow ców, kul tu ro znaw ców, et -
no gra fów i zwią za nych z Po mo rzem po etów aby od na le zio ną mu zy ką prze nieść
słu cha cza w świat kom plet nie za po mnia ny, a któ re go po łu dnio wą gra ni cę
od wie ków sta no wi rze ka No teć. Dziś trud no już w to uwie rzyć, ale cho ciaż by
ję zyk ka szub ski po ka zu je jak wie le o spu ściź nie kul tu ro wej dzi siej szej Pol ski
mo że my się jesz cze do wie dzieć. Jak sa mi pi szą: Pie śni Pół/no cy to: od re stau ro -
wa na przez Ży wio ła ka mu zy ka ostat nich We ne dów.
al bum łą czy no wo cze sną pro duk cję mu zycz ną z nie ty po wy mi
brzmie nia mi, wy do by ty mi z nie zwy kłych, ar cha icz nych in stru men -
tów ta kich jak np. li ra kor bo wa, gę śla gdań ska czy lut nia. 

Bi le ty: 30 zł KUP BiLeT

Joanna Mioduchowska
13 stycznia 19:00

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

au tor ka pio se nek – słów i mu zy ki, pie -
śniar ka. Gra na gi ta rze i har mo nij kach
ust nych. Głos szko li ła pod okiem prof.
Cze sła wy Skry bant -Cie chom skiej.
W re ci ta lach wy ko nu je za rów no pio -
sen ki au tor skie ja ki i utwo ry z tek sta -
mi po etów – kla sy ków (Tu wim, asnyk,
iwasz kie wicz, Le śmian, Gał czyń ski)
oraz współ cze snych (m.in.: an drzej
Ku biak, Ta de usz Krzysz tof Kny ziak).
Na le ży do war szaw skiej gru py li te rac -
kiej Ter ra Po eti ca. Tek sty Jo an ny mio -
du chow skiej by ły wy ko rzy sta ne m.in.
przez ze spół elek trycz ne Gi ta ry: Pio -
sen ka Ja mam szczę ście – w fil mie
i na pły cie Ki le rów dwóch oraz Wno -
szą -wy no szą na pły cie Słod ka ma ska.
W 2015 r. na kła dem Wy d. Bal la da
ukazała się de biu tanc ka pły ta Jo an ny
mio du chow skiej pt. Bu jam w ob ło kach
z jej au tor ski mi utwo ra mi, do ce nio na
przez mi ło śni ków nur tu Pio sen ki Li te -
rac kiej jak i mu zy ki Co un try.
Frag ment ze Słów To ma sza ed mun da
Dra cha la: Nie po zna łeś spo ko ju, je śli nie
sły sza łeś dźwię ków, któ ry mi ota cza Jo -
an na mio du chow ska pod czas wy stę -
pów. Nie po zna łeś si ły, któ ra nie udo -
wad nia ni cze go, po za pro stą przy jem no -
ścią by cia tu i te raz, po śród tych lu dzi, ra -
zem z tą me lo dią, pod rę kę ze sło wa mi.
a ten spo kój by wa nie śpiesz ny, by wa
przy tul ny i by wa za wi ro wa ny twi stem.
a ta si ła jest po god na, po go dzo na, po go -
dzi nach i la tach wzra sta nia w sa mej so -
bie. i czas sprzy ja słu cha czom, ko jąc i ła -
go dząc, nic nie wy tra ca jąc z ener gii
i świe żo ści.

Bilety: 20 zł



KUP BiLeT

Ja nusz Ra dek
21 stycz nia 18:00

ODT Swia to wid, ul. S. Sem po łow skiej 54A
Kon cert jest po kło siem warsz ta tów
wo kal nych, któ re dla mło dych wy ko -
naw ców po pro wa dził Ja nusz ra dek.
Uczest ni cy za pre zen tu ją się pu blicz -
no ści w wy bra nym przez sie bie re per -
tu arze, szli fo wa nym na warsz ta tach
pod okiem mi strza.
W dru giej czę ści wie czo ru
usły szy my re ci tal Ja nu sza
rad ka „Na Głos i rę ce”.

Bilet: 80 zł

Hen ry Da vid’s Gun Ta les from a wha le’s bel ly
27 stycz nia 20: 00 Klub Fir lej, Wrocław ul. Grabiszyńska 56
Kon cert jed ne go z naj cie kaw szych przed sta wi cie li mu zy ki aku stycz nej i fi lo wej
z po wno ścią za do wo li fa nów ta kich ar ty stów jak Fo re ign Fields, Bon iver czy
Nick Ca ve. Po sub tel nym, prze szy wa ją cym wy stę pie na asym me try Fe sti -
val 2016, Hen ry Da vid’s Gun po wra ca do Wro cła wia z no wym al bu mem Ta les
from a wha le’s bel ly!
Hen ry Da vid to pseu do nim ar ty stycz ny Waw rzyń ca Dą brow skie go (Let ters From
Si len ce, Fro zen La kes, Noc ny Su per Sam), któ ry wraz z to wa rzy szą cy mi mu mu zy -
ka mi po wo łał do ży cia twór z po gra ni cza ga tun ków sin ger -son gw ri ter, in die -folk
oraz folk -rock. Jak sa mi mó wią o swo jej twór czo ści ich utwo ry są O brud nym,
zmie sza nym z bło tem i roz ta pia ją cym się śnie gu, o prze mia nie i od ro dze niu, rześ -
kim, kry sta licz nie czy stym po wie trzu tra fia ją cym wprost do płuc. O szczę ściu, pa -
ra dok sal nie pły ną cym z tru du i wy sił ku.
Sin glem Black di se ase, za wie ra ją cym dwie cał kiem no we kom po zy cje, Hen ry Da -
vid's Gun uchy la rąb ka ta jem ni cy na te mat dru gie go dłu go gra ją ce go al bu mu. al -
bu mu pod enig ma tycz nym ty tu łem Ta les from a wha le's bel ly, któ re go pre mie -
rę ze spół za po wia da na 25 stycz nia 2018 ro ku! To wła śnie tę pły tę ze spół bę -
dzie pro mo wał gra jąc kon cert w Fir le ju 27 stycz nia.

Bi le ty: 20/25 zł

Soyka Trio
15 stycznia 20:00

Vertigo, ul. Oławska 13 we Wrocławiu
Soy ka Trio: Sta ni sław Soy ka,
Ku ba Soy ka per ku sja, Prze mek Gre ger
gi tar elek trycz na i aku stycz na

Sta ni sław Soy ka – śpie wak, in stru -
men ta li sta, kom po zy tor – już od lat
na le ży do gro na naj więk szych ar ty -
stów pol skiej sce ny mu zycz nej. Je go
do ro bek ar ty stycz ny to po nad 30 al -
bu mów, z któ rych kil ka osią gnę ło mul -
ti pla ty no we na kła dy. Po sia da na kon -
cie dzie siąt ki au tor skich
pie śni, skom po no wał mu -
zy kę do wie lu wier szy po -
etów pol skich i... nie tyl ko. 

Bilety: 159/89 zł

Dużo kobiet, bo aż trzy
artur andrus w towarzystwie wyjątkowych kobiet: 
magdy Umer, Hanny Śleszyńskiej i Joanny Kołaczkowskiej
21 stycznia 18:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10
Akom pa nia to rzy: Woj ciech Bor kow ski, Woj ciech Ka le ta, Woj ciech Stec, Łu kasz Bo ro wiec ki

Pro gram mu zyczno -ka ba re to wy, któ re go go spo da rzem jest ar tur an drus. Dia lo gi
sa ty rycz ne i pio sen ki au tor stwa wy bit nych tek ścia rzy. Ca łość two rzą ca nie po wta -
rzal ny kli mat ka ba re tu li te rac kie go, roz ryw ki „in te li gent nie za an ga żo wa nej”.
Po mysł wspól ne go spo tka nia na sce nie po ja wił się czte ry la ta te mu. Do współ -
pra cy za pro szo ne zo sta ły trzy nie zwy kłe ko bie ty, w róż ny spo sób zwią za ne z ka -
ba re tem: ma ria Czu ba szek, mag da Umer i Han na Śle szyń ska. ar ty ści śpie wa li
ra zem i osob no, roz ma wia li, opo wia da li, ba wi li. Nie ste ty nie ma już z na mi ma -
ry si, dla te go część wie czo ru bę dzie jej po świę co na, na dal bę dzie z na mi we
wspo mnie niach, aneg do tach, opo wie ściach, na dal bę dzie nas roz ba wiać ale mo -
że też i tro chę wzru szać.
Go ściem spe cjal nym bę dzie Jo an na Ko łacz kow ska.
W pro gra mie usły szy my dia lo gi sa ty rycz ne oraz pio sen ki au tor stwa
m.in. agniesz ki Osiec kiej, Woj cie cha mły nar skie go, an drze ja Po nie -
dziel skie go, ar tu ra an dru sa oraz skła dan ki świa to wych prze bo jów. KUP BiLeT

KUP BiLeT



Im pro kra cja 
Gra w ma łą Grę o Nic
16 stycznia 20:00

Ver ti go, ul. Oław ska 13 we Wro cławiu
Te le tur nie j, w którym we zmą udział
im pro kra ci, spotkanie popro wa dzi ma -
ciej Bu chwald  z Te atru Klan cyk!
ma ła Gra o Nic czy li śred nie emo cje
w bez sen sow nej roz gryw ce o żad ną
staw kę. Czy po tra fisz od na leźć na fo -
to gra fii za tło czo nej uli cy praw ni ka?
Wy mień trzech zna nych Pa ki stań czy -
ków. Któ re sło wa ry mu ją ce się z wy -
po czy nek ma ją prze ciw ne do nie go
zna cze nie? To tyl ko nie któ re wy zwa -
nia z ja ki mi bę dą mu sie li zmie rzyć się
uczest ni cy pro gra mu.
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 za ska ku ją pu -
blicz ność jak i sa mych ak to rów.

Ry czą ce Dwu dziest ki
19 stycznia 20:00

Stary Klasztor, Wrocław ul. Purkyniego 1
Woj ciech Du dziń ski „Sęp”
An drzej Mar ci niec „Mar ti nez”
Bog dan Kuś ka „Bo dziec”
Łu kasz Drze wiec ki „Ma trix”

W ocze ki wa niu na fe sti wal „Szan ty we Wro cła wiu 2018” za pra sza my na spo -
tka nie z jed nym z naj waż niej szych przed sta wi cie li pol skiej sce ny szan to wej.
ry czą ce Dwu dziest ki (rO 20's) to tra dy cyj ny mę ski KWiN TeT, któ ry ja ko in stru -
men tal no -wo kal ny KWar TeT, za pra sza wszyst kich na wspól ny rejs przez roz -
bu ja ne wo dy pio sen ki że glar skiej. Spo tka nie z ze spo łem za wsze ob fi tu je w mu -
zycz ne wra że nia es te tycz ne i gwa ran tu je wszyst kim ra do sną pra cę
rę ko ma przy ryt micz nych szan tach – mor skich pie śniach pra cy. Nie
za brak nie ro man tycz nych bal lad jak i ener ge tycz nych pio se nek au -
tor skich – wszyst ko w nur cie folk i opa ko wa ne ma rze nia mi o da le -
kich po dró żach po kres ho ry zon tu. Bilety: 50/35 zł

Po ka hon taz re set
27 stycz nia 20: 00

Aka de mia Club, ul. Grun waldz ka 67
Po ka hon taz, je den z naj waż niej szych
ze spo łów pol skie go hi pho pu po wra ca
z no wą pły tą. Na kon cer cie za pre zen tu -
ją naj now sze wy daw nic two pt. re set.
Ze spół po wstał w 2003 r. w Ka to wi -
cach na kan wie kul to wej Pak to fo ni ki.
W skład gru py wcho dzą trzej by li
człon ko wie PFK: ra him (zna ny tak że
ja ko Stra ho – ra per i pro du cent mu -
zycz ny), Fo kus (ra per i pro du cent mu -
zycz ny) i DJ Bam bus (zna ny rów nież
ja ko Be -De -Jot lub BDJ – ofi cjal ny DJ
gru py). Od po ło wy ro ku 2012 w tra sy
kon cer to we z ar ty sta mi wy ru sza rów -
nież mi nix (be at bo xer i pro du cent mu -
zycz ny, brat ra hi ma), pre zen tu ją cy
swój be at bo xo wo -wo kal ny
show ca se. W 2017 r.
w miej sce DJ -a Bam bu sa
do gru py do łą cza DJ West. 

Bi le ty: 40/35

fot. Ł. Siekanowicz

KUP BiLeT

George Dyer Band
The Best Of Blues
19 stycznia 20:00

Stara Piwnica, Wrocław ul. Krupnicza 15
Geo r ge Dy er Band:  Geo r ge Dy er (USA)
Ra fał Bi łas (PL), Mar tin San chez (MEX)
Ma ciej Man dry kow ski (PL)

Geo r ge Dy er – li der ze spo łu, uro dzo ny
w Ka li for nii, wy cho wa ny we Fran cji,
od dwóch lat miesz ka ją cy w Pol sce.
Otwie rał sce nę blu eso wą w Ke nii i Cza -
dzie, wcze śniej szli fu jąc swo je umie jęt -
no ści w No wym Or le anie, Chi ca go i San
Fran ci sco. Wraz z gru pą przy ja ciół
i zna ko mi tych mu zy ków z wro cław -
skiej sce ny ar ty stycz nej gra ją kla sy ki
blu esa oraz au tor skie utwo -
ry in spi ro wa ne mu zy ką blu -
es oraz funk.

Po kon cer cie Blu eso we Jam
Ses sion, wstęp wol ny!

Ka ba ret Chy ba
Na rwa ni z kon tek stu
21 stycz nia 17:00

CK Ago ra, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Ka ba ret Chy ba: Piotr Gu mu lec,
Ja kub Krzak i Krzy siek Wil kosz

Kar na wa ło wy Wie czór Ka ba re to wy.
Ka ba ret Chy ba to świet ni ak to rzy, bły -
sko tli we tek sty, nie ba nal ne po my sły,
nie zwy kła ener gia i mnó stwo im pro -
wi za cji, to tak że ol brzy mie do świad -
cze nie zdo by wa ne dzię ki licz nym wy -
stę pom u bo ku naj więk szych gwiazd
pol skiej sce ny ka ba re to wej.  Li der ze -
spo łu Piotr Gu ma Gu mu lec jest
współ go spo da rzem cy klu Ka ba ret
na Ży wo w te le wi zji Pol sat.
W dru giej czę ści wie czo ru do ze spo łu
do łą czy ko mik Ad rian Hre ho ro wicz,
z któ rym wspól nie two rzą Te atr Ko me -
dii im pro wi zo wa nej Na rwa ni z Kon tek -
stu! Show, któ re po wsta je na ży wo
z udzia łem pu blicz no ści. 

