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Francuska niespodzianka wg Jeana Poireta

Przekład: iRMa hElT | Reżyseria: CEzaRY MORawsKi
scenografia i kostiumy: MaŁgORzaTa ŻaK | Muzyka: MaRCin PaRTYKa

Komedia napisana przez bardzo lubianego we Francji – autora, aktora, scenarzystę,
reżysera – Jeana Poireta. W Paryżu była wystawiana wiele razy w renomowanych te-
atrach: Théâtre du Palais-Royal, Théâtre Édouard VII czy Théâtre de la Michodière.
Sukces sztuki zaowocował w 1984 r. jej adaptacją filmową z Jeanem-Paulem Bel-
mondo i Sophie Marceau w rolach głównych. To druga po Klatce wariatek sztuka Po-
ireta, która doczekała się ekranizacji. Warto dodać, że w amerykańskiej produkcji Klatki
wariatek wystąpili Robin Williams, Nathan Lane i Gene Hackman.
Francuska niespodzianka to sztuka o niedzielnym podrywaczu, który przyłapany
przez żonę z kochanką, próbuje za wszelką cenę zatuszować przed nią cel ich spo-
tkania. To sztuka, w której wielki kłamca wpada w swoją pułapkę.
Podczas weekendu majowego, po wypoczynku na łonie natury, wieczór będzie można spędzić ba-
wiąc się przy najlepszych komediach. Teatr Polski przygotował dla Państwa kilka rodzajów karne-
tów w atrakcyjnych cenach, które upoważniają do zobaczenie dwóch, trzech lub czterech spek-
takli (ceny od 39zł do 84zł). Uwaga: Ilość miejsc limitowana.

2 i 3 maja, godz. 19:00 | Karnety na 3/4 spektakle: 39-84 zł
19 maja godz. 19:00 | 20 maja godz. 18:00 | Bilety: 40/30 zł | 32/21 zł
TP – scena Kameralna, ul. Świdnicka 28

Xięgi schulza wg Brunona schulza

Re ży se ria: Jan szuRMiEJ | sce no gra fia: wOJCiECh JanKOwaK
Ko stiu my: MaRTa huBKa | Mu zy ka: MaRCin PaRTYKa

Teatr Polski we Wrocławiu przygotowuje się do skomplikowanego logistycznie
przedsięwzięcia, jakim jest monumentalna inscenizacja scenariusza Wojciecha Jan-
kowiaka i Jana Szurmieja – Xięgi Schulza. 
To poetycko-wizyjna impresja na motywach prozy Brunona Schulza (Sklepy cyna-
monowe, Sanatorium pod Klepsydrą), w warstwie plastycznej inspirowana również
jego twórczością graficzną. Powstanie rozśpiewane i roztańczone widowisko z
elementami pantomimy i z wykorzystaniem technik teatru lalkowego. Będzie to
oniryczna wizja żydowskiego świata, którego już nie ma, postrzegana z niebywałą
wyobraźnią oczami samego Schulza. 
Głównym bohaterem spektaklu ma być autor zawarty w postaci Józefa złożonej
symultanicznie z trzech jego wcieleń – starego, średniego i małego. Ta triada złoży
się na doświadczenie artysty w różnych okresach jego wędrówki przez świat –
między twórczym bytem a tragiczną śmiercią. 
Za przygotowanie przedstawienia, którego próby już trwają, odpowiada do-
świadczona ekipa twórców: reżyser Jan Szurmiej specjalizuje się w wielkoobsa-
dowych spektaklach muzycznych, by wymienić choćby Sztukmistrza z Lublina, Piaf,
Skrzypka na dachu czy Zorbę. Towarzyszyć mu będą jego stali współpracownicy:
scenograf Wojciech Jankowiak i kostiumografka Marta Hubka. Całości dopełni
młody, zdolny kompozytor i aranżer Marcin Partyka, który skomponuje nie tylko
muzykę ilustracyjną, ale też blisko 10 songów z tekstami inspirowanymi 
pisarstwem Schulza. Na scenie zobaczymy blisko 40 osób: aktorów, śpiewaków,
tancerzy i mimów. 

PRE MiE Ra 8 czerwca 2018
Te atr Pol ski – sce na im. Jerzego grze go rzew skie go, ul. g. za pol skiej 3

sCEnY TEaTRu POlsKiEgO:
sce na im. Jerzego grze go rzew skie go, 
ul. gabrieli zapolskiej 3
sce na Ka me ral na, ul. Świd nic ka 28
sce na na Świe bodz kim, pl. Or ląt lwow skich 20C

DYREKTOR: CEzaRY MORawsKi

Zapowiedź premiery

Majówka z komediąMajówka z komedią

MAYDAY Fot. Jan Oborski

FRANCUSKA NIESPODZIANKA Fot. N. Dobryszycka

MIRANDOLINA Fot. Wiktoria Matyja

OKNO NA PARLAMENT  Fot. Tomasz Żurek
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Nabucco Giuseppe Verdi
Superwidowisko
25, 26, 27 maja 20:00
Plac Wolności we Wrocławiu
Reżyseria: Krystian Lada
W rolach głównych:
Nabucco - Krum Galabov (gościnnie)
Abigaille - Anna Lichorowicz

Monumentalne obrazy potęgi dawnego
Babilonu, poruszające sceny upokorze-
nia Izraelitów, pełne dramatyzmu i re-
ligijnego uniesienia sytuacje przeniosą
publiczność w odległe czasy.
Starotestamentowa historia najazdu
babilońskiego na Jerozolimę, walka
dworskich stronnictw o władzę i nie-
wola Izraelitów, zostanie opowiedziana
w nowoczesny sposób, przez pryzmat

doświadczeń XX wieku. Ogromną rolę w spektaklu odegrała wspaniała, podnio-
sła muzyka, co w czasach Verdiego doprowadziło do interwencji cenzury i za-
kazu wystawiania spektaklu.

Bilety: od 80 zł |Spektakl w języku włoskim z polskimi napisami

Aka de mia Or kie stro wa NFM
Kon cert fi na ło wy 
15 ma ja 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Głów na,
pl. Wol no ści 1 we Wro cławiu
Wykonawcy: Michał Klauza – dyrygent
Mei Yi Foo – fortepian
Uczestnicy Akademii Orkiestrowej NFM
Program: W.A. Mozart Uwertura do opery
Czarodziejski flet KV 620
F. Chopin I Koncert fortepian. e-moll op. 11
L. van Beethoven V Symfonia c-moll op. 67

Akademia Orkiestrowa NFM to projekt
Narodowego Forum Muzyki, którego
celem jest profesjonalne przygotowa-
nie młodych muzyków do pracy w or-
kiestrach. Poprzez comiesięczne zaję-
cia prowadzone przez koncertmist-
rzów i liderów NFM Filharmonii Wro-
cławskiej oraz zaproszonych Gości,
uczestnicy Akademii mają wyjątkową
możliwość odbycia praktycznych i kom-
pleksowych szkoleń, które pomogą im
sprostać wysokim wymaganiom sta-
wianym muzykom orkiestrowym. 
Podczas koncertu finałowego na es-
tra dzie NFM mło dzi, do brze ro ku ją cy
ar ty ści za pre zen tu ją dzie ła naj zna-
mie nit szych kom po zy to rów epo ki kla-
sy cy zmu i ro man ty zmu. 
W pro gra mie zna la zły się: Wol fgan ga
Ama deu sa Mo zar ta Uwer tu ra do ope -
ry Cza ro dziej ski flet, V Sym fo nia c -
-moll op. 67 Lu dwi ga van Beetho ve na
oraz Fry de ry ka Cho pi na I Kon cert for-
te pia no wy e -moll op. 11. Mu zy ków
po pro wa dzi uzna ny dy ry gent Mi chał
Klau za, par tię so lo wą w kon cer cie wy-
ko na ma le zyj ska pia nist ka Mei Yi Foo.

Bi le ty: 110-20 zł

Mei Yi Foo  fot. Kaupo Kikkas

Mi chał Mi chal ski 
Re ci tal for te pia no wy
w 227. rocz ni cę
uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma ja
3 ma ja 16:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. Ta de usza Ko ściusz ki 10, Wro cław

Uro dzo ny w 1994 ro ku pol ski pia ni sta,
obec nie stu dent Aka de mii Mu zycz nej
im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
w kla sie for te pia nu prof. Paw ła Za-
wadz kie go, gdzie w 2016 ro ku ukoń czył
z wy róż nie niem stu dia li cen cjac kie.
W li sto pa dzie 2015 ro ku, na kła dem
wy daw nic twa JB Re cords uka zał się
de biu tanc ki al bum fo no gra ficz ny ar ty-
sty Mi chał Mi chal ski – Pia no Re ci tal.

Wstęp wolny!