Bi le ty: 20 zł

KUP BiLeTKUP BiLeT



KORDIAN CZYLi Pa NOP Ti KUm STra CHÓW POL SKiCH
10, 11, 31 stycznia 13:00

Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego, ul. G. Za pol skiej 3
Na mo ty wach dra ma tu Ju liu sza Sło wac kie go
Opra co wa nie tek stu, re ży se ria i opra co wa nie mu zycz ne ADAM SRO KA
Sce no gra fia i ko stiu my SYL WIA KO CHA NIEC

Kor dian to bun tow nik, za pa le niec, ma rzy ciel. Wal czy ze swo ją nie mo cą, pa nicz nie
po szu ku je sen su i ce lu ży cia. Prze cho dzi róż ne krę gi swo je go „pie kła”, aby oczy ścić
się ze złych emo cji i na brać sił do du cho wej prze mia ny. To czło wiek zie mi i nie ba
za ra zem, ide ali sta i po eta, na pra wiacz za gu bio nych idei i zwi chro wa nej hi sto rii.
Bu dzi my się przy nim od mie nie ni. roz po zna je my w je go oso bo wo ści na sze pra -
gnie nia i my śli, któ re kie dyś by ły na szą wła sno ścią, a te raz roz pły nę ły się gdzieś,
za wie ru szy ły. W lo sie Kor dia na wszyst ko ma my za pi sa ne: na szą mi łość i na szą wia -
rę, tę sk no tę i wy obraź nię, roz dar cie i nie speł nie nie, wo lę czy nu i ak ty zwąt pie nia.
W spek ta klu są dwie po sta cie Kor dia na: Sta ry i mło dy. Obaj do peł nia ją się, chcąc być
cząst ka mi jed ne go ży cia. Obaj po dej mu ją sza lo ną wę drów kę do kre su swo jej świa -
do mo ści, aby oczy ścić się ze swo ich uta jo nych lę ków, stra chów i złych prze czuć.

Bilety: 50/40/30 zł

AMADEUSZ NT Spektakl Live w multikinie
11 stycznia 19:00 Multikino Wrocław, Pasaż Grunwaldzki
Na pod st. sztu ki Pe te ra Shaf fe ra, mi loš For man zre ali zo wał swój, na gro dzo ny
Osca rem, film pod tym sa mym ty tu łem. Dra mat Shaf fe ra to stu dium o mu zy ce,
wła dzy i za zdro ści, za zdro ści tak wiel kiej, że na wet po boż ne go Sa lie rie go do pro -
wa dzi ona nie tyl ko do zbrod ni, ale i do bun tu wo bec Bo ga. W ro lę Sa lie rie go
wcie la się Lu cian msa ma ti („Gra o tron”), a mo zar ta gra adam Gil len („Fresh me -
at”, „Be ni dorm”). Spek takl z mu zy ką na ży wo w wy ko na niu So uth bank Sin fo nia.

Przed sta wie nie z pol ski mi na pi sa mi | Czas trwa nia: oko ło 180 mi nut | Bilety: 38/32 zł
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DariUSZ BereSKi iGOr CHmieLNiK

WIT KA CY – Przy mus
świa do me go istnie nia
13 stycznia 19:00

Teatr Arka, ul. Mennicza 3,
wejście od Świdnickiej 28 we Wrocławiu
Re ży se ria: Aga ta Obłą kow ska -Wo ubi shet
Cho re ogra fia: Jan Ny kiel, Mu zy ka: Ka mi la
Sa lach, Ko stiu my: Ka ro li na Ko niec ka 

Spek takl kie ro wa ny do wi dzów po -
szu ku ją cych w swo im  ży ciu cze goś
wię cej niż za spo ka ja nie po trzeb ma -
te rial nych. Opo wia da o ro li ar ty sty
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym.
Ja ki wpływ woj na mia ła na de li kat ną
psy chi kę tego czło wie ka? Jak obro nić
in dy wi du alizm w roz pę dzo nej ma szy -
nie, któ ra dą ży do zme cha ni zo wa nia,
ujed no li ce nia, zsza rze nia świa ta? 
Ja ki wpływ ma ko mór ka spo łecz na ja ką
jest ro dzi na na wy cho wa nie i ukształ to -
wa nie twór cy tak wy bit ne go i wy jąt ko -
we go ja kim był Wit ka cy? Kim je stem?
Co jest da lej? Po co je ste śmy na tym
świe cie? Py ta nia na któ re nie mo że my
zna leźć od po wie dzi, py ta nia któ re gnę -
bią a pró ba kon fron ta cji z ni mi przy no si
tyl ko lęk. Kim je ste śmy wo bec ota cza -
ją ce go nas świa ta, jak obro nić czło wie ka
i je go in dy wi du al ność, jak ar ty sta mo że
prze trwać w świe cie któ ry nie ak cep tu je
je go in no ści? Czy sztu ka jest je dy ną al -
ter na ty wą na obro nę przed wszech -
ogar nia ją cym upad kiem cy wi li za cji, a
dia log po mię dzy ar ty sta mi je dy ną moż -
li wo ścią roz wo ju kul tu ry? 
Strach, bunt, lęk, nie zro zu mie nie, wal ka,
upa dek, Ta jem ni ca ist nie nia, Toż sa mość
Fak tycz na, a uro jo na. ile ma sek mu si my
za ło żyć że by prze trwać? Czy je ste śmy
tyl ko ma rio net ką ste ro wa ną przez si ły
wyż sze? Czy świat po trze bu je nad czło -
wie ka że by prze rwać tą nie rów ną bi twę
o god ność i ar tyzm w ży ciu, o Toż sa mość.

Pre mie ra: 22.12.2017 | Bilety: 40/25 zł



Afroazja
14 stycznia 12:30

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
ul. Jana Brzechwy 16
Scenariusz i reżyseria: Martyna Majewska
Scenografia: Anna Haudek
Muzyka: Dawid Majewski

Peł na po czu cia hu mo ru opo wieść wy -
wra ca ma pę świa ta do gó ry no ga mi. Bo -
ha ter ka po dró żu je przez Chin cję, ema -
ry kę i Hin din di, za przy jaź nia się z cu dzo -
ziem ca mi, prze ży wa nie bez piecz ne
przy go dy, uczy się sa mo dziel no ści. Po -
ko nu je wie le prze ciw no ści i zdo by wa
do świad cze nia. Po zna je sa mą sie bie. 

aFrO aZJa to hi sto ria o doj rze wa niu,
o dzie cię cej po trze bie sa mo sta no wie -
nia, in dy wi du ali zmu i kre acji. O tym, że
każ de dziec ko jest na tu ral nie mą dre,
od waż ne i cie ka we świa ta, nie za leż nie
od te go jak bar dzo do ro śli mu „prze -
szka dza ją”.
in try gu ją ce efek ty świetl ne, pio sen ki
in spi ro wa ne et nicz ną mu zy ką z od le -
głych kon ty nen tów, sce no gra fia uru -
cha mia ją ca dzie cię cą wy obraź nię.

Bilety: 18/16 zł

Mikrokosmos
Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
10 i 11 stycznia 10:00

Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20c
Reżyseria: KONRAD DWORAKOWSKI | Scenografia: MARIA BALCEREK
Muzyka: PIOTR KLIMEK | Reżyseria świateł: BARRY | Wizualizacja: MICHAŁ ZIELONY

Przestawienie Wrocławskiego Teatru Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego
na mo ty wach Ca li necz ki Han sa Chri stia na an der se na.
Hans Chri stian an der sen na pi sał Ca li necz kę po szu ku jąc w dziec ku, któ re go me -
ta fo rą jest dwu ipół cen ty me tro wa dziew czyn ka, do wo du bez bron ności, po słu -
szeń stwa, nie win no ści; wska zu jąc jed no cze śnie ogrom ny wpływ świa ta ze -
wnętrz ne go na to, co dzie je się z bo ha te rem. 
mi kro ko smos jest swo bod ną in ter pre ta cją tej po pu lar nej ba śni. Ca li necz ka jest
je dy nie pre tek stem do zde rze nia się z po dob ny mi wąt ka mi, ale na za sa dach,
któ re dyk tu je w opo wie ści bo ha ter cie ka wy świa ta, sil ny i zde cy do wa ny, dą żą -
cy do te go, by być so bą i czuć się wol nym. Po wo dem tej swo bod nej in ter pre ta -
cji jest chęć pod ję cia dia lo gu ze ste reo ty pem bo ha te ra dzie cię ce go, spro wa dzo -
ne go do po sta wy bez wol nej, po zba wio nej cha rak te ru i wpły wu na wła sny los.

Dla wi dzów od szó ste go ro ku ży cia | Bilety: 25/20/15 zł

Piotruś Pan Spektakl dla dzieci w multikinie
25 stycznia 19:00
Multikino Wrocław, Pasaż Grunwaldzki

Gdy Pio truś Pan, przy wód ca Zgu bio nych
Chłop ców, tra ci swój cień, mą dra i dziel na
Wen dy po ma ga mu po now nie się z nim
po łą czyć. W po dzię ko wa niu za tę przy -
słu gę zo sta je za pro szo na do Ni by lan dii,
gdzie wróż ka Dzwo ne czek, in diań ska
księż nicz ka Ty gry sia Li lia i mści wa pi rat -
ka Ka pi tan Hak już cze ka ją i za pra sza ją
do prze ży wa nia barw nych przy gód. 

Fe eria ma gii, mu zy ki i wy obraź ni dla ma łych i du żych.
Spek takl po wstał na podst. sztu ki po wie ścio pi sa rza i dra ma tur ga Sir Ja me sa mat thew Bar rie’go. Ten szkoc ki ba ro net
w 1904 r. wy sta wił sztu kę „Pe ter Pan” („Pio truś Pan, czy li o chłop cu, któ ry nie chciał do ro snąć”), a w 1911 na jej kan wie
na pi sał po wieść pod ty tu łem „Pe ter Pan and Wen dy”, w Pol sce zna na ja ko „Przy go dy Pio tru sia Pa na”. Spek takl po wstał
w ko pro duk cji Na tio nal The atre i Bri stol Old Vic. Wy re ży se ro wa ła go Sal ly Co ok son.

Przedstawienie z polskimi napisami/lektorem | Czas trwania ok.: 3 godziny z jedną przerwą | Bilety: 38/32 zł

Na pierwszym planie mariusz Sikorski - Świerszcz, fot. B. Sowa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

MIKROKOSMOS  fot. Bartłomiej Sowa

MIKROKOSMOS
REŻ. KONRAD DWORAKOWSKI

10 STYCZNIA 2018, GODZ. 10:00
11 STYCZNIA 2018, GODZ. 10:00
Scena na Świebodzkim

BATORY TRANS
REŻ.  MARTYNA MAJEWSKA

12 STYCZNIA 2018, GODZ. 19:00
13 STYCZNIA 2018, GODZ. 19:00
Scena na Świebodzkim

287_PANTOMIMA_2017-11  26.12.2017  12:00  Strona 1

Uśpie ni PSY CHO Te aTr
ŚWie BODZ Ki OFF
26 i 27 stycznia 19:00

Sce na na Świe bodz kim,
pl. Orląt Lwowskich 20c we Wrocławiu
Tekst: AN GE LI KA PY TEL
i SE BA STIAN ZA KRZEW SKI
Re ży se ria i cho re ogra fia: AN GE LI KA PY TEL
Asy stent re ży se ra, re ali za cja świa tła:
SE BA STIAN ZA KRZEW SKI
Mu zy ka: VIO LET UL TRA – kom po zy cje
i pro duk cja: PA WEŁ RY CHERT
Ob sa da: AN GE LI KA PY TEL, DIA NA KO ZŁOW-
SKA, MAG DA LE NA MI LEC KA,
JO AN NA OCZKOW SKA

au tor ski spek takl PSY CHO Te aTrU
opo wie dzia ny ję zy kiem te atru fi zycz -
ne go z mu zy ką Vio let Ul tra.
Oto cze ni przez lu stra, w któ rych nie
mo że my się zo ba czyć śni my swo je wy -
obra że nie. Za wie sze ni po mię dzy złu -
dze niem, a re al no ścią co dzien nie sta -
ra my się sta wiać krok za kro kiem. Lu -
stra są wszę dzie. Prze świe tla ją nas.
Śmie ją się. Zna ją na sze my śli na pa -
mięć. Prze ra że ni wy do by wa my z sie bie
krzyk. Lu stra pę ka ją. Na sze od bi cie
roz pa da się. Tra ci my rów no wa gę. Za -
my ka my oczy. Spa da my.
iii na groda na V Ogól no pol skim Fe sti -
walu Te atral nym ma łych Form Kar BiD -
Ka w Sie mia no wi cach Ślą skich 2017.
An ge li ka Py tel, ak tor ka, ab sol went ka
PWST we Wro cła wiu, au tor skiej Szko ły
mu si ca lo wej ma cie ja Paw łow skie go
w War sza wie i Stu dium Te atral ne go im.
J. Oster wy w Biel sku -Bia łej.
Za de biu to wa ła w Fi gli kach w re ż. Ja dwi -
gi Gry gier czyk w Te atrze Pol skim w Biel -
sku -Bia łej, na ii ro ku stu diów. Pro wa dzi
dzia łal ność ar ty stycz ną w ra mach
dwóch nie za leż nych pro jek tów – PSY -
CHO Te aTr i Vio let Ul tra, uczest ni cząc
w licz nych fe sti wa lach te atral nych.

Czas trwa nia: 70 mi nut | Bi le ty: 20/15 zł

Wier na wa ta ha PRE MIE RA
28 stycz nia 19:00 | 31 stycz nia 11:00

Sce na Ga dzic kie go, Teatr im. H. Modrzejewskiej
w Legnicy, Rynek 39
Re ży se ria: Pa weł Wo lak i Ka ta rzy na Dwo rak (PIK)
Sce no gra fia: Piotr Te tlak | Ko stiu my: Na ta lia Rej szel
| Gra fi ka i ani ma cje: Ju sty na So ko łow ska | Mu zy ka:
Ja cek Ha łas, współ pra ca Al bert Pyśk | Cho re ogra fia:
Ja kub Le wan dow ski

Czwar te, na le gnic kiej sce nie, au tor skie dzie ło
le gnic kie go du etu PiK. Po ob sy py wa nych na -
gro da mi opo wie ściach dzie ją cych się na wsi
tym ra zem prze no si my się do ma łe go mia -
stecz ka. Je go bo go boj ni miesz kań cy ży ją w po czu ciu bez pie czeń stwa, od da le ni
od za wi ro wań po li tycz nych resz ty świa ta, od wszel kich wo jen i nie po ko jów. Ce ną
za ten kom fort jest – skła da na co po ko le nie – nie zwy kła ofia ra… Przez wie le lat
nikt się prze ciw ko niej nie bun tu je, wszy scy ro zu mie ją wa gę wspól nej spra wy,
zga dza ją się na ży cie pod po rząd ko wa ne po trze bom wia ry i Ko ścio ła. ale w koń cu
w mia stecz ku ro dzi się ktoś, kto chce żyć zu peł nie ina czej…

Bi le ty: Premierowy 50 zł, N 30 zł, U 25 zł
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En tlicz ki, pen tlicz ki, cza ro dzie je i księż nicz ki
Ba śnie, baj ki i za ba wy dzie cię ce w daw nej gra fi ce i ry sun ku
Od 23 stycznia 

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Na wy sta wie zo sta ną za pre zen to wa ne gra fi ki i ry sun ki eu ro pej skie – w tym
rów nież pol skie – po wsta łe od 2 poł. XViii w. do lat 30. XX w. eks po zy cja bę dzie
po dzie lo na – nie tyl ko wi zu al nie, ale rów nież te ma tycz nie – na dwie czę ści.
W pierw szej po ka za ne zo sta ną pra ce od no szą ce się do ba śni, klechd, ba jek i le -
gend, w dru giej bę dzie moż na zo ba czyć gra fi ki i ry sun ki zwią za ne z te ma ty ką
daw nych za baw dzie cię cych oraz gry plan szo we.
eks po zy cję obu prze strze ni oży wią przed mio ty po wią za ne tre ścio wo z za ło że -
nia mi wy sta wy, m. in. dwie la tar nie ma gicz ne i prze zro cza, dzie cię ce ksią żecz -
ki, brosz ki i ha fto wa ne ser wet ki z mo ty wa mi baj ko wy mi, czy wresz cie lal ki i ma -
szy ny do szy cia dla ma łych dziew czy nek. Stwo rzo ne zo sta nie rów nież miej sce,
w któ rym za rów no ma li, jak i du zi bę dą mo gli obej rzeć dwu dzie sto mi nu to wy
film zmon to wa ny z daw nych prze zro czy wy świe tla nych kie dyś na ścia nach
dzię ki la tar niom ma gicz nym. 