Ame ry kań ska sym fo ni ka
Bern ste in, Bar ber, Co pland
18 ma ja 19:00

NFM, Sa la Głów na, pl. Wol no ści 1
Eiji Oue – dyrygent
Nemanja Radulović – skrzypce
NFM Filharmonia Wrocławska
L. Bernstein Uwertura do operetki Kandyd
S. Barber Koncert skrzypcowy op. 14
A. Copland III Symfonia

Na es tra dzie NFM spo tka ją się dwie
barw ne mu zycz ne oso bo wo ści – ma-
estro Eiji Oue oraz skrzy pek Ne man ja
Ra du lo vić. Wcze śniej sze wspól ne wy-
stę py ja poń skie go dy ry gen ta oraz serb-
skie go wir tu oza czte rech strun spra-
wia ją, że mo że my spo dzie wać się kon-
cer tu ar cy mi strzow skie go. My ślą prze-
wod nią wie czo ru bę dą sym fo nicz ne
utwo ry ame ry kań skich kom po zy to rów.
Koncert otworzy Uwertura do operetki
Kandyd, utworu inspirowanego saty-
ryczną powiastką filozoficzną Woltera.
Muzycy NFM Filharmonii Wrocław-
skiej pod kierownictwem Eijiego Oue
wykonają także III Symfonię Aarona
Coplanda, napisaną przez niego pod
koniec drugiej wojny światowej.
Koncert skrzypcowy op. 14 Samuela
Barbera wykona niesamowicie utalen-
towany serbski skrzypek Nemanja Ra-
dulović, który wystąpi w roli solisty.

Bilety: 110-10 zł
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Johannes Brahms w latach 1874-1881 wielokrotnie bywa³ i wy- 
stêpowa³ we Wroc³awiu. Za swoj¹ twórczoœæ otrzyma³ w roku 
1879 tytu³ doktora honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego. 
W dowód wdziêcznoœci skomponowa³ dla Uniwersytetu Wroc- 
³awskiego Uwerturê Akademick¹. Recitale solowe, muzyka kame- 
ralna i koncerty symfoniczne w dniach 17-26 maja zabrzmi¹ ponownie 
w miejscach w których osobiœcie prezentowa³ swoj¹ muzykê Brahms. 
Wœród wielu wydarzeñ  we Wroc³awiu i w mniejszych oœrodkach regio- 
nu dolnoœl¹skiego na szczególn¹ uwagê zas³uguje  koncert fina³owy 
w dniu 26 maja o godzinie 19:00 w Auli Leopoldyñskiej podczas którego 
wyst¹pi wielu miêdzynarodowej rangi solistów z towarzyszeniem 

orkiestry Amati Ensemble München. Koncert poprowadzi  Jan Pogány, 
dyrygent, kompozytor i wiolonczelista, absolwent Wy¿szej Szko³y 
Muzycznej w Monachium. Artysta kszta³ci³ siê pod kierunkiem s³yn- 
nego dyrygenta Sergiu Celibidache, a wczeœniej studiowa³  tak¿e we 
Wroc³awiu. Jest laureatem konkursów kompozytorskich oraz wspó³pra- 
cowa³ z wieloma orkiestrami w licznych krajach. Zaprezentuj¹ siê m.in. 
Leo Garda, który wzbudza ogromne zainteresowanie œpiewaj¹c na 

mistrzowskim poziomie dwoma skrajnie ró¿nymi g³osami, wystêpuje 
jako tenor oraz kontratenor,  jest solist¹ wielu renomowanych scen 
operowych tak¿e mediolañskiej La Scali, zaœpiewa  znana japoñska 
mezzosopranistka Midori Ahmed. Motety Brahmsa wykona Mêski 
Zespó³ Chora³owy z Bydgoszczy, którym kieruje prof. Mariusz Koñczal 
przy wspó³pracy laureata wielu nagród, organisty Paw³a Paw³owicza.
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1293-1298  Wieczory lisztowskie

BELLA ItALIA
Eleni Ioannidou – sopran | Rafał Majzner – tenor 

Jerzy Owczarz – fortepian
Słowo o muzyce – Juliusz Adamowski

W programie pieśni, arie i duety E. Curtisa, L. Denzy, G. Donizettiego, G. Pucciniego,
F. P. Tostiego, E. Tagliaferrego, G. Verdiego oraz utwory fortepianowe  F. Liszta

8 V g. 18.00 – Oława, Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 27 
9 V g. 12.30 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10

(187. Koncert dla młodzeży z cyklu Jak słuchać Muzyki?)
9 V g. 18.00 – Wrocław, Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Kościuszki 10