Do 18.03.2018

Ewa Budnik
Wszyst kie rze czy wi dzial ne
i nie wi dzial ne
Do 29 stycznia

Muzeum Współczesne Wrocław, 
pl. Strzegomski 2A, Wrocław

Pierw sza sa mo dziel na wy sta wa ewy
Bud nik. ar tyst ka od no si się w niej
do dwóch klu czo wych dla fo to gra fii
aspek tów: cza su i ma te rii. Wy ko na ła
se rię por tre tów, któ re zo sta ły na świe -
tlo ne na wła sno ręcz nie wy pa lo nych
ce ra micz nych ka flach. Po pew nym
cza sie oka za ło się jed nak, że emul sja
fo to gra ficz na jest wchła nia na przez
pod ło że, a więc ob raz stop nio wo zni -
ka.Ta przy pad ko wo od kry ta ce cha nie
tyl ko wi zu al nie wzmac nia prze kaz, ale
też prze czy idei fo to gra fii ja ko me dium
trwa le za pi su ją ce go mo ment. ewa
Bud nik, stu dent ka fo to gra fii na Uni.
ar ty stycz nym w Po zna niu. W fo to gra -
fii fa scy nu je ją al che mia pro ce sów
ana lo go wych oraz pra ca na de li kat nej
ma te rii emul sji świa tło czu łej.

Lwów w grafice
Ze zbiorów Lwowskiego muzeum
Historycznego
Do 18 stycznia

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
ul. Jana Matejki 28

Wy sta wa pre zen tu je 80 prac gra ficz -
nych (mie dzio ry ty, li to gra fie, akwa for ty, drze wo ry ty, wśród nich wie le ręcz nie
ko lo ro wa nych i barw nych), ma lar skich (akwa re le, gwa sze) i ry sun ko wych, przed -
sta wia ją cych Lwów od 1618 do 1934 ro ku, au tor stwa po nad 40 ar ty stów. 
Twór ca mi przed sta wień są zna ni ma la rze i gra fi cy re pre zen tu ją cy róż ne szko ły
i śro do wi ska eu ro pej skie. Są to m. in.: abra ham Ho gen berg, au re lio Pas sa rot ti,
Fran co is Per neur, Franz Ksa we ry Ger sten ber ger, an to ni Lan ge, Ka rol au er, Teo fil
Czysz kow ski, au gust Gat ton, ma ciej Bo gusz Stę czyń ski, Ta de usz ryb kow ski, Ja -
nusz We so łow ski, an to ni Pi li chow ski, Sta ni sław Ton dos. Dzię ki nim od by wa my
po dróż przez wie ki, pod czas któ rej od kry wa my nie zwy kłe miej sca Lwo wa. Część
z nich dziś nie ist nie je lub zmie ni ła wy gląd. Więk szość prze trwa ła, wzbu dza jąc
za chwyt róż no rod ną, wy so kiej kla sy ar chi tek tu rą, czę sto kil ku set let nią.

MY’17. Naj lep sze dy plo my ASP Wro cław
Od 12 stycznia Ga le ria Awan gar da BWA Wro cław, ul. Wita Stwosza 32

Ar ty ści: Pa weł Ba śnik, Woj ciech Błasz czyk, Zu zan na Czaj kow ska, Be ata Fi li po wicz,
Ma ria Go go la, Ma ja Gó row ska, Do mi ni ka Gra boś, Ka ro li na Ko ry niow ska, Mał go rza ta
Ma ter nik, Ad ria na Mi siek, Ka mi la Po toc ka, We ro ni ka Przy byl ska, Ir mi na Ru sic ka,
Ka ta rzy na Rut kow ska, Ala Sa va she vich, Mag da le na Ziół kow ska.

Po raz czter na sty w BWa Wro cław zo sta ną po ka za ne dy plo my ab sol wen tów
z każ de go wy dzia łu i kie run ku wro cław skiej aka de mii Sztuk Pięk nych. Wy bo ru
prac do ko na ło ju ry zło żo ne z pe da go gów wro cław skiej uczel ni, wska zu jąc
na pra ce, któ re ich zda niem naj le piej re ali zu ją war to ści warsz ta to we prze ka zy -
wa ne w pro ce sie na ucza nia a tak że zdra dza ją wy jąt ko wy po ten cjał tkwią cy
w mło dych twór cach. BWa Wro cław od lat to wa rzy szy z cie ka wo ścią po ka zom
dy plo mo wym ab sol wen tów aSP we Wro cła wiu. Nie rzad ko tu wła śnie ku ra to rzy
po zna ją no we na zwi ska. War to zo ba czyć!
Or g. aSP im. e. Gep per ta we Wro cła wiu, współ pr. ali cja Klim czak -Do brza niec ka 

Do 25.02.2018 | Galeria czynna: wt, cz, pt, so, nd: 11:00–18:00, śr: 12:00–20:00
Bilety: 4 i 8 zł |Środy wstęp wolny!



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

„Entliczki, pentliczki, czarodzieje 
i księżniczki”. Baśnie, bajki i zabawy 
dziecięce w dawnej grafice i rysunku 
23 stycznia – 18 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 – 14 stycznia 
2018

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki 
Współczesnej

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

Muzeum
Etnograficzne

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

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

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

„Najpiękniejsza szopka betlejemska 
2017. Wystawa prac dziecięcych” 
7 grudnia 2017 – 31 stycznia 2018

Styczeń 2018 mnwr.art.pl

#do
czterech 
razy
sztuka!

Przezrocze
do

latarni m
agicznej ze

scenkam
i z bajki Kot w

butach, firma Ernst Plank z Norymbergi, koniec XIX w.



Noworoczne Postanowienia 2018. SMOG
Od 31 stycznia Galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4

Uczest ni cy: Ewa Gło wac ka, Jo an na Gnia dy, Iwo na Ja rosz, Pa weł Mil der, Mar ta Prze ci szew -
ska, Ja kub Za sa da. Iden ty fi ka cja wi zu al na: Ja kub Stę pień 

No wo rocz ne Po sta no wie nia to cy klicz ny pro jekt re ali zo wa ny przez ga le rię Di zajn
BWa Wro cław na po cząt ku każ de go ro ku ka len da rzo we go. Uwa ga pro jek tu skie -
ro wa na jest na róż ne aspek ty bu du ją ce dzie dzi nę pro jek to wa nia.
Na czas No wo rocz nych Po sta no wień prze strzeń ga le rii za mie nia się w otwar tą pra -
cow nię – miej sce spo tkań i wy mia ny wie dzy, w któ rym od by wa ją się warsz ta ty, wy -
kła dy i dzia ła nia twór cze eks plo ru ją ce no we tren dy i per spek ty wy dla di zaj nu.
idea ca łe go pro jek tu na wią zu je do teo rii Czar ne go Ła bę dzia, we dług któ rej co
ja kiś czas po ja wia się za ska ku ją ce wy da rze nie, któ re ma nie zwy kłą moc od dzia -
ły wa nia i mo że zna czą co wpły nąć na rze czy wi stość. Czar ne skrzy dło – pro jekt
Ja ku ba Stęp nia (Ha ko bo) to znak roz po znaw czy No wo rocz nych Po sta no wień.
Ko lek tyw ku ra tor ski: iwo na Ka łu ża, Jo an na Ko byłt, mag da le na Kre is, Ka ta rzy na
roj, Na ta lia ro masz kan, Jo an na So kal ska.

Wstęp wolny!

Ja cek Fo ta 
„PKiN” – wy sta wa fo to gra ficz na
Do 26 stycz nia

Ga le ria Miej sce przy Miej scu 14,
pl. Strze lec ki 14 we Wro cła wiu

iko na ar chi tek tu ry, naj bar dziej cha rak -
te ry stycz ne miej sce w War sza -
wie – PKiN jest bu dyn kiem tak zna nym,
że aż prze źro czy stym. Żad na szkol -
na wy ciecz ka do sto li cy nie mo gła się
od być bez wi zy ty na 30-stym pię trze.
Jed nak Pa łac to coś znacz nie więk sze -
go. Są w nim prze strze nie pu blicz ne,
otwar te na oso by z ze wnątrz, jak sa la
kon gre so wa, ba sen, ka wiar nie i mu -
zeum, ale Pa łac ma też ciem ną stro -
nę – za mknię ta dla zwie dza ją cych: biu -
ra, pra cow nie, warsz ta ty tech nicz ne,
pod zie mia i Ko ci raj. To wszyst ko, co
jest po trzeb ne, aby ten gi gan tycz ny
bu dy nek mógł funk cjo no wać.
Ja cek Fo ta ja ko pierw szy fo to graf
w Pol sce pod jął się sfo to gra fo wa nia
ca łe go Pa ła cu Kul tu ry i Na uki i uzy skał
do stęp do wszyst kich za ka mar ków
te go naj bar dziej roz po zna wal ne go
bu dyn ku w Pol sce. W la tach 2013–
2014 fo to gra fo wał te miej sca, two rząc
nar ra cje o we wnętrz nym ży ciu Pa ła cu
i lu dziach, dla któ rych jest on czymś
wię cej niż tyl ko wy świech ta nym sym -
bo lem sto li cy. 
Wy sta wa PKiN po dzie lo na jest na dwa
roz dzia ły. Pierw szy, po świę co ny był
sa me mu bu dyn ko wi – je go kon struk -
cji, prze mia ną i nie do stęp nym prze -
strze niom. Dru gi roz dział, któ re go
otwar cie na stą pi 4 stycz nia 2018, uka -
że lu dzi, któ rych ży cie po łą czo ne jest
z ży ciem Pa ła cu.

Magdalena Zjawin Ślady | Fotografia
4 stycznia 19:00

Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak, pl. Konstytucji 3 Maja nr 4 ,
wejście od ul. Dąbrowskiego 37 we Wrocławiu

Z wy kształ ce nia psy cho log, z za mi ło wa nia fo to graf... tro chę brzmi ten den cyj nie.
Bar dziej mi pa su je okre śle nie „ob ser wa tor”. Co wią że się i z jed nym i dru gim. Gdy -
by ist niał ta ki za wód, by ła bym eks per tem. Sta ram się jak naj mniej in ge ro wać
w swo je fo to gra fie. Nie zmie niam, nie znie kształ cam, cze kam na od po wied nią
chwi lę.... al bo jej po szu ku ję. a cza sem po pro stu jest. i wte dy je stem i ja. i mój
apa rat. Cho dzi ze mną na za ku py, do pra cy i na im pre zy, wspi na się na szczy ty al -
bo idzie my ra zem wy rzu cić śmie ci. Zdjęć mam mi lion. Pi sząc mi lion mam na my -
śli mi lion. ma łą część z te go moż na zo ba czyć na mo im in sta gra mie m.espan ta.
Jesz cze mniej szą, ale sta ran nie wy bra ną na zbli ża ją cej się wy sta wie.

magdalena Zjawin



Elż bie ta Ter li kow ska 
Te atro – ri cor di 
Do 25 lu te go

Mu zeum Te atru im. H. To ma szew skie go,
pl. Wol no ści 7a we Wrocławiu

elż bie ta Ter li kow ska – nie po wta rzal na,
barw na oso bo wość, łą czą ca wiel ki ta -
lent, nie zwy kłą pra co wi tość, nie okieł -
zna ną fan ta zję z cha ry zmą, tem pe ra -
men tem i nie od par tym uro kiem. 
Dla przy ja ciół Lal ka, stu dio wa ła na
Wy dzia le Pro jek to wa nia Form Prze -
my sło wych w PWSSP we Wro cła wiu.
Obro ni ła rów nież dy plom z ma lar stwa
w pra cow ni pro fe so ra Jó ze fa Ha ła sa.
Zaj mu je się m.in. gra fi ką użyt ko wą
i ma łą for mą gra ficz ną.
Ja ko sce no graf za de biu to wa ła w 1986
ro ku, pro jek tu jąc de ko ra cje i ko stiu my
do „No we go Wy zwo le nia” we dług Wit -
ka ce go w reż. Je rze go Bie lu na sa. au -
tor ka po nad 130 sce no gra fii w te atrach
ca łej Pol ski, tak że we Fran cji, ro sji
i w Niem czech. Otrzy ma ła wie lu pre sti -
żo wych na gród z za kre su pla sty ki
i sce no gra fii w kra ju i za gra ni cą. 
Na wy sta wie „Te atro – ri cor di”, jak
sama na zwa wska zu je po ka za ne zo -
sta ną wspo mnie nia po przed sta wie -
niach za klę te w oko ło 100 pro jek tach
sce no gra ficz nych, 30 ko stiu mach,
w tym wie lu na kryć gło wy, któ re są
spe cjal no ścią ar tyst ki. eks po zy cję uzu -
peł nią ar chi wal ne zdję cia z przed sta -
wień oraz kil ka dzie siąt ko la ży au tor -
stwa elż bie ty Ter li kow skiej.
Ku ra to r mał go rza ta Bru der

Biety: 15/10 zł (wt-so 10-17, nd 10-18.00

Ser giei Tcho ban
Kon tra sto wa har mo nia mia sta
26 stycz nia 18:00

Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu,
ul. Ber nar dyń ska 5

Pra ce na pa pie rze – wy bór ry sun ków,
fan ta zji ar chi tek to nicz nych, po my słów
sce no gra ficz nych i róż no rod nych kom -
po zy cji ob ra zu ją cych har mo nię kon tra -
stów w ar chi tek tu rze.
Sier giej Tcho ban stu dio wał na wy dzia le
ar chi tek tu ry aSP w Pe ters bur gu, gdzie
uro dził się i wy cho wy wał przed wy jaz -
dem do Nie miec w 1991 r. Jest zna ny
nie tyl ko ja ko ar chi tekt, lecz tak że ja ko
ko lek cjo ner, ku ra tor, wy kła dow ca, au -
tor ry sun ków ar chi tek tu ry oraz pro jek -
tant wy staw i sce no gra fii te atral nych. 
W cza sie wer ni sa żu be dzie mia ła miej -
sce pro mo cja naj now szej książ ki Ser -
gie ja Tcho ba na za ty tu ło wa nej 30:70
ar chi tec tu re as an act of Ba lan ce.
Ku ra tor ki wy sta wy: ese ni ja Ban nan,
Jo lan ta Gro madz ka

Do 18 mar ca 2018 ro ku

Karolina Jaklewicz
Konsekwencje
Finisaż 18 stycznia 18:00

Galeria Miejska,
ul. Kiełbaśnicza 28 we Wrocławiu

Wy sta wa „Kon se kwen cje” to in dy wi -
du al na pre zen ta cja prac Ka ro li ny Ja kle -
wicz. Na eks po zy cji bę dzie moż na zo -
ba czyć ma lar stwo abs trak cyj ne, sku -
pia ją ce się wo kół geo me trii, a przede
wszyst kim li nii. We dług Ka ro li ny Ja kle -
wicz li nia jest jed nym z klu czo wych
środ ków for mal nych. ar ty ści eks plo ru -
ją jej wła ści wo ści wi zu al ne i sym bo licz -
ne w każ dym moż li wym kie run ku.
W nie moż li wym tak że.

Do 18.01.2018 | Wstęp wolny!

To ma sz We stry ch 
Si gnum Tem po ris (Znak cza su)
Od 19 stycz nia Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. Kłodzka 42
eks po zy cja pre zen tu je dzie ła wy ko na ne z pa pie ru i gli ny ce ra micz nej. Trzon ko lek -
cji sta no wią „era ty ki”, te ra ko to we rzeź by in spi ro wa ne na tu rą, w tym przy pad ku ka -
mie niem (era tyk = frag ment ska ły li tej, prze nie sio ny przez lą do lód; głaz na rzu to -
wy). Czę sto przed sta wia ną for mą są ludz kie gło wy. Wy sta wie to wa rzy szy film pre -
zen tu ją cy spo sób pow sta wa nia prac ar ty sty.
To masz We strych – ab sol went aSP w Kra ko wie, Wy dział rzeź by, sto pień dok to ra
uzy skał w 2005 ro ku, obecnie ad iunkt w Pra cow ni rzeź by macierzystej uczelni.
Two rzy rzeź by z te ra ko ty i pa pie ro we pła sko rzeź by. Do 15.07.2018

T. We strych, Brzmie nie cza su – Nie wol nik,
2016-17, ce lu lo za bar wio na -drew no



Zofia Kowalczyk
Taką drogą idę | malarstw0 
14 stycznia 16:00

Salonik artystyczny u Daphne,
ul. Ulanowskiego, 22A w Wrocławiu

ma lar ka Zo fia Ko wal czyk z Do ma sła wia
po ka zu je nam, że na eme ry tu rze moż na
być ak tyw nym i od no sić suk ce sy. ar tyst -
ka w swo ich pra cach sto su je róż ne tech -
ni ki. Lu bi olej, akwa re lę i su che pa ste le.
Zaj mu je się tak że gra fi ką warsz ta to wą
(li no ry ta mi), ma lo wa niem na szkle i je -
dwa biu, de co upa ge'em i wi tra żem.
Na po mysł, by na ma lo wać ob raz, wpa -
dła w grud niu 2002 r. Tak za czę ła się jej
przy go da z ma lar stwem. róż ne tech ni ki
zgłę bia ła w Ogni sku Kul tu ry Pla stycz nej
we Wro cła wiu. ma na kon cie ok. 100
kra jo wych i mię dzy na ro do wych wy staw
i po nad 30 ple ne rów.

Woj ciech Górka akwarele
Z Lizbony na rugię przez ... 
11 stycznia 18:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. gen. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu

Woj ciech Górka, uzyskał dy plom w ro -
ku 1975 na Wy dzia le ma lar stwa, Gra fi ki
i rzeźby z pro jek to wa nia gra ficz ne go
w pra cow ni pro fe so ra ma cie ja Urbańca
i z ma lar stwa w pra cow ni pro fe so ra al -
fon sa ma zur kie wi cza. 
Od wie lu lat ze szcze gólnym upodo ba -
niem upra wia akwa re lę. in spi ra cją są dla nie go bliższe i dal sze pod róże, a akwa -
re la naj le piej po zwa la za no to wać ulot ność chwi li. 
Po ka zu je swe ob ra zy na wy sta wach in dy wi du al nych, uczest ni czy w wy sta wach
zbio ro wych i ple ne rach ma lar skich. Jest człon kiem ZPaP. miesz ka i two rzy we
Wro cła wiu oraz w Li ma no wej w Be ski dzie Wy spo wym. Je go pra ce znaj du ją się
w zbio rach kra jo wych i za gra nicz nych.

Do 7.03.2018 | pn-pt 10-18.00, so 12-18.00

Marzena Zdun
Życie = paleta barw
9 stycznia 16:30

Ga le ria Sztu ki Dol no ślą skie go Sto wa rzy -
sze nia Ar ty stów Pla sty ków we Wro cła wiu,
pl. św. Ma cie ja 5A we Wro cławiu

rze szo wian ka, któ ra od kry ła pa sję
w Wał brzy chu i w ten ama tor ski spo -
sób po ko nu ję Dys to nię. 
Od autorki: ma lar stwo jest dla mnie nie
tyl ko pa sją ale i rów nież for mą te ra pii,
dzię ki któ rej za czę łam wal czyć z ba rie -
ra mi ja kie sta wia przede mną cho ro ba.
Dzię ki te mu mo gę po ka zać mój świat. 
ma lu ję pal ca mi pę dzel to do da tek głów -
nie pej za że, mar twą na tu rę, kwia ty
i anio ły. Naj czę ściej po słu gu ję się far ba -
mi akry lo wy mi lub pa ste la mi su chy mi. 
(...) W mię dzy cza sie bra łam udział
w kon kur sach Wał brzy skie go Ośrod ka
Kul tu ry zdo by wa jąc wy róż nie nie w kon -
kur sie „mu śnię cie anio łów” i „Pi san ce
wiel ka noc nej” gdzie za ję łam dru gie
miej sce. (...) mam świa do mo śći ile jesz -
cze mu szę się na uczyć i dla te go kon se -
kwent nie sta ram się wzbo ga cać swój
warsz tat ar ty stycz ny. ma lo wa nie jest
dla mnie wspa nia łą te ra pią i da je mi
wie le ra do ści, ale mo im ma rze niem jest
jesz cze coś. Chcia ła bym po ka zać, lu -
dziom ma ją cym pro ble my zdro wot ne, że
nie wol no się pod da wać i mi mo trud no -
ści moż na ro bić to co wy da ję się cza sa -
mi nie moż li we, że trze ba się otwo rzyć
na świat i uwie rzyć, że cho ro ba nie wy -
klu cza nas z róż no rod nej dzia łal no ści.

fa ce bo ok.com/ma lar stwo ma rze naz dun

Małgorzata Jastrzębska
malarstwo
8 stycznia 18:00

Otwarte Pracownie Plastyczne - Ognisko
Kultury Plastycznej im. Eugeniusza
Gepperta, Ruska 46c/7, Wrocław

Pej za że, mar twe na tu ry, por tre ty, sce -
ny ro dza jo we, kwia ty, świat ro ślin
i zwie rząt, przed sta wio ne w kla sycz -
nych tech ni kach ma lar skich, zło ży ły
się na pre zen ta cję twór czo ści mał go -
rza ty Ja strzęb skiej.
Ob ra zy te, po za bez pre ten sjo nal ną
uro dą i oczy wi sto ścią for my, wzbu dza -
ją afir mu ją cą re flek sję nad spo so bem
do zna wa nia ota cza ją ce go nas świa ta. 
Jak to się dzie je, że coś nas za chwy ca?
Czym jest war tość ta kich prze żyć? Py -
ta nia te wy czu wa my ja ko in te lek tu al -
ne tło, dla do znań es te tycz nych au tor -
skie go prze ka zu tej twór czo ści.

Wy sta wa czyn na do koń ca stycz nia
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Okiem Ar ty sty – Sa lva dor Da li Ogól no pol ski kon kur s pla stycz ny
31 stycz nia 12:00

Ga le ria Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry Śród mie ście, ul. Du bo is 5 we Wrocławiu
Ga le ria za pra sza na wy sta wę prac dla któ rych in spi ra cją stał się Sa lva dor Da -
li – ar ty sta wszech stron ny – ma larz, gra fik, sce no graf, rzeź biarz, pro jek tant, ilu -
stra tor i fo to graf, po ru sza ją cy się rów nież w świe cie fil mu, te atru i mo dy.
Dzie ci i mło dzież, któ ra wy bra ła sie
w po dróż do wnę trza wła snej wy obraź -
ni by ła pro wa dzo na przez mi strza. Po -
wsta ły za ska ku ją ce, sza lo ne, ir ra cjo nal -
ne dzie ła ma lar skie, rzeź biar skie, fo to -
gra fie oraz ry sun ki w ilo ści 800 prac,
na de sła nych ze 120 szkół i pra cow ni
pla stycz nych z ca łej Pol ski. Na wy sta -
wie zna la zło się oko ło 280 prac, tych
wy ko na nych z nie zwy kłą pre cy zją
warsz ta to wą i tych z nie ogra ni czo ną
ima gi na cją. Ta kiej wy sta wy jesz cze we
Wro cła wiu nie by ło.

Do 6.03.2018 | pn-pt 9:00-20:00, sb. 10:00-
13:00 | Wstęp wol ny!

55/55
Wystawa jubileuszowa
Do 7 kwietnia

Mu zeum Mie dzi w Le gni cy, ul. Partyzantów 3
mu zeum mie dzi w Le gni cy ob cho dzi
pięć dzie sią tą pią tą rocz ni cę swe go
funk cjo no wa nia. Wy sta wa uka zu je
naj cie kaw sze eks po na ty po zy ska ne
na prze strze ni tych lat. Każ dy rok jest
re pre zen to wa ny przez je den za by tek
lub ze spół eks po na tów.
Stąd ty tuł 55/55.
Wy bór obiek tów na wy sta wę był trud -
ny. Na szym za my słem by ło, aby uło ży -
ły się one w opo wieść o tym jak po -
wsta wa ły po szcze gól ne ko lek cje mu -
ze al ne, od cze go za czy na li śmy i czym
mo że my się dziś po chwa lić.
Na wy sta wie po ka zu je my za byt ki re -
pre zen tu ją ce wszyst kie ko lek cje, za -
rów no te, któ re ob ra zu ją na szą spe cja -
li za cję w za kre sie po zy ski wa nia i wy ko -
rzy sty wa nia mie dzi przez czło wie ka, jak i te, któ re od no szą się do dzie jów i kul -
tu ry Le gni cy oraz ob sza ru hi sto rycz nie z nią zwią za ne go.
Przy ję te kry te ria do bo ru eks po na tów na wy sta wę spra wi ły, że de li kat ne i mi -
ster nie zdo bio ne przed mio ty ze zło ta, sre bra i mie dzi są sia du ją z cięż ki mi i ma -
syw ny mi na rzę dzia mi gór ni czy mi czy tech no lo gicz ny mi pół pro duk ta mi. Obok
współ cze snych rzeźb i ob ra zów znaj dzie my za byt ki pra dzie jo we, a na wet li czą -
ce po nad dwie ście mi lio nów lat oka zy skał i mi ne ra łów. Le gnic kim sta ro dru kom
do ku men tu ją cym wi ze ru nek mia sta sprzed 300-400 lat to wa rzy szy ob raz Le -
gni cy sprzed lat sześć dzie się ciu, za pi sa ny na ta śmie fil mo wej.

Muzeum czynne: wt -śr 9.00-16.00, cz, pt, so – 11.00-17.00
Bi le ty: 10/6 zł, so bo ty oraz pierw sza śro da mie sią ca – wstęp wol ny!

Marcin Har len der
re tro spek ty wa
12 stycz nia 18:00

Ga le ria Zamek w CK Za mek,
pl. Świę to jań ski 1 we Wro cławiu

Obiekt to Obiekt, ob raz jest Ob ra zem.
ma swo je ce chy cha rak te ry stycz ne,
hi sto rię (za rów no od kry tą, jak i uta jo -
ną), da ne oso bo we.... cza sem na wet
pasz port. Ob raz (każ dy!) po sia da
wła sną Oso bo wość. Jest Pod mio tem,
nie przed mio tem. Jed nak by Go usły -
szeć, trze ba się nie co po sta rać..., ale
klu cze (ko dy do stę pu) po win ny być
w każ dym z nas.... 

mar cin Har len der, 14.11.2017 
Har LeN Der Cho ciaż ge ny ar ty sty są
czar no -bia łe, to umysł ma ko lo ro wy.
Gdy ma lu je swo je zna ki -sym bo le, to
otwie ra przed na mi... wła śnie – co? Te
ob ra zy mó wią, ale nie pró buj cie ich zro -
zu mieć. Przy glą daj cie się im i daj cie się
da lej pro wa dzić. Nic tu nie wy ni ka z po -
przed nie go i wszyst ko z te go wy ni ka.
ar ty sta uży wa z rów nym po wo dze -
niem tek tu ry, de sek, jak i płót na. Do -
brze, jak jest wcze śniej przez ko goś za -
ma lo wa ne, bo nie mu si go grun to wać.
Grun tem dla Har len de ra mo że być
sklej ka, opa ko wa nie po piz zy. Naj waż -
niej szym grun tem jest jed nak on sam.
Nie ocze kuj cie od Har len de ra do słow -
no ści, to co ma lu je jest od -słow ne.

Ce za ry Ka szew ski, ku ra tor,
14.11.2017

Do 18.02.2018
Wstęp wol ny!

Wrocław, galeria entropia, 1999 r.
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Aga Ja rząb, Ma ciek Bą czyk
kinomaNUaL

Galeria Entropia, Wrocław ul. Rzeźnicza 4 

12 stycznia 18:00
ki no ma NU aL: Si te -Spe ci fic ani ma tion

animacje / instalacje / obiekty optyczne /
performans

23 stycznia 18:00
kinomaNUaL: Laboratorium

Po kaz fil mów du etu ki no MA NU AL z mu zy -
ką na ży wo du etu Pin Park: Ma ciek Po lak
i Ma ciek Bą czyk

Du et ki no ma NU aL – aga Ja rząb / ma -
ciek Bą czyk – two rzy fil my i obiek ty od -
wo łu ją ce się do bo ga tej tra dy cji ru cho -
mych ob ra zów, sztu ki ki ne tycz nej, ani -
ma cji i ki na eks pe ry men tal ne go. ar ty ści
pre fe ru ją tra dy cyj ne, ana lo go we tech ni -
ki pra cy, ta kie jak: ry su nek, wy ci nan ka,
non ca me ra, fo und fo ota ge i wszel kie go
ro dza ju ma ni pu la cje ma te ria łem świa -
tło czu łym. ma nu al ny i mo no ton ny pro -
ces two rze nia ko lej nych kla tek fil mo -
wych ofe ru je w za mian sil ny zwią zek
z ani mo wa nym two rzy wem oraz miej -
scem i warsz ta tem pra cy. 
Tym ra zem aga Ja rząb i ma ciek Bą czyk
po sta no wi li wpro wa dzić swo ją ener gię
i wraż li wość do wy jąt ko we go dla nich
miej sca – Ga le rii en tro pia we Wro cła -
wiu. Pra ce pre zen to wa ne na wy sta wie
Si te -Spe ci fic ani ma tion po wsta wa ły
z en tro pii i w en tro pii. (...). Dzia ła nia
i eks pe ry men ty ki no ma NU aL przy ję ły
za punkt wyj ścia spe cy fi kę miej sca ja -
kim jest en tro pia. Są po szu ki wa niem
no wych ob ra zów i zna czeń ukry tych
w ga le rii jak rów nież ba da niem wła -
snych moż li wo ści twór czych po przez
kon tekst miej sca i te ma tu. Na wy sta wę
skła da ją się fil my, in sta la cje, fo to gra fie,
kli sze, ta śmy, ry sun ki oraz na rzę dzia,
wy ko rzy sta ne pod czas pra cy. 

Do 31.01.2018

Tka ni na wro cław ska
Czter dzie ści lat mi nę ło...
Od 19 stycznia
Ga le ria Tkac ka na Jat kach we Wro cła wiu,

ul. Sta re Jat ki 19-23
ar ty ści: Ste nia Bo go czek, Teo do zja Buj -
now ska  -Nie dziel ska, ana tol igor Chla -
bicz, Kry sty na Hen dry chow ska, mał go -
rza ta Ho bler, an na Je si no wicz -Nguy en,
agniesz ka Kra śni kie wicz, Lu dwi ka Ol -
szew ska, Do ro ta Sza ła pak, ro bert Wie -
czo rek
Ga le ria Tkac ka na Jat kach we Wro cła -
wiu ist nie je od 1978 ro ku (40 lat).
rok ju bi le uszo wy roz po czy na pre zen -
ta cją twór czo ści wro cław skich ar ty -
stów zrze szo nych w nie for mal nej gru -
pie twór czej „Wą tek”.