10 V g. 18.00 – trzebnica, Starostwo Powiatowe, ul. Leśna 1
11 V g. 19.00 – Oborniki Śląskie, Salonik Czterech Muz, ul. Piłsudskiego 11
12 V g. 18.00 – Brzeg, Zamek Piastów Śląskich, plac Zamkowy 1
ELENI IOANNIdOU – sopranistka (sopran spinto) o polsko-greckich korzeniach, ur. we Wro-
cławiu. Studia wokalne ukończyła z wyróżnieniem w Konserwatorium Atheneum (Ateny).
Edukację kontynuowała w Wiedniu i w Mediolanie. We Włoszech ukończyła również kurs
„Il Teatro e la Musica”. Jest laureatką pierwszych nagród międzynarodowych konkursów
wokalnych. Koncertowała w Japonii, Ameryce Płn. i w wielu krajach Europy. Najważniejsze
koncerty miały miejsce we Włoszech (Arena di Verona, La Scala di Milano, Piccolo Teatro di
Milano, Teatro Donizetti di Bergamo) oraz Grecji (Opera Narodowa w Atenach). Wystąpiła
u boku Jose Carrerasa w Megaron Mousikis Athinon w ramach koncertu charytatywnego.
Brała udział jako solistka w licznych spektaklach operowych wykonując szereg pierwszo-
planowych ról. Producentka muzyczna i teatralna, zorganizowała m.in. festiwal Między-
narodowe Dni Messiaena Görlitz-Zgorzelec 2017. Prezes stowarzyszenia Ars-Augusta e.V.,
które organizuje wydarzenia artystyczne na Dolnym Śląsku oraz Saksonii.
RAFAł MAJZNER – tenor, studia wokalne ukończył w AM w Katowicach pod kier. prof. Eu-
geniusza Sąsiadka. Dysertację doktorską w dziedzinie sztuk muzycznych obronił w AM
w Gdańsku w 2012r., a w 2017r. w AM w Poznaniu otrzymał tytuł doktora habilitowanego.
Brał udział w mistrzowskich kursach wokalnych m.in.: prof. Christiana Elssnera, prof. Ry-
szarda Karczykowskiego, prof. Eugeniusza Sąsiadka oraz Kałudiego Kałudova. Koncertował
w kraju oraz we Francji, Austrii, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii i USA, wykonując reper-
tuar oratoryjny, kantatowy i operowy. Współpracował z wieloma operami (solista w ponad
500 spektaklach Opery Wrocławskiej) i filharmoniami. Brał udział w licznych festiwalach
muzycznych (w tym Wratislavia Cantans). Jako solista uczestniczył w nagraniach na CD 
i DVD dzieł J. S. Bacha, G. G. Gorczyckiego, W.A. Mozarta, S. Moniuszki, M. Musorgskiego 
i K. Szymanowskiego. Jest laureatem krajowych i zagranicznych konkursów wokalnych.
JERZY OWCZARZ – absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu w kl. fortepianu prof.
Zbigniewa Faryniarza. W 2016 otworzył w AM w Poznaniu przewód doktorski w dziedzi-
nie instrumentalistyki. Doskonalił swoje umiejętności pod kier. m.in. prof. Istvána Latosa,
Aleksieja Orłowieckiego i Borysa Petruszańskiego. Jest laureatem konkursów pianistycz-
nych w Czechach i we Włoszech. Koncertował w Polsce, na Węgrzech, w Anglii, Czechach,
we Włoszech oraz w szeregu miastach w Chinach. Na zlecenie Agencji Pro Arts wykonał
ponad 50 recitali chopinowskich (2014-2016). W ramach współpracy z Agencją Pro Musica
wystąpił w Chinach z szeregiem recitali i koncertów symfonicznych (2016-2018). 
Znaczącą aktywność artystyczną łączy z pracą pedagogiczną, działalnością naukową i or-
ganizatorską. Dał cykl wykładów na temat wykonawstwa muzyki Chopina na wszystkich
wyższych czeskich uczelniach muzycznych. Jest dyrektorem artystycznym Dolnośląskich
Salonów Muzycznych – cyklu koncertów na terenie Polski, Niemiec i Austrii.

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

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

Koncerty realizowane sdzięki pomocy finansowej Województwa Dolnośląskiego, Powiatu Brzeskiego,
Powiatu Trzebnickiego, Gmin: Wrocław,, Brzeg, Oborniki Śląskie, Centrum Sztuki w Oławie.