Ce lem wy sta wy jest przy bli że nie wi dzo wi war to ści tka ni ny uni ka to wej. Sztu ka
Włók na nie po koi, in try gu je, otwie ra no we ho ry zon ty, mó wi ję zy kiem ma lar stwa,
rzeź by, gra fi ki, czę sto jest de si gner skim obiek tem.
Wy sta wa sta wia py ta nia, po ru sza wy obraź nię, za ska ku je tre ścią lub jej bra kiem.
Jest współ cze sną sztu ką wi zu al ną ba zu ją cą na tra dy cyj nych na rzę dziach i de li kat -
nych me diach. Pre zen to wa ne dzie ła na le żą do in no wa cyj nych kre acji wi zu al nych
two rzą cych no wą ja kość tra dy cji kul tu ro wych Wro cła wia i Dol ne go Ślą ska.

Do 25.02.2018

Ple ner Ce ra micz no-Rzeź biar ski Bo le sławiec 2012-2017
5 stycznia 18:45
Ga le ria Ring, Ry nek 12 w Legnicy
mię dzy na ro do wy Ple ner Ce ra micz no -
-rzeź biar ski, Bo le sła wiec 2012-2017,
to prze kro jo wa wy sta wa wy bra nych
prac z do rob ku im pre zy o po nad 50. let -
niej tra dy cji. Po ka zu je wy bór prac po -
wsta łych w ra mach spo tkań ple ne ro -

wych na prze strze ni ostat nich 5 lat. Wy sta wa pre zen tu je efek ty zma gań ar ty -
stycz nych z gli ną i eks pe ry men to wa nia z do stęp ny mi w bo le sła wiec kich fa bry -
kach su row ca mi, a za tem roz ma ite re ali za cje ce ra micz ne: for my rzeź biar skie,
in sta la cje i kom po zy cje prze strzen ne,  róż no rod ne pod wzglę dem do bo ru środ -
ków wy ra zu ar ty stycz ne go i sty li styk.

Or ganizator Bo le sła wiec ki Ośro dek Kul tu ry – Mię dzy na ro do we Cen trum Ce ra mi ki
Wystawa czynna do 4.02.2018

Pra cow nia sło wa i ob ra zu Warsztaty | Grupa ii
18 stycznia 18:00

Muzeum Pana Tadeusza, Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu
Warsztat twórczy dla dorosłych prowadzony przez studentów mediacji Sztuki
(Wydział malarstwa i rzeźby) akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu w ramach
przedmiotu Przygotowanie projektów twórczych.
Pra cow nia sło wa i ob ra zu to cykl w ra mach Otwar tych pra cow ni w mu zeum
Pa na Ta de usza z warsz ta ta mi, wy kła da mi i spo tka nia mi wo kół te ma tów zwią -
za nych z prze ni ka niem się sfe ry ję zy ka wer bal ne go i wi zu al ne go we współ -
cze snej kul tu rze.

Wstęp wolny! | Obowiązują zapisy: wydarzenia@ossolineum.pl 



Z osso liń skiej ko lek cji – bli żej sztu ki
11 stycz nia 17:00 Gmach głów ny Osso li neum, Re fek tarz ul. Szew ska 37 we Wrocławiu
Wy kład dr ada ma De gle ra (Dział Nu mi zma tycz ny) – imi ta cje, mi sty fi ka cje, ucze -
ni. O pod ra bia niu i na śla do wa niu mo net an tycz nych daw niej i dziś na przy kła -
dzie zbio rów Osso li neum.
Od cza sów sta ro żyt nych emi ten ci mo net – kró lo wie, ce sa rze, urzęd ni cy – by li
gwa ran tem ich war to ści, ale od tej re gu ły zda rza ły się wy jąt ki, gdy emi ten ci lub
fał sze rze pra gnę li osią gnąć zysk i do pusz cza li się ma ni pu la cji lub oszu stwa. Ple -
mio na bar ba rzyń skie na śla do wa ły mo ne ty Gre ków i rzy mian na wła sne po trze -
by. Kil ka set lat póź niej znów za czę to fał szo wać i imi to wać mo ne ty sta ro żyt ne,
tym ra zem w związ ku z roz wo jem ryn ku ko lek cjo ner skie go.
W zbio rach Osso li neum znaj du ją się nu mi zma ty ilu stru ją ce te zja wi ska. Wy kład
do ty czy po bu dza ją cej wy obraź nię te ma ty ki fał szerstw w świe cie pie nią dza.

Wstęp wol ny!

Z pod szep tu muz
Gar gan tua i Pan ta gru el
21 stycz nia 19:00

Klub Pod Ko lum na mi,
pl. Św. Ma cie ja 21 we Wro cławiu

XViii spo tka nie cyklu Z pod szep tu muz
od da hołd wie ko pom ne mu, ty leż uczo -
ne mu co uciesz ne mu dzie łu Fran cisz ka
ra be la is'go Gar gan tua i Pan ta gru el. Za -
nim wy słu cha my fa scy nu ją ce go wy wo -
du Bo gu sła wa Bed nar ka, uświet nio ne -
go śre dnio wiecz ny mi kan tycz ka mi kró la
Ka sty lii al fon sa mą dre go, w wy ko na niu
Ol gi Ho łow ni (wio lon cze la) z Ire ne uszem
Fo lu szem (ca jon), od daj my głos ge nial -
ne mu tłu ma czo wi te go utwo ru, Ta de -
uszo wi Boy owi -Że leń skie mu.
„ra be la is jak nikt in ny mógł być zwier -
cia dłem swo jej epo ki. Był dziec kiem lu -
du, był mni chem, był le ka rzem; w wę -
drów kach swo ich zdep tał ca łą Fran cję
i znacz ną część ościen nych kra jów; po -
znał naj za wil sze sub tel no ści scho la sty -
ki i jej sztu ki dia lek tycz nej, zgłę bił wie -
dzę hu ma ni stycz ną i przy rod ni czą. Ob -
co wał w to wa rzy stwie naj wy kwint niej -
szych umy słów, naj świet niej szych dwo -
rów; po znał ar ka na świa to wej po li ty ki
i ta jem ni ce Sto li cy apo stol skiej; wchło -
nął w sie bie du cha re for my, otarł się
o na ukę Kal wi na, któ rą jed nak ry chło
z sie bie otrzą snął; ka zał, wy kła dał, two -
rzył; był sław ny, igrał z nie bez pie czeń -
stwem eto su. (...) Fi lo zo fia ra be la is’go
stresz cza się w jed nym sło wie: kult ży -
cia, kult fa na tycz ny, ra do sny, ta ki, jak
mo że być u czło wie ka, któ ry po la -
tach – jak je go epo ka po wie kach – nie -
wo li strzą snął z sie bie dła wią ce jarz mo;
kult ży cia roz ko szu ją cy się peł nią roz -
wo ju wszyst kich ludz kich sił i in stynk -
tów: od naj wyż szych po trzeb du cha
do naj po spo lit szych po trzeb cia ła.”

Wstęp wol ny!

Wy kład Zu zan ny Mi ko ła jek Ko ni ki na pa ty ku i gry w gu zi ki 
– roz ma ite za ba wy dzie cię ce na daw nych ob ra zach i gra fi kach 
27 stycznia 13:30

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5
W erze kom pu te ra i smart fo na co raz wię cej tra dy cyj nych, wie lo wie ko wych za baw
dzie cię cych po wo li od cho dzi w za po mnie nie. Pre le gent ka przed sta wi dzie je wie lu
po pu lar nych za ba wek i za baw dzie cię cych (ge ne za nie któ rych z nich się ga na wet
cza sów sta ro żyt no ści), po ka że ob ra zy i gra fi ki zna nych ar ty stów two rzą cych w cza -
sach od re ne san su do po cząt ków XX wie ku, na któ rych uka za ne są dzie ci w trak cie
za ba wy bądź gry. Słu cha cze do wie dzą się rów nież o kil ku pol skich mu ze ach za ba -
wek utwo rzo nych w 2. po ło wie XX w. i cie szą cych się dużym za in te re so wa niem.

Walk & Talk Spacer z Dorotą Heck po wystawie Wrocław konkretny
7 stycznia 15:00 Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A | Wstęp wolny!
Walk & Talk to cykl cho dzo nych wy kła dów w prze strze ni wy staw, w któ rym do in -
ter pre ta cji dzieł sztu ki za pro sze ni są spe cja li ści spo za ar ty stycz ne go świa ta. Pod -
czas spa ce ru po wy sta wie uczest ni cy za trzy ma ją się przy kil ku pra cach, że by wy -
słu chać su biek tyw nej opo wie ści i za uwa żyć no we, nie oczy wi ste kon tek sty.
Wy sta wa Wro cław kon kret ny jest po ka zem wy bra nych i utrwa lo nych w prze strze ni
pol skiej sztu ki współ cze snej dzieł z ko lek cji Dol no ślą skie go To wa rzy stwa Za chę ty
Sztuk Pięk nych, któ re opi su ją sze reg zja wisk wy two rzo nych na grun cie sztu ki wro -
cław skiej lub po wsta łych w opar ciu o zło żo ną hi sto rię Wro cła wia i Dol ne go Ślą ska. 
Prof. dr hab. Do ro ta Heck – zwią za na z in sty tu tem Fi lo lo gii Pol skiej Un. Wro cław -
skie go, zaj mu je się hi sto rią li te ra tu ry XX wieku, teo rią li te ra tu ry i kry ty ką li te rac ką.

Grzegorz Sztwiertnia
Ustawienia domyślne
12 stycznia 18:00

Galeria Sztuki, Plac Kateralny 1 w Legnicy
au tor o wy sta wie: Ty tuł wy sta wy De fault set tings,
czy li Usta wie nia do myśl ne (…) od no si się (…) do mo jej
isto ty i swo isto ści: czym jest to, co no szę w gło wie i ja -
ka jest „skó ra, w któ rej ży ję”? ile idee, fa scy na cje i mi -
ty mło do ści wa żą dzi siaj? Co to zna czy zo stać ukształ to wa nym (nie kształ co -
nym) w la tach 80. i kształ to wać się (nie kształ cić) w la tach 90.? Co ta kie go zdo by -
łem wów czas, że dzi siaj sta no wi to o mo jej nie po wta rzal no ści?
Grze gorz Sztwiert nia, stu dia na Wy dzia le ma lar stwa w kra kow skiej aSP, dy plom
z wy róż nie niem w prac. prof. Je rze go No wo siel skie go w 1992 ro ku.
Od 2008 dr ha bi li to wa ny, obec nie pro fe sor nad zwy czaj ny w aSP w Kra ko wie.

Do 11.02.2018

Praktyka widzenia



Czer pie my ser dusz ka
na WOŚP
14 stycz nia 9:00-15:00

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, ul. Kłodzka 42

mu zeum Pa pier nic twa przy łą cza się
do ak cji Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy i po dob nie, jak w la tach ubie -
głych, or ga ni zu je czer pa nie pa pie ro -
wych ser du szek. Wszyst kich któ rzy
chcie li by sa mo dziel nie wy ko nać pa -
pie ro we ser ce w for ma cie a5, ser decz -
nie za pra sza my do dusz nic kie go mły -
na pa pier ni cze go 14 stycz nia w go dzi -
nach 9.00-15.00. Warsz ta ty bę dą bez -
płat ne, a za osz czę dzo ne w ten spo sób
pie nią dze bę dzie moż na prze ka zać
do „or kie stro wej” skar bon ki. 

Wstęp wol ny!

Ku no we mu ży ciu
Ży dzi na Dol nym Ślą sku
w la tach 1945–1970
13 stycznia 15:00

Mu zeum Et no gra ficz ne we Wrocławiu, ul.
Traugutta 111-113

Spo tka nie i opro wa dza nie po wy sta -
wie z ku ra tor ką eks po zy cji, Ta ma rą
Wło dar czyk, po świę co ne bę dzie spo -
łecz no ści ży dow skiej miesz ka ją cej
na Dol nym Ślą sku w okre sie po wo jen -
nym. Na wy sta wie moż na zo ba czyć
mię dzy in ny mi uni ka to we zdję cia i fil -
my do ku men tu ją ce lo sy przed sta wi -
cie li tej gru py oraz hi sto rie ist nie ją cych
do dziś ży dow skich or ga ni za cji.

Wstęp z bi le tem na wy sta wę cza so wą

Szkoła zydowska we Wrocławiu

Na ulicach i murach
afisze i plakaty
z okresu ii wojny światowej
Do 14 stycznia

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,
ul. Ofiar Gross-Rosen 26

Wystawa wy po ży czo na z ar chi wum
Pań stwo we go w Lu bli nie.
Jest to ko lek cja naj cie kaw szych pla -
ka tów z okre su oku pa cji hi tle row -
skiej, któ re po ja wi ły się na uli cach
i mu rach do mów na te re nie Lu bli na
i Lu belsz czy zny.
Zbiór two rzą m.in. ob wiesz cze nia
o po wszech nej mo bi li za cji, utwo rze niu
za mknię tej dziel ni cy (get ta) w Lu bli nie,
wpro wa dza niu ko lej nych ogra ni czeń
co dzien ne go ży cia, re pre sjach na lud -
no ści mia sta i pro pa gan do we pla ka ty
władz oku pa cyj nych. 

Wstęp wol ny!

Agata Marzec 
Ogród agaty | Wieczór Poetycki
7 stycznia 17:00

Starbucks Caffe,
ul. Piłsudskiego 58/1B we Wrocławiu

Spo tka nie z po et ką aga tą ma rzec pro -
mu ją ce jej to mik po ezji pt.: a w mo im
ogro dzie ro sną.... 
aga ta ma rzec – ro do wi ta słupsz czan -
ka, przy wią za na do mia sta i je go
miesz kań ców; ab sol went ka po lo ni sty -
ki w aka de mii Po mor skiej, wie lo krot -
nie na gra dza na i wy róż nia na w kon -
kur sach li te rac kich.
W wie czo rze udział weź mie wro cław ski
Te atr Wśród Ksią żek z pro gra mem
Ogród aga ty, in spi ro wa nym jej po ezją i
elż bie ta Ko ło dziej czyk, któ ra uświet ni
wie czór śpie wem i grą na gi ta rze.

Wstęp wol ny!

Wa ria cje – Dźwięk Kompozycja | muzyka
6 stycznia 18:00 | 7 stycznia 17:00

Macondo, ul. Pomorska 19 we Wrocławiu
Wariacje to cykl spotkań swoją formułą prowokujące do własnej twórczości.
Podczas spotkania przedstawionych zostanie kilka zagadnień dzięki którym
powstaje spektakl, występ, performance.
Co mie siąc oma wia ne bę dą ko lej ne z nich. W stycz niu zaj mie my się dźwię kiem.
Pro si my się nie bać – moż na nic na ten te mat nie wie dzieć i być prze ko na nym,
że nie po sia da się żad nych umie jęt no ści lub być spe cja li stą w da nej dzie dzi nie.
W sobotę 6 stycznia o godzinie18.00 – spo tka nie z kom po zy to rem.
W niedzielę 7 stycznia o godzinie 17.00 – warsz tat o dźwię ku – nie tyl ko o je go
two rze niu, ale rów nież o słu cha niu.
mo że cie uczest ni czyć w jed nym spo tka niu lub ca łym cy klu!
Pro jekt Se nio rzy w ak cji To wa rzy stwa ini cja tyw twór czych fi nan so wa ny ze środ -
ków Pol sko -ame ry kań skiej Fun da cji Wol no ści.

Wstęp wolny!



Piotr Strze żysz
Ode rwać się od zie mi, czy li ro we rem z Pa ta go nii na ala skę
25 stycz nia 18:00 Me dia te ka, pl. Te atral ny 5 we Wrocławiu
„Znów w dro dze. Z bra ku skrzy deł cią gle prze miesz czam się ro we rem” na pi sał
w jed nej ze swo ich ksią żek Piotr Strze żysz. Pod czas spo tka nia obej rzy my zdję cia
i po słu cha my opo wie ści o pół to ra rocz nej po dró ży z Pa ta go nii na ala skę, a na de -
ser obej rzy my film – kil ka barw nych mi ga wek i krót kich mo no lo gów z ży cia współ -
cze sne go no ma dy, któ ry włó czy się po świe cie, szu ka jąc w nim swo je go miej sca.
Sa mot ne no ce w bez lud nych za kąt kach glo bu, ob co wa nie z du cha mi, nie zli czo ne
spo tka nia z „in nym”, ru de ko ty, bez dom ne psy i prze moż ne pra gnie nie nie do je cha -
nia do ce lu – to wszyst ko skła da się na por tret jed ne go z naj ory gi nal niej szych pol -
skich po dróż ni ków, lau re ata Ko lo sa 2014 oraz au to ra m.in. „Snu po wro tu” i „Po -
wi do ków” (wy róż nio nych na gro dą ma gel la na i Bursz ty no wym mo ty lem za naj -
lep szą książ kę po dróż ni czą ro ku), któ ry od za wsze ma rzył, że by być pta kiem.

Wstęp wolny!

Justyna Koronkiewicz
Wieczór Poetycki
26 stycznia 19:00

Galeria Sztuki i Miejsce Spotkań Ślimak,
pl. Konstytucji 3 Maja 4, wejście
od Dąbrowskiego 37, Wrocław
Spotka nie wzbo ga cą: Jo han ka Fi las  – mul -
tiin stru men ta list ka, Wal di Saren – bęb ny, 
Szy mon Ko ron kie wicz – bę ben

„Ju sty na Ko ron kie wicz – nie na zy wa sie -
bie po et ką, a ra czej no si ciel ką słów.
Od cza su do cza su któ reś z nich do ma -
ga się uwol nie nia. Wte dy wy pusz cza
z sie bie wiersz. miesz ka na Koń cu Świa -
ta, przy czym koń ce świa ta mo gą być
róż ne. Ten jej znaj du je się w ser cu Gór
Sto ło wych, po śród łąk i la sów. Jest
przede wszyst kim Ko bie tą. Opie kun ką
do mo we go ogni ska. Ki si ogór ki, sma ży
po wi dła, ko si tra wę, za pla ta wian ki i roz -
sie wa sło wa. Naj bar dziej cie szy się, gdy
ktoś przyj mie jej sło wa do swo je go ser -
ca i po ko cha jak swo je wła sne. To dla
niej naj cen niej sza na gro da – dla te go
stro ni od kon kur sów, pu bli ka cji i po etyc -
kich sa lo nów. Bliż szy jej jest szum la su
niż szum me dial ny. Cho ciaż przy da rzy ło
jej się zdo by cie Srebr ne go So ko le go Pió -
ra te go rocz nych Lu bu skich Waw rzy nów
Li te rac kich. Sło wa czu je w so bie jak
ude rze nia sza mań skie go bęb na. Są dla
niej ener ge tycz ną wi bra cją, dzię ki któ rej
mo że prze ka zać na ze wnątrz to, co jest
w niej. Z na dzie ją, że tra fią do lu dzi, któ -
rzy sta ną przed ty mi sło wa mi jak
przed lu strem i zo ba czą w nich sie bie."

Z wywiadu Dariusza Matusiaka dla
Miesięcznika „Dzikie Życie” z 03/2017

Dos Gringo czyli Alicja Kubiak i Janek Kurzela
Papua Zachodnia, ostatnie pokolenia | Z cyklu: Kultury Świata
19 stycznia 19:00 Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu
Wie le z rdzen nych lu dów Pa pui zo sta ło już do tknię tych pro ce sem cy wi li zo wa nia,
jed nak na dal ży ją oni we dług za sad wy ty czo nych przez swo ich przod ków, ale są też
ta kie, któ re nie pod da ły się „ucy wi li zo wa niu” w ogó le. (...). mó wi my tu taj o lu do żer -
cach i łow cach głów jak np. Ko ro wa je czy asma ci, ale tak że o ple mio nach, któ re pro -
wa dzi ły ło wiec ko -rol ni cze ży cie jak na przy kład Da ni. 
Każ de z tych ple mion za miesz ku je in ny re gion Pa pui, ma in ne zwy cza je i wie rze nia,
każ de z nich po tra fi być tak sa mo nie bez piecz ne, ale też nie zwy kle cie ka we. 
Spę dzi li śmy po śród tych ple mion wie le dni i mie li śmy nie po wta rzal ną oka zję przy -
glą dać się ich ży ciu, uczest ni czyć w kil ku bar dzo waż nych dla nich ob cho dach oraz
brać udział w nie któ rych czyn no ściach dnia co dzien ne go. 
Przed sta wi my wszyst kie ple mio na za rów no od stro ny ich od mien no ści kul tu ro wej
jak i nie udol ne pró by ży cia wg za sad czło wie ka Za cho du. Po wie my na czym po le ga ich
in ność, dla cze go mi sjo na rzom uda ło się
od wieść ich od ka ni ba li zmu i ja kie war to -
ści wy zna ją te raz. Po ka że my ich ży cie
w prze szło ści oraz to obec ne. Przed sta -
wi my ich tak, jak sa mi ich zo ba czy li śmy.
Przed sta wi my ich Ocza mi Dos Grin gos.
Jan Ku rze la, ab sol went Wy dzia łu Pra wa
i ad mi ni stra cji na Un. im. mi ko ła ja Ko per -
ni ka w To ru niu. Przez wie le lat współ pra -
co wał z or ga ni za cją pro du cen tów mu -
zycz nych w za kre sie praw au tor skich.
Ali cja Ku biak, ab sol went ka Wy dzia łu Neo -
fi lo lo gii w za kre sie fi lo lo gii an giel skiej
na Un. im. a. mic kie wi cza w Po zna niu. Na -
uczy ciel oraz lek tor ję zy ka an giel skie go. 

Wstęp wol ny!

Obraz autorstwa Renaty Brzozowskiej



3 STYCZNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » » 

RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
DZIADEK DO ORZECHóW
PIOTR CZAJKOWSKI
19:00 Opera Wrocławska
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

4 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

ŚWIęTA W NAS
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
TANGO W ROLI GŁÓWNEJ
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
GRUPA OPEROWA 
SONORI ENSEMBLE
19:00 Centrum Kultury Agora

SPEKTAKLE » » » 
KABARET HRABI
17:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
MAKBET
18:30 Teatr Muzyczny Capitol

RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
DZIADEK DO ORZECHóW
PIOTR CZAJKOWSKI
19:00 Opera Wrocławska

WYSTAWY » » » 
MAGDALENA ZJAWIN ŚLADY
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
wernisaż 19:00 Galeria Ślimak

5 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

KONCERT NOWOROCZNY
- W WENECKIM STYLU

19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
GALA NOWOROCZNA NFM 2018
MIęDZY SŁOWAMI A MUZYKą
19:00 NFM, Sala Główna 
CENTRALA 57 + SUPPORT
21:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
NIEWINA 18:00 Teatr AST

1 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

WIELKA GALA 
JOHANN STRAUSS SHOW
18:00 Kłodzki Ośrodek Kultury

SPEKTAKLE » » »
KANDYD
LEONARD BERNSTEIN
19:00 Opera Wrocławska

SPOTKANIA » » »
SYLWESTROWY 
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
00:15 Polkowickie Centrum Piknikowe

WYCIECZKI » » »
MO KRA – LE ŚNI CA 
11:00 Pętla tram. 3-10-20, Leśnica

2 STYCZNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

NIEWIDZIALNY CHŁOPIEC
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
BARMANDO
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

KALENDARIUM STyCZEń 2018

Dos Gringo czyli Alicja Kubiak i Janek Kurzela
Papua Zachodnia, ostatnie pokolenia | Z cyklu: Kultury Świata

19 stycznia 19:00
CK Zamek, pl. Świętojański 1 | Wstęp wol ny!
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MAKBET
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
DZIADEK DO ORZECHóW
PIOTR CZAJKOWSKI
19:00 Opera Wrocławska
SZKOŁA ŻON
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Caffe Modjeska
MAYDAY2
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
WY STA WA PRAC RO BER TA SY TY
I PRE MIE RA KSIąŻ KI 
ZDZI SŁA WA WIąC KA
17:30 Ga le ria Fun da cji Ce pe lia na Nan kie ra
MONIKA RU BA NIUK
I JERZY ZA JąCZ KOW SKI:
MELANŻ / MELANGE
finisaż 18:00 Galeria Sztuki, Legnica
MIę DZY NA RO DO WY PLE NER
CE RA MICZ NO – RZEź BIAR SKI
W BO LE SŁAW CU 2012-2017 
wernisaż 18:45 Galeria Ring, Legnica

SPOTKANIA » » » 
WIECZOREK POETYCKI 
JUSTYNY PALUCH
19:00 Galeria Ślimak

6 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

KOLęDY EUROPY  CAN TO RES
MI NO RES WRA TI SLA VIEN SES
DYR. PIOTR KAR PE TA
17:00 Ratusz, Sala Wielka, Wrocław
TZN XENNA & DOBRA DOBRA... 
& FRANCA 
19:00 Ciemna Strona Miasta
KONCERT NOWOROCZNY 
HOMMAGE à BLUES BROTHERS:
MIęDZY PRAWDą A ŻARTEM
19:00 NFM, Sala Główna
WIECZóR Z MUSICALEM –
BROADWAY BABIES
19:00 Filharmonia Opolska,
Scena Klubowa, ul. Krakowska 24, Opole

SPEKTAKLE » » » 
BIESY
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
MAKBET 
18:00 Teatr Muzyczny Capitol

WRAŻLIWOŚć NA OLŚNIENIE 
W NORMIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
KANDYD
LEONARD BERNSTEIN
19:00 Opera Wrocławska
MAYDAY2
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
SZKOŁA ŻON
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

SPOTKANIA » » » 
HO'OPONOPONO MORRNAH
NALAMAKU SIMEONY
9:30-18:00 Pro Humane

DLA DZIECI » » » 
DZIADEK DO ORZECHóW
PIOTR CZAJKOWSKI
12:00 Opera Wrocławska

7 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » 

SKRZYP CE, CZY LI PO DRóŻ 
PO CZTE RECH STRU NACH
11:00 Muzeum Pana Tadeusza
GALA NOWOROCZNA NFM 2018
MIęDZY SŁOWAMI A MUZYKą
12:00 NFM, Sala Główna 
NOWOROCZNA STRAUSS GALA
17:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
MOZART: GRAN PARTITA
19:00 NFM, Sala Główna 
WAGLEWSKI FISZ EMADE
19:00 Centrum Sztuki Impart
MOZART: GRAN PARTITA
19:00 NFM, Sala Główna 

SPEKTAKLE » » » 
MAKBET 17:00 Teatr Muzyczny Capitol
OKNO NA PARLAMENT
18:00 T[pl, Scena Kameralna
BIDERMANN I PODPALACZE
18:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
MAYDAY2
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
KANDYD
LEONARD BERNSTEIN
18:00 Opera Wrocławska
BIESY
18:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
SZKOŁA ŻON
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
WALENTINA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
WRAŻLIWOŚć NA OLŚNIENIE 
W NORMIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol



DLA DZIECI » » » 
ZEMSTA
11:00 Wrocławski Teatr Komedia
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST

9 STYCZNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

AKADEMICKA ORKIESTRA BAROKOWA
18:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPEKTAKLE » » » 
NIEWINA 18:00 Teatr AST
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
KRóTKIE FORMY
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
ŻYCIE = PALETA BARW
16:30 Klub – Ga le ria Sztu ki DSAP

SPOTKANIA » » » 
PROF. MARCIN BUKOWSKI
architekt, który odbudował naj cen -
niej sze za byt ki Wro cła wia – wy kład
wy gło si an drzej Ko nar ski.
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna IIIp

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZOSTAŃ MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

10 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

BIG BAND AMKL
19:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPEKTAKLE » » » 
KOR DIAN, CZY LI PA NOP TI KUM 
STRA CHóW POL SKICH
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
SKRZYPEK NA DACHU
JOSEPH STEIN, JERRY BOCK,
SHELDON HARNICK
19:00 Opera Wrocławska

WYSTAWY » » » 
BLIŻEJ SZTUKI
MWW DLA SENIORóW
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPEKTAKLE » » » 
TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM...
18:00 Teatr AST

NAUKA CHODZENIA
18:30 Wrocławski Teatr Współczesny
10 PRZYKAZAŃ DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna

SPOTKANIA » » » 
PAN TADEUSZ 
W JęZYKU ESPERANTO
17:00 Muzeum Pana Tadeusza
5S – JAPOŃSKA METODA
ORGANIZACJI PRACY 
18:00-21:00 CRZ Krzywy Komin
POLISH MEETING 18:00 Macondo

DLA DZIECI » » » 
MIKROKOSMOS
Wrocławski Teatr Pantomimy
10:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST
BURZA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZOSTAŃ MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

11 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

ZIMOWA ZADYMKA
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
BEETHOVEN NA TRZY SMYCZKI
19:00 NFM, Sala Kameralna
MUSIC IS MY AEROPLANE #56 
PATRYK DASZKIEWICZ + INTRO
ALEKSANDRA CZąSTKA
19:00 Macondo
AMADEUSZ NT LIVE W MULTIKINIE
19:00 Multikino Wrocław
WIECZóR W PARYŻU
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji

SPEKTAKLE » » » 
KOR DIAN, CZY LI PA NOP TI KUM 
STRA CHóW POL SKICH
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM...
18:00 Teatr AST
NAUKA CHODZENIA
18:30 Wrocławski Teatr Współczesny
10 PRZYKAZAŃ DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
NIC NIE GRA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
SKRZYPEK NA DACHU
JOSEPH STEIN, JERRY BOCK,
SHELDON HARNICK
19:00 Opera Wrocławska

WYSTAWY » » »
WALK & TALK
spacer z Dorotą Heck 
po wystawie Wrocław konkretny
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » »
OGRóD AGATY – WIE CZóR PO ETYC KI
17:00 Starbucks Caffe

WYCIECZKI » » »
DH ASTRA – PARK ZA CHOD NI 
– MOST RęDZIŃSKI 
– UJŚCIE ŚLęZY – KOZANóW
10:00 DH Astra, przyst. tram.  3-10-20-33

DLA DZIECI » » »
BURZA 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIADEK DO ORZECHóW
PIOTR CZAJKOWSKI
12:00 Opera Wrocławska
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
ZOSTAŃ MOIM PRZYJACIELEM
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
MAŁY KSIąŻę
16:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

8 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

NIEWINA 18:00 Teatr AST
WORLD-WIDE COMEDY 
OPEN MIC NIGHT
20:00 Klub Niebo

WYSTAWY » » » 
MAŁGORZATA JASTRZęBSKA
MALARSTWO
18:00 Otwarte Pracownie Plastyczne

ŚWIE BODZ KI OFF 26 i 27 stycznia 19:00
Sce na na Świe bodz kim,
pl. Orląt Lwowskich 20c we Wrocławiu



WYSTAWY » » »
WOJCIECH GóRKA
Z LIZBONY NA RUGIę PRZEZ ...
wernisaż 18:00 Klub Muzyki i Literatury
MALUJąC
URSZULA WILK / EUGENIUSZ MINCIEL
wernisaż 18:00 Muzeum Architektury