Aga ta Zu bel
Cha ry ta tyw ny re ci tal wo kal ny dla
Fun da cji Mię dzy Nie bem a Zie mią
For te pia n – Krzysz tof Ksią żek
5 ma ja 17:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. Gen. Ta de usza Ko ściusz ki 10, Wro cław

AGA tA ZU BEL, kom po zy tor ka i wo ka-
list ka, zwią za na z Wro cła wiem, gdzie
wy kła da w ma cie rzy stej uczel ni. Wo ka-
list ka zna na z nie stan dar do wej ska li
gło su i wy ko rzy sty wa nia go w spo sób
ła mią cy ste reo ty py. Kon cer tu je na ca -
łym świe cie, ma w do rob ku wie le pra-
wy ko nań. Kom po zy tor ka two rzą ca
na za mó wie nia pre sti żo wych in sty tu-
cji mu zycz nych. Lau re at ka kil ku na stu
kon kur sów – wo kal nych i kom po zy tor-
skich. Z Ce za rym Duch now skim współ-
two rzy du et ElettroVoce. Oprócz kil ku-
dzie się ciu fil har mo nii, oper i fe sti wa li,
ja ko wo ka list ka oraz kom po zy tor ka
współ pra co wa ła z czo ło wy mi ze spo ła -
mi z ca łe go świa ta.
Wśród Jej kil ku na stu pu bli ka cji fo no-
gra ficz nych znaj du ją się m.in. al bu my
kom po zy tor skie: Not I (KAIROS) oraz
Ca scan do (CD Ac cord), jak i wo kal ne:
Po ems z in ter pre ta cja mi pie śni Co-
plan da, Ber ga i Szy mań skie go, el Der-
wid – Pla my na słoń cu oraz naj now szy
Dre am La ke z cy kla mi wo kal ny mi Wi-
tol da Lu to sław skie go i An drze ja Czaj-
kow skie go (CD Ac cord).
KRZYSZ tOF KSIą żEK, pół fi na li sta i lau-
re at dwóch na gród po za re gu la mi no -
wych w XVII Mię dzy na ro do wym Kon-
kur sie im. Fry de ry ka Cho pi na w War-
sza wie. Obec nie re ali zu je pro gram stu-
diów po dy plo mo wych w kla sie prof.
Arie Var die go w Hoch schu le für Mu sik,
The ater und Me dien Han no ver. Lau re -
at naj wyż szych na gród na kon kur sach
ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych.
Jest sty pen dy stą Mi ni ster stwa Na uki
i Szkol nic twa Wyż sze go, Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go oraz
Fun da cji Pro Mu si ca Bo na, pro gra mu
sty pen dial ne go „Mło da Pol ska”. W mar -
cu 2014 ro ku otrzy mał Sty pen dium Kry-
stia na Zi mer ma na. 
W krę gu je go za in te re so wań znaj du je
się rów nież ka me ra li sty ka, któ rej uczył
się pod kie run kiem prof. Kai Dan czow-
skiej, mgr Ju sty ny Dan czow skiej i dr
hab. Sła wo mi ra Cier pi ka.
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1111  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU PIĄTKI Z GITARĄ **  

1111,,  1122  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
PREZENTACJA OPERY BEZLUDNA WYSPA J. HAYDNA **

1177  VV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL  
KONCERT ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW 
PROGRAMU ERASMUS+ **

1188  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
KONCERT DYPLOMANTÓW 
Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ KAMERALNĄ **

1199  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DYPLOMANTÓW 
Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ **

2222  VV,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL
WIOSENNY KONCERT KAMERALNY
Z UDZIAŁEM STUDENTÓW Z KLASY KAMERALISTYKI 
PROF. DR HAB. ANNY GĄGOLI **

2233  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DYPLOMANTÓW STUDIÓW 
I STOPNIA WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ **

2266  VV,,  ggooddzz..  1155..0000,,  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU FORTEPIAN PLUS **

2288  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU OBLICZA MUZYKI EUROPY  **

3300  VV,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DYPLOMANTÓW STUDIÓW 
II STOPNIA WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ **

Sza now ni Pań stwo,
Ser decz nie za pra szam do udzia łu 
w wy da rze niach ar ty stycz nych 
i na uko wych, któ re Aka de mia 
Mu zycz na im. Ka ro la Li piń skie go
we Wro cła wiu pro po nu je w tym
mie sią cu. Maj za po wia da się
nie zwy kle cie ka wie.