SPOTKANIA » » »
IMI TA CJE, MI STY FI KA CJE, UCZE NI. 
O pod ra bia niu i na śla do wa niu mo net
an tycz nych daw niej i dziś na przy kła -
dzie zbio rów Osso li neum. 
Wy kład wy gło si dr adam De gler
17:00 Ossolineum, Refektarz, ul. Szewska 37
FOTOGRAFIA, FILM, RELACJE.
WYKŁAD ADAMA SOBOTY
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
MIKROKOSMOS
Wrocławski Teatr Pantomimy
10:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
WąŻ 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
BAJKA O ROZCZAROWANYM
RUMAKU ROMUALDZIE
10:00 Teatr AST
ZOSTAŃ MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

12 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

VI DOL NOŚLąSKI 
KON KURS PIEŚNI AR TY STYCZ NEJ 
DLA SO LI STóW -AMATORóW
12:00 AMKL, Sala Teatralna
ŚWIATOWID KLASYCZNIE
18:30 ODT Swiatowid
TANGO W ROLI GŁóWNEJ
18:30 ODT Swiatowid
BETLEJEM W POLSCE
19:00 Hala Stulecia
ROMANTYCZNI KLASYCY
19:00 Filharmonia Dolnośląska

SPEKTAKLE » » » 
TERAZ WSZYSTKIE DUSZE RAZEM...
18:00 Teatr AST
NAUKA CHODZENIA
18:30 Wrocławski Teatr Współczesny
BATORY TRANS
Wrocławski Teatr Pantomimy
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
RAT PACK, 
CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

SKRZYPEK NA DACHU
JOSEPH STEIN, JERRY BOCK,
SHELDON HARNICK
19:00 Opera Wrocławska
NIC NIE GRA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia, DS
TA PIOSENKA BRZMI ZNAJOMO
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Caffe Modjeska
IWONA, KSIęŻNICZKA BURGUNDA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:30 Teatr Muzyczny Capitol
KILKA SPOSOBóW NA TO, jak schud nąć
i po zo stać szczę śli wym al bo jak ka pi -
ta lizm nas tu czy i nie po zwa la do jeść
20:00 Teatr Muzyczny Capitol
EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia, SK

WYSTAWY » » » 
AGA JARZąB, MACIEK BąCZYK
KINOMANUAL: 
SITE-SPECIFIC ANIMATION
wernisaż 18:00 Galeria Entropia
HAR LEN DER – RE TRO SPEK TY WA
wernisaż 18:00 Centrum Kultury Zamek
GRZEGORZ SZTWIERTNIA
USTAWIENIA DOMYŚLNE  /
DEFAULT SETTINGS
wernisaż 18:00 Galeria Sztuki, Legnica

SPOTKANIA » » »
MAMA Z DZIECKIEM W KUCHNI 
16:00-17:30 CRZ Krzywy Komin
WARIACJE – DźWIęK 18:00 Macondo
WIECZóR POETYCKI 
Z KRZYSZTOFEM DRąŻKIEM
19:00 Galeria Ślimak

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

13 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

AKADEMICKA ORKIESTRA KAMERALNA
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
JOANNA MIODUCHOWSKA
19:00 Galeria Ślimak
GRUPA OPEROWA 
SONORI ENSEMBLE
19:00 Świdnicki Ośrodek Kultury
QUEEN SYMFONICZNIE
19:30 Sala Koncertowa Radia Wrocław 

SPEKTAKLE » » » 
RAT PACK, 
CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
17:00 i 20:00 Teatr Muzyczny Capitol

BATORY TRANS
Wrocławski Teatr Pantomimy
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
CHORY Z UROJENIA
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[pl, Scena Kameralna
WALENTINA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
KILKA SPOSOBóW NA TO, jak schud nąć
i po zo stać szczę śli wym al bo jak ka pi -
ta lizm nas tu czy i nie po zwa la do jeść
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
INWAZJA JASZCZURóW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
SKRZYPEK NA DACHU
JOSEPH STEIN, JERRY BOCK,
SHELDON HARNICK
19:00 Opera Wrocławska
SZALONE NOŻYCZKI
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
IWONA, KSIęŻNICZKA BURGUNDA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
SZALONE NOŻYCZKI
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

WYSTAWY » » » 
BLIŻEJ SZTUKI
MWW DLA SENIORóW
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław



WYSTAWY » » » 
KU NOWEMU ŻYCIU. ŻYDZI NA
DOLNYM ŚLąSKU W LATACH 1945–
1970 Kuratorskie oprowadzanie.
15:00 Muzeum Narodowe 

SPOTKANIA » » » 
WARSZTATY WOKALNE 
TECHNIKI NATURALNEGO GŁOSU
15:00 Laboratorium Śpiewu i Mowy
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Firlej
JA IDEALNE I NARCYZM W SIECI 
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

WYCIECZKI » » »
BI SKU PIN – Sę POL NO – ZA LE SIE
10:00 Hala Stulecia, przyst. tram. 1-2-4-10
LAS OSOBOWICKI
10:00 Osobowice, pętla tram. 14-24

DLA DZIECI » » »
AFRYKAŃSKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
WąŻ 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

MUZYKA TAŃCZąCA W KOMNATACH 
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
EKUMENICZNE 
SPOTKANIE NOWOROCZNE
18:00 Oratorium Marianum UWr
FRANZ SCHUBERT: PIEŚNI
WIELOGŁOSOWE, ARS CANTUS
18:00 Muzeum Narodowe
MISTRZOWIE BAROKU
18:00 NFM, Sala Czerwona

IWONA SARWIŃSKA 
& ANNA MARKOWICZ 
18:00 Muzeum Pana Tadeusza
WIELKA IMPROWIZACJA
GREGORY PORTER
19:00 NFM, Sala Główna
YAREMI KORDOS 
& THE CUBAN LATIN JAZZ
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » » 
WARIACJE – DźWIęK 16:00 Macondo
RAT PACK, 
CZYLI SINATRA Z KOLEGAMI
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
CHORY Z UROJENIA
18:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
WALENTINA pożegnanie z tytułem
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SZALONE NOŻYCZKI
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
SKRZYPEK NA DACHU
JOSEPH STEIN, JERRY BOCK,
SHELDON HARNICK
18:00 Opera Wrocławska
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
IWONA, KSIęŻNICZKA BURGUNDA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
INWAZJA JASZCZURóW
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

WYSTAWY » » » 
TA Ką DRO Gą IDę – WY STA WA MA -
LAR STWA ZO FII KO WAL CZYK
16:00 Salonik artystyczny u Daphne

DLA DZIECI » » »
AFROAZJA
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
AFRYKAŃSKA PRZYGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CIEŃ ATOMU
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
WąŻ 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

15 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

DLA MIASTA I ŚWIATA
19:00 Narodowe Forum Muzyki
SOYKA TRIO
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » » 
MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
18:00 Teatr AST
MAYDAY 2
17:00, 20:00 Teatr Muzyczny Capitol

DLA DZIECI » » »
ZIMA Z PRACOWNIą 
ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNą
8:00-17:00 ODT Swiatowid
ZIELONE FERIE W MWW
9:00-11:30 Muzeum Współczesne Wrocław
ZI MO WA AKA DE MIA AR TY STYCZ NA
10:00-13:00 Polkowickie Centrum Animacji

16 STYCZNIA WTOREK
KONCERTY » » » 

KONCERT KOMPOZYTORSKI
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
KONCERT ZIMOWY
18:30 AMKL, Sala Teatralna
TAN GO PO LA CO 
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
18:00 Teatr AST
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
IM PRO KRA CJA GRA W MA Łą GRę
O NIC! (FE AT. MA CIEJ BU CHWALD)
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

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

17 STYCZNIA ŚRODA
KONCERTY » » » 

KON CERT KO Lę DO WO -KAR NA WA ŁO WY
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
GRUPA OPEROWA 
SONORI ENSEMBLE
19:00 Strzeliński Ośrodek Kultury

SPEKTAKLE » » » 
MIŁOŚĆ NIEWYKLUCZONA
18:00 Teatr AST
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
WORLD-WIDE COMEDY PRESENTS...
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant
REGINALD BäRRIS: 
CARD CARRYING COMEDIAN
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
HIRSZFELDOWIE 
– ZROZUMIEć KREW
17:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek



PCHŁA SZACHRAJKA
18:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

18 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

LIVING ROOM MUSIC
19:00 NFM, Sala Kameralna
THE LORD OF THE RINGS: THE FEL -
LOW SHIP OF THE RING IN CON CERT
19:00 Hala Stulecia
WARSZAWSKA 
ORKIESTRA SENTYMENTALNA
19:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
KONSEKWENCJE
KAROLINA JAKLEWICZ
finisaż 18:00 Galeria Miejska we Wrocławiu

SPOTKANIA » » » 
SE NE GAM BIA (SE NE GAL GAM BIA) 
– 100% NIE SPO DZIA NEK prelekcja
multimedialna Teresy Słabińskiej
17:00 Klub Tu ry sty PTTK, Ra tusz 11/12
SPO TKA NIE PO ETYC KIE Z AN Ną
LASZ CZAK -KRZE MIA NOW SKą
18:00 Ga le ria Śli mak
AKA DE MIA TRWA ŁEJ MO TY WA -
CJI – SIL NI I ZMO TY WO WA NI
18:00 Mental Gym
PRA COW NIA SŁO WA I OB RA -
ZU – WARSZ TA TY | GRU PA II
18:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

PIąTKI Z GITARą
18:00 AMKL, Sala Teatralna
KON CERT Z OKA ZJI JU BI LE USZU 100-
LE CIA OD ZY SKA NIA PRZEZ POL SKę
NIE POD LE GŁO ŚCI | SZY MON NEH -
RING, GIAN CAR LO GU ER RE RO
19:00 NFM, Sala Główna
KONCERT WIEDEŃSKI 2
18:30 Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji
ARTYSTA-REZYDENT 
MUZYKA PEŁNA INSPIRACJI
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.

PUDEŁKO ZAPAŁEK
19:00 Galeria Ślimak
GEORGE DYER BAND
20:00 Stara Piwnica
RYCZąCE DWUDZIESTKI
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
W GóRY! W MORZE! premiera 
17:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
BIAŁA DAMA
19:00 Katedra Polskokatolicka 
POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
CZYSTKA 20:30 Teatr Muzyczny Capitol

WYSTAWY » » » 
TOMASZ WESTRYCH 
SIGNUM TEMPORIS / ZNAK CZASU
wer ni saż Mu zeum Pa pier nic twa 
w Dusz ni kach Zdro ju, ul. Kłodz ka 42

SPOTKANIA » » » 
PAPUA ZACHODNIA, 
OSTATNIE POKOLENIA
ALICJA KUBIAK I JAN KURZELA
19:00 Centrum Kultury Zamek

DLA DZIECI » » » 
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

20 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

ANDRZEJ BRZOZOWSKI
19:00 Galeria Ślimak
BETHEL – XI URO DZI NY
19:00 Sta ry Klasz tor
SKAZA, VULGARISM I COLLISION
20:00 Papug Pub
PERCIVAL, LELEK 
– MI TO LO GIA I MU ZY KA SŁO WIAN
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
MAYDAY 2
17:00 Legnickie Centrum Kultury 
W GóRY! W MORZE! 
17:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
LUNCH O PóŁNOCY
17:00, 20:00 ATM Scena na Bielanach
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim

W ŚRODKU SŁOŃCA 
GROMADZI SIę POPIóŁ
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIE TRZEBA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
STOP THE TEMPO
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
LORD JIM. ćWICZENIA Z CZYTANIA
POWIEŚCI JOSEPA CONRADA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
CZYSTKA 19:30 Teatr Muzyczny Capitol
TYMCZASEM
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
LAS W SŁOIKU
12:00, 15:00 CRZ Krzywy Komin
OCZY SZE RO KO OTWAR TE. WRO -
CŁAW SKIE FO TO GRA FIE NIE ZA LEŻ NEJ
AGEN CJI FO TO GRA FICZ NEJ DE MEN TI
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

WYCIECZKI » » »
KUź MI CE – CIE PŁO WO DY 
– KA WIA Gó RA – OSTRA Gó RA
– PRZE RZE CZYN ZDRóJ 
7:50 ul. Dawida 
OBORNIKI ŚLąSKIE
10:20 Dworzec Główny PKP

DLA DZIECI » » » 
PO DRóŻ W CZA SIE. WIE LO PO KO LE -
NIO WY BAL PRZE BIE RAŃ CóW
12:00-14:00 Centrum Kultury Agora
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
15:00 Wrocławski Teatr Lalek



21 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

JANUSZ RADEK 18:00 ODT Swiatowid
LA DECOLLAZIONE 
DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
19:00 NFM, Sala Czerwona
VOO VOO
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
TRIBUTE TO GEORGE MICHAEL
19:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
PIOSCENKI 
16:30 i 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
KABARET CHYBA 
NARWANI Z KONTEKSTU
17:00 Centrum Kultury Agora
NIE TRZEBA pożegnanie z tytułem 
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
W ŚRODKU SŁOŃCA 
GROMADZI SIę POPIóŁ
18:00 Wrocławski Teatr Lalek
WIECZóR W KRAINIE OPERETKI
18:00 Jaworski Ośrodek Kultury
DUŻO KOBIET, BO AŻ TRZY
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
BOEING BOEING
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
STOP THE TEMPO
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

SPOTKANIA » » » 
MICKEY I LOVE YOU
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
GARGANTUA I PANTAGRUEL
19:00 Klub pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
MIRAŻE. BAŚNIE LUDóW WSCHODU
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
CALINECZKA
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
BAL KARNAWAŁOWY
16:00 Opera Wrocławska

22 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

KABARET MŁODYCH PANóW -
10/10, CZYLI URODZINY!
17:30 Strzegomskie Centrum Kultury
BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
WORLD-WIDE COMEDY 
OPEN MIC NIGHT
20:00 Klub Niebo

STAND UP POLSKA SOPOT
20:30 Klub Nietota

SPOTKANIA » » » 

23 STYCZNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

IMMANUEL KANT
OPOWIEŚć TEATRALNA T[PL
19:00 T[pl, Scena Kameralna
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
TYMCZASEM
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYSTAWY » » » 
EN TLICZ KI, PEN TLICZ KI, CZA RO DZIE -
JE I KSIęŻ NICZ KI. BA ŚNIE, BAJ KI I ZA -
BA WY DZIE CIę CE W DAW NEJ GRA FI -
CE I RY SUN KU
otwarcie Muzeum Narodowe
AGA JARZąB, MACIEK BąCZYK
KINOMANUAL: SITE-SPECIFIC
ANIMATION
performans 18:00 Galeria Entropia

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
PLAMA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

24 STYCZNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » » 

10 PRZYKAZAŃ DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
ZEMSTA NIETOPERZA
JOHANN STRAUSS
19:00 Opera Wrocławska

SPOTKANIA » » » 
RZEźBA W DREWNIE 
17:00-21:00 CRZ Krzywy Komin

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

25 STYCZNIA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

GRUPA OPEROWA 
SONORI ENSEMBLE
18:00 Miejski Osrodek Kultury w Radlinie
RE CI TAL SKRZYP CO WY NO AHA BEN -
DI XA -BAL GLEYA, KON CERT MI STRZA
BER LI NER PHIL HAR MO NI KER 
19:00 NFM, Sala Czerwona
GRZEGORZ GRUNWALD
19:00 Galeria Ślimak
CHONABIBE 20:00 Stara Piwnica
TRIBUTE TO ERYKAH BADU
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
10 PRZYKAZAŃ DLA KALINY
19:00 T[pl, Scena Kameralna
PRZYJAZNE DUSZE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
LIŻę TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ZEMSTA NIETOPERZA
JOHANN STRAUSS
19:00 Opera Wrocławska
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » » 
PIO TR STRZE ŻY SZ: ODE RWAć SIę
OD ZIE MI, CZY LI RO WE REM Z PA TA -
GO NII NA ALA SKę
18:00 Mediateka