Wśród wy da rzeń ar ty stycz nych, któ re od bę dą się w Sa li Kon cer to wej na szej Uczel ni, pra gnę 
za re ko men do wać: pre zen ta cję ope ry Bez lud na wy spa J. Hayd na z udzia łem Aka de mic kiej 
Or kie stry Ba ro ko wej pod dy rek cją Zbi gnie wa Pil cha (11 i 12 ma ja), kon cer ty dy plo man tów
z Aka de mic ką Or kie strą Ka me ral ną (18 ma ja) oraz z Aka de mic ką Or kie strą Sym fo nicz ną 
(19 ma ja), kon cer ty dy plo man tów stu diów I stop nia (23 ma ja) oraz stu diów II stop nia 
(30 ma ja) Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki i Mu zy ki Ko ściel nej oraz kon cert z cy klu
Ob li cza mu zy ki Eu ro py (28 ma ja).

Spo śród po zo sta łych wy da rzeń ar ty stycz nych war te uwa gi są: kon cert z cy klu Piąt ki z gi ta rą 
(11 ma ja), kon cert za gra nicz nych stu den tów pro gra mu Era smus+ (17 ma ja), Wio sen ny 
kon cert ka me ral ny (22 ma ja) oraz kon cert z cy klu For te pian Plus (26 ma ja). 16 ma ja od bę dzie
się VII Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa Ka rol Li piń ski – ży cie, dzia łal ność, epo ka. 

W ma ju bę dzie my tak że go ścić wie lu wy bit nych pe da go gów z za kre su in stru men ta li sty ki, 
ka me ra li sty ki oraz mu zy ko lo gii, któ rzy po pro wa dzą otwar te dla pu blicz no ści wy kła dy 
i warsz ta ty.

Go rą co za chę cam, zwłasz cza mło dzież szkół mu zycz nych I i II stop nia oraz stu den tów 
i ab sol wen tów wyż szych uczel ni mu zycz nych, do udzia łu w dwóch kur sach, któ re 
or ga ni zu je my la tem. Są to: X Let nia Aka de mia Mu zycz na (26 czerw ca – 1 lip ca) oraz
XLI Mię dzy na ro do wy Mi strzow ski Kurs Pia ni stycz ny w Dusz ni kach -Zdro ju (16-28 lip ca). 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat wszyst kich wy da rzeń znaj dą Pań stwo się na stro nie 
in ter ne to wej na szej Uczel ni: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll. Ser decz nie za chę cam do sko rzy sta nia 
z bo ga tej ofer ty Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu. Wie rzę, że udział
w każ dym z wy da rzeń do star czy Pań stwu wie lu nie za po mnia nych wra żeń.

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi,
Grze gorz Ku rzyń ski

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

       



6 CJG nr 288 – luty 2018cojestgrane. pl – koncentrator kultury

Chór Chłopięcy NFM Warsztaty
11 i 12 czerwca 9:00, 10:15 i 11:30

Sala Kameralna, Na ro do we Fo rum Mu zy ki, pl. Wolności 1 we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki zaprasza uczniów klas I-III na bezpłatne warsztaty 
i koncerty edukacyjne Chóru Chłopięcego NFM. 
Chór Chłopięcy NFM został założony w 2009 roku przez Andrzeja Kosendiaka,
dyrektora Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocła-
wiu. Od początku swojego istnienia angażuje się w życie kulturalne miasta,
współpracując z Operą Wrocławską, Teatrem Polskim, a także z Wrocławskim
Teatrem Lalek. Zespół koncertował również w Austrii, Czechach, Słowacji i Ja-
ponii. Dyrektorem artystycznym zespołu jest Małgorzata Podzielny. 
Partnerem Chóru Chłopięcego NFM jest Fundacja PZU.

Szczegółowe informacje: www.nfm.wroclaw.pl/zespoly/chor-chlopiecy-nfm

Pod dachami Paryża Koncert piosenki francuskiej
6 maja 18:00 Scena klubowa Filharmonii Opolskiej

Zespół: Joanna Hort – wokal | Piotr Kopietz – akordeon, narracja | Michał Zuń – kontrabas

Muzycy zespołu sięgając po utwory z repertuaru największych legend francu-
skiej piosenki i ubarwiając je tradycyjnymi walczykami musette, przenoszą słu-
chaczy wprost do paryskiego Montmartre’u, tętniącego życiem ulicznych ka-
wiarni i przepełnionego niezwykłymi opowieściami… przy dźwiękach, nieroz-
łącznie związanego z muzyką francuską, akordeonu – z jego niezwykłymi moż-
liwościami sonorystycznymi i technicznymi.

Bilety: 20 zł
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Ogni sty ptak
11 ma ja 19:00

Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Głów na
plac Wol no ści 1 we Wro cławiu
Andrzej Boreyko – dyrygent
Agata Szymczewska – skrzypce
NFM Filharmonia Wrocławska
Program: I. Strawiński Pogriebalnaja piesń
op. 5 (polskie prawykonanie)
E.-P. Salonen Koncert skrzypcowy
E.-P. Salonen Helix
I. Strawiński Ognisty ptak – suita
baletowa (1945)

Czas na spo tka nie z mu zy ką kom po-
zy to rów XX i XXI wie ku. Pre zen to wa -
ny re per tu ar bę dzie dla me lo ma nów
praw dzi wą mu zycz ną ucztą. 
W pro gra mie znaj dą się utwo ry uty-
tu ło wa ne go dy ry gen ta i kom po zy to ra
Esy -Pek ki Sa lo ne na oraz Igo ra Stra-
wiń skie go – twór cy, któ ry zre wo lu cjo-
ni zo wał mu zy kę naj now szą.
Ten kon cert bę dzie waż nym wy da rze-
niem kul tu ral nym – mu zy cy NFM Fil-
har mo nii Wro cław skiej pod dy rek cją
An drze ja Bo rey ki do ko na ją pol skie go
pra wy ko na nia utwo ru Igo ra Stra wiń-
skie go Po grie bal na ja piesń op. 5. 
Pro gram kon cer tu do peł nią dzie ła fiń-
skie go dy ry gen ta i kom po zy to ra Esy -
-Pek ki Sa lo ne na. 
Utwór He lix z 2005 ro ku zin ter pre tu ją
mu zy cy NFM Fil har mo nii Wro cław-
skiej, a po pis swo ich wir tu ozow skich
umie jęt no ści da w Kon cer cie skrzyp-
co wym ce nio na ar tyst ka Aga ta Szym-
czew ska.
Skrzypaczka jest laureatką wielu kon-
kursów, m.in. zwyciężyła w XIII Mię-
dzynarodowym Konkursie Skrzypco-
wym im. Henryka Wieniawskiego.
Gros sukcesów muzycznych przynio-
sło jej koncertowanie w Londynie. 

Bi le ty: od 10 do 110zł

Wie czór Fla men co Za pra sza Ju sty na Ja rek
18 ma ja 18:00 Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry Śród mie ście, ul. Du bo is 5 we Wro cławiu
Jak co ro ku, naj waż niej sza wro cław ska im pre za fla men co: Wie czór Fla men co
w MDK Śród mie ście. Ta niec, ta niec i jesz cze raz ta niec. Grat ka dla wiel bi cie li fla-
men co i nie tyl ko. Na sce nie naj lep sze wro cław skie tan cer ki fla men co i ich
uczen ni ce. Prze krój sty lów ta necz nych, po kaz stro jów i urze ka ją ce ak ce so ria
– tym ra zem kró lo wać bę dą wa chla rze. Wstęp wolny!
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Michał Zatora – harfa
25 maja 19:00

Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak,
pl. Konstytucji 3 Maja 4 we Wrocławiu

Najprawdopodobniej jedyny harfista
w Polsce i jeden z niewielu na świecie,
który wykonuje na harfie autorski re-
pertuar akompaniując sobie do śpiewu.
Wielokrotnie zapraszany do współ-
pracy przez polskie filharmonie.
Półfinalista piątej edycji programu
Mam Talent. Stypendysta Marszałka
Wielkopolski. W swoim repertuarze
posiada kompozycje klasyczne i au-
torskie. W pracy pomaga mu rzetelne
wykształcenie otrzymane na Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu, którą
ukończył z wyróżnieniem (w klasie
prof.  Katarzyny Staniewicz).

Bilety: 20 zł

Izra el w Egip cie 
20 ma ja 18:00 

NFM, Sa la Głów na, pl. Wol no ści 1
Wolfgang Kostner – dyrygent
Maria Erlacher, Susanne Langbein – soprany
Markus Forster – alt
Markus Schäfer – tenor 
thomas Stimmel, Peter Strömberg – basy
Vokalensemble NovoCanto
Wrocławska Orkiestra Barokowa
Program: G.F. Händel Izrael w Egipcie
– oratorium HWV 54

Usłyszymy jedno z najsłynniejszych,
naj bar dziej no wa tor skich dzieł nie miec-
kie go kom po zy to ra Georga Friedricha
Händla oratorium Izra el w Egip cie.
Utwór nie posiada typowej fabuły –
tekst został oparty na fragmentach ze
Starego Testamentu. Kompozytor wy-
różnił w tym dziele partie chóralne, a
mniejsze znaczenie przypisał solowym.
Oratorium za pre zen tu ją ar ty ści spe-
cja li zu ją cy się w wy ko naw stwie mu-
zy ki daw nej. Au striac ki dy ry gent
i chór mistrz Wol fgang Kost ner po kie-
ru je po łą czo ny mi si ła mi vo ka len sem-
ble NovoCanto oraz Wro cław skiej Or-
kie stry Ba ro ko wej.