DLA DZIECI » » » 
PLAMA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek
PIęKNA I BESTIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PIOTRUŚ PAN
19:00 Multikino Wrocław

26 STYCZNIA PIąTEK
KONCERTY » » » 

NA DWOJE SKRZYPIEC
19:00 NFM, Sala Główna
NADIJA
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
ŻYWIOŁAK PIE ŚNI PóŁ/NO CY
20:00 Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
RYSZARD III
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
UŚPIENI
Psychoteatr we Wrocławiu
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIATA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

WYSTAWY » » » 
SERGIEI TCHOBAN
KONTRASTOWA HARMONIA MIASTA
wer ni saż wy sta wy po łą czo ny z wy -
kła dem i pro mo cją książ ki 30:70
architecture as an act of Balance 
18:00 Muzeum Architektury

SPEKTAKLE » » » 
PRZYJAZNE DUSZE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia



ZEMSTA NIETOPERZA
JOHANN STRAUSS
19:00 Opera Wrocławska
LIŻę TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPOTKANIA » » » 
WIECZóR POETYCKI 
Z JUSTYNą KORONKIEWICZ
19:00 Galeria Ślimak
GARNITUR PREZYDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI » » » 
PIęKNA I BESTIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

27 STYCZNIA SOBOTA
KONCERTY » » » 

GRZEGORZ TURNAU: L – LIVE
KONCERT URODZINOWY
18:00 Narodowe Forum Muzyki
GALA DISCO VOL. 4
18:00 RCSiR w Lu bi nie
KOLęDOWANIE Z ENEJEM
18:30 Centrum Sztuki Impart
SWINGUJąCO – WIRUJąCO.
BAL – LATA 20. I LATA 30.
19:00 MDK Muflon, Sobieszów
HENRY DAVID’S GUN 20:00 Firlej
POKAHONTAZ – RE SET
20:00 Akademia Club
MUZYKA ŚWIATA: SONA JOBARTEH 
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
LIŻę TWOJE SERCE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
STAND-UP 17:30 Ave Cezar, Lubin

CHORY Z UROJENIA
19:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
UŚPIENI
Psychoteatr we Wrocławiu
19:00 T[pl, Scena na Świebodzkim
MIRANDOLINA
19:00 T[pl, Scena Kameralna
ZEMSTA NIETOPERZA
JOHANN STRAUSS
19:00 Opera Wrocławska
FRAGMENT NIEISTNIEJąCEGO ŚWIATA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SZOA SHOW. 
PARODIA MAKABRYCZNA
19:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
GRACE I GLORIA 
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
DŻOB 20:00 Teatr Muzyczny Capitol
PRZYJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
KONIKI NA PATYKU I GRY W GUZIKI –
ROZMAITE ZABAWY DZIECIęCE NA
DAWNYCH OBRAZACH I GRAFIKACH
Wykład Zuzanny mikołajek.
13:30 Muzeum Narodowe 

SPOTKANIA » » » 
WI DZE NIA ASY SKIE spo tka nie au tor -
skie z Krzysz to fem Wi daw skim
16:00 Klub pod Kolumnami
SPOTKANIE POETYCKIE 
Z MARTą WóJCIK
19:00 Galeria Ślimak

WYCIECZKI » » »
OBOR NI KI ŚLą SKIE – WIL CZYN 
– OBOR NI KI ŚLą SKIE – SZLA -

KIEM II AR MII WOJ SKA POL SKIE GO
8:00 Dwo rzec Gł. PKP

DLA DZIECI » » » 
PLAMA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
PIęKNA I BESTIA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

28 STYCZNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

8. NOWOROCZNY 
KONCERT CHARYTATYWNY
17:00 NFM, Sala Główna 
TAŃCZąCY KLARNET
18:00 NFM, Sala Czerwona
HANNA BANASZAK
18:00 Filharmonia Opolska, Scena
Klubowa, ul. Krakowska 24, Opole
ZDROWA WODA – XXX-URO DZI NY
19:00 Stara Piwnica
TRIBUTE TO ADELE - MARTA
PODULKA Z ZESPOŁEM
19:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
LIŻę TWOJE SERCE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
CHORY Z UROJENIA
18:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
MIRANDOLINA
18:00 T[pl, Scena Kameralna
ZEMSTA NIETOPERZA
JOHANN STRAUSS
18:00 Opera Wrocławska
FRAGMENT NIEISTNIEJąCEGO ŚWIATA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
PRZYJAZNE DUSZE
18:00 Wrocławski Teatr Komedia



Adresy miejsc wydarzeń znajdujących sie w kalendarium Co Jest Grane
aTm Sce na na Bie la nach

Dwa Świa ty 1, Bie la ny Wro cław skie
aka de mia mu zycz na 
– im. Karola Li piń skie go

pl. Ja na Paw ła ii 2, Wro cław
aka de mia Club

Grun waldz ka 67, Wro cław
ave Ce zar

Pił sud skie go 22, Lu bin
Cen trum Kul tu ry ago ra

Serb ska 5a, Wro cław
Cen trum Kul tu ry mu za

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

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

Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Cen trum Sztu ki im part

ma zo wiec ka 17, Wro cław
Cen trum Sztu ki WrO

Wi dok 7, Wro cław
Ciem na Stro na mia sta

pl. Gen. W. Wró blew skie go 3a, Wro cław
CrZ Krzy wy Ko min

ul. Du bo is 33-35a, Wro cław
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Fir lej Gra bi szyń ska 56, Wro cław
Ga le ria art trakt

Ofiar Oświę cim skich 1, Wro cław
Ga le ria awan gar da BWa

Wi ta Stwo sza 32, Wro cław
Ga le ria DSaP

pl. św. ma cie ja 5a, Wro cław
Ga le ria en tro pia

rzeź ni cza 4, Wro cław
Ga le ria Fun da cji Ce pe lia Na Nan kie ra

pl. B -pa Nan kie ra 5-7, Wro cław
Ga le ria miej ska we Wro cła wiu

Kieł ba śni cza 28, Wro cław
Ga le ria ring

ry nek 12, Le gni ca
Ga le ria Sztu ki

pl. Ka te dral ny 1, Le gni ca
Ga le ria Śli mak

Dą brow skie go 37, Wro cław
Ha la Stu le cia, Sa la au dy to ryj na

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Ka te dra Pol sko ka to lic ka 

ul. Szew ska 10, Wro cław
Klub ali ve

Ko le jo wa 12, Wro cław
Klub mu zy ki i Li te ra tu ry

pl. T. Ko ściusz ki 10, Wro cław
Klub Nie bo

ul. ru ska 51, Wro cław

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

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

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

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

Klub Za klę te re wi ry
Kra kow ska 100, Wro cław

Księ gar nio Ka wiar nia Na lan da
pl. Ko ściusz ki 12, Wro cław

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

La bo ra to rium Śpie wu i mo wy
Kra kow ska 100, Wro cław

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

ma con do Po mor ska 19, Wro cław
mDK mu flon

ul. Cie plic ka 172, Je le nia Gó ra
mDK Śród mie ście

ul. St. Du bo is 5, Wro cław
ma con do

Po mor ska 19, Wro cław
me dia te ka

pl. Te atral ny 5, Wro cław
miej ski Osro dek Kul tu ry w ra dli nie

ul. ma riac ka 9, ra dlin
mu zeum ar chi tek tu ry we Wro cła wiu

Ber nar dyń ska 5, Wro cław
mu zeum et no gra ficz ne

Trau gut ta 111/113, Wro cław
mu zeum Gross -ro sen

Ofiar Gross -ro sen 26, ro goź ni ca
mu zeum Kar ko no skie

Ja na ma tej ki 28, Je le nia Gó ra
mu zeum Na ro do we 

pl. Po wstań ców War sza wy 5, Wro cław
mu zeum Pa na Ta de usza

ry nek 6, Wro cław
mu zeum Współ cze sne Wro cław

pl. Strze gom ski 2a, Wro cław
mu zeum Zie mi Kłodz kiej

Łu ka sie wi cza 4, Kłodz ko
Na ro do we Fo rum mu zy ki – NFm

pl. Wol no ści 1, Wro cław
ODT Świa to wid

ul. Sem po łow skiej 54a, Wro cław
Ope ra Wro cław ska

Świd nic ka 35, Wro cław
Ora to rium ma ria num

pl. Uni wer sy tec ki 1, Wro cław
Osso li neum, au la, re fek tarz

Szew ska 37, Wro cław

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

Pa pug Pub
For tecz na 35 e, Wał brzych

Pa wi lon Czte rech Ko puł 
Wy sta wo wa 1, Wro cław

Pa no ra ma ra cła wic ka 
Pur ky nie go 11, Wro cław

Pro Hu ma ne
Świę te go Win cen te go 41/4, Wro cław

Po lko wic kie Cen trum ani ma cji
Skal ni ków 4, Po lko wi ce

Sa la Kon cer to wa ra dia Wro cław 
ul. Kar ko no ska 10, Wro cław

Sa lo nik ar ty stycz ny u Da ph ne
Ula now skie go 22a, Wro cław

Star bucks Caf fe Wro cław
Pił sud skie go 58/1B, Wro cław

Strze gom skie Cen trum Kul tu ry
ul. Pa de rew skie go 36, Strze gom

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

Świd nic ki Ośro dek Kul tu ry
ry nek 43, Świd ni ca

Te atr aST
ul. Bra ni bor ska 59, Wro cław

Te atr Pol ski T [pl
Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie

Ga brie li Za pol skiej 3, Wro cław
Sce na Ka me ral na

Świd nic ka 28
Sce na na Świe bodz kim

Or ląt Lwow skich 20c
Te atr Lal ki i ak to ra

Bucz ka 16, Wał brzych
Te atr Nasz

Ko lo nij na 27, Pie cho wi ce -mi cha ło wi ce
Te atr mo drze jew skiej

ry nek 39, Le gni ca
Te atr mu zycz ny Ca pi tol

Pił sud skie go 67, Wro cław
Te atr Zdro jo wy 

Par ko wa 2, Po la ni ca -Zdrój
Ko ściusz ki 19, Szczaw no Zdrój

Ver ti go Jazz Club & re stau rant
Oław ska 13, Wro cław

Wro cław ski Te atr La lek
Wro cław ski Te atr Ko me dia

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Ząb ko wic ki Ośro dek Kul tu ry

ry nek 24, Ząb ko wi ce Ślą skie
Zdro jo wy Te atr ani ma cji

Park Zdro jo wy 1, Cie pli ce, Je le nia Gó ra
Zło to ryj ski Ośro dek Kul tu ry 
i re kre acji

Pl. rey mon ta 5, Zło to ry ja



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni -
czo -Re kla mo wa, Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res do ko re spon den cji: Co Jest Gra ne, 
Biu ro Księ go we, ul. Pod cho rą żych 5,
53-320 Wro cław
Re dak tor na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia KiD
re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po -
wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium,
treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my so bie
pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów oraz
zmia ny ich ty tu łów. Spra wy spor ne roz pa try -
wa ne bę dą przez Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.

SZOA SHOW. 
PARODIA MAKABRYCZNA
18:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
WIERNA WATAHA premiera 
19:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
DŻOB 20:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPOTKANIA » » » 
BARTOSZ MALINOWSKI
WIELKI SZLAK HIMALAJASKI 2:
KARAKORUM-INDIE
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
TAŃCZąCY Z AGENTAMI
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » »
PIęKNA I BESTIA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
U/RODZINY
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
SENSYBILIZM POPRZEZ LITOGRAFIE
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

29 STYCZNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » »

BRACIAK HERMAN I SITARSKI
W KOMEDII JAKOBI I LEIDENTAL
19:30 Teatr Muzyczny Capitol

30 STYCZNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » » 

FRAGMENT NIEISTNIEJąCEGO ŚWIATA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
DŻOB 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
STRUMIEŃ ŚWIADOMOŚCI
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
PIęKNA I BESTIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

31 STYCZNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » » 

WIERNA WATAHA
11:00 Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
KOR DIAN, CZY LI PA NOP TI KUM 
STRA CHóW POL SKICH
13:00 T[pl, Scena Grzegorzewskiego
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[pl, Scena Kameralna
ANNA KARENINA
RODION SZCZEDRIN
19:00 Opera Wrocławska
FRAGMENT NIEISTNIEJąCEGO ŚWIATA
pożegnianie z tytułem 
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

WYSTAWY » » » 
OKIEM ARTYSTY – SALVADOR DALI
WY STA WA OGóL NO POL SKIE GO
KON KUR SU PLA STYCZ NE GO
12:00 MDK Śródmieście

DLA DZIECI » » » 
SAM, CZY LI PRZY GO TO WA NIE
DO ŻY CIA W RO DZI NIE
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

HO'OPONOPONO
mOrrNaH NaLamaKU SimeONY
6-7 stycznia

Pro Humane, 
Wrocław, ul. Świętego Wincentego 41/4
Prowadzi Joanna Mądrzak

Ho'opo no po no to pe ty cja do mi ło ści, aby
za mie ni ła w nią wszyst ko to, co nią nie
jest. Gdy za ak cep tu je my, że je ste śmy
cał ko wi tą su mą wszyst kich mi nio nych
my śli, uczuć, słów czy nów, że na sze
obec ne ży cie i po dej mo wa nie de cy zji za -
bar wio ne jest pa mię cią z prze szło ści,
za czy na my do strze gać, jak pro ces
ho'opo no po no mo że zmie nić ca łe na sze
ży cie, ro dzi nę oraz spo łe czeń stwo.

mor r nah Nalamaku Si me ona
Nauczysz się oryginalnej metody z linii
przekazu morrnah Simeony. Warsz ta -
ty or ga ni zo wa ne są w Pol sce od 10 lat
pod egi dą za ło żo nej przez m. N. Si me -
onę fun da cji Pa ci fi ca Se mi nars.

Licz ba miejsc jest ogra ni czo na. Gwa ran cją
re zer wa cji miej sca jest na de sła nie for mu la -
rza zgło sze nio we go i wpła ta 300 zł za dat ku.
Zapisy: manawa.com.pl
app.getresponse.com

Książka za kraty
Do 30 stycznia

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A we Wrocławiu

Nie po trzeb ne książ ki nie mu szą tra fić
na ma ku la tu rę. moż na prze ka zać je
więź niom. mu zeum Współ cze sne
Wro cław po raz ko lej ny do łą czy ło
do ogól no pol skiej ak cji czy tel ni czej
„Książ ka za kra ty”. W tym ro ku po raz
ko lej ny zbie ra ne są książ ki, ga ze ty,
cza so pi sma oraz au dio bo oki, pły ty CD
i DVD dla Osa dzo nych w Za kła dzie
Kar nym w Wo ło wie.
Da ry na le ży przy no sić w go dzi nach
otwar cia mu zeum, za pa ko wa ne
w kar to nach lub tor bach, któ re ła two
bę dzie moż na prze trans por to wać.
Prze ka za nie więk szej ilo ści da rów
moż li we po umó wie niu te le fo nicz -
nym. ak cja trwa do 30 stycz nia 2018.
Po my sło daw czy ni: agniesz ka Kłos.

Miejsce zbiórki: kasa Muzeum
Współczesnego Wrocław / Beautiful Tube
Pn 10.00-18.00, Śr-Nd. 12.00-20.00