Bi le ty: 50-10 zł

Wie czór w Kra inie Ope ret ki
Z oka zji Dnia Mat ki
26 ma ja 18:00

Ny ski Dom Kul tu ry, ul. Wa ło wa 7 w Ny sie
Nyski Dom Kultury oraz Towarzystwo
Teatralne zapraszają na niesamowity
Wieczór w krainie operetki.
Będzie to mu zycz na po dróż prze peł-
nio na hu mo rem, barw ny mi stro ja mi,
tań cem i prze pięk nym śpie wem wy-
bit nych so li stów, któ rzy na pew no zo-
sta wią zadowoloną pu blicz ność z me-
lo dią na ustach. 
Pod czas spek ta klu kil ku na sto oso bo -
wa gru pa ar ty stów wykona utwo ry
z Ze msty Nie to pe rza Straus sa,Wie-
deń skiej Krwi Straus sa, Cli vii Do sta la,
Księż nicz ki Czar da sza Kal ma na Or fe-
usza w Pie kle Of fen ba cha, i wie le in-
nych po ry wa ją cych prze bo jów z ope-
re tek i oper. 

Bilety: 50 zł

Vokalensemble NovoCanto

duo OctOpus
Ryszard Żołędziewski - saksofon
Gleb Bielajew - fortepian
14 ma ja 18:00

Klub MiL, pl. T. Ko ściusz ki 10, Wrocław
Program: Jean Absil, Fantaisie-Caprice
Fryderyk Chopin, Etiuda op.25 nr 12
Karen tanaka, Night Bird
Evgenin Irshai, Nuclear Sax

dr hab. Ry szard żo łę dziew ski, sak sofo-
ni sta, pe da gog, aran żer i kom po zy tor.
Stu dia w za kre sie gry na sak so fo nie od -
był w Kon se rva to rium für Mu sik und
The ater Bern w Szwaj ca rii, w kl. sak so fo -
nu prof. Chri stia na Ro el lin ge ra. W AM im.
K. Li piń skie go we Wro cła wiu pod kie r.
prof. Mie czy sła wa Sta chu ry uzy skał sto-
pień dok to ra sztu ki mu zycz nej, a na stęp-
nie prze pro wa dził prze wód ha bi li ta cyj ny.
Gleb Bie la jew, ukoń czył stu dia pia ni-
stycz ne w klasie for te pia nu prof. Raf fi
Kha ra ja ny ana w AM w Ry dze. Stu dia
kon ty nu ował na Wy dzia le Kom po zy cji
u Agris En gel ma ni sa i Ro mu al da Kal-
so sa. W ra mach pro gra mu Era smus
stu dio wał tak że w Wied niu w kla sie
prof. Oleg Ma isen ber ga.

Wstęp wolny!

Szyszak gra dla ubogich z Madagaskaru i Rwandy
26 maja 20:00 Wędrówki Pub, Podwale 37/38 we Wrocławiu
Karkonoski Zespół Folkowy już po raz drugi zagra dla ubogich z Afryki. Zapra-
szamy na koncert nadzwyczajnych ludzi, którzy śpiewają o górach. Odbędzie
się aukcja prac wrocławskich artystek i sprzedaż płyt Zespołu Szyszak.

Wstęp wolny, dla chętnych do pomocy datki do puszki!
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Zaucha Project
3 maja, 19.00

Kino, Polkowickie Centrum Animacji
23 maja 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Michał Bober – vocal |  Marta Mackiewicz
i Agata Majewska – backvocal | Michał
Moper Wilczyński – guitar | tomasz Ję-
drzejewski – piano | Piotr Sypień – bass   
tomasz Garbera – drums

3 maja odbędzie się inauguracja trasy
koncertowej przygotowanej przez
grupę Zaucha Project z okazji 70.
rocznicy urodzin Andrzeja Zauchy.
Jest to muzyczny hołd składany przez
wrocławskich wokalistów i muzyków
tej wybitnej osobistości polskiej es-
trady. Inicjatorem projektu jest wro-
cławski gitarzysta Michał Wilczyński.
W koncercie znalazły się najpopular-
niejsze utwory Zauchy, takie jak:
Myśmy byli sobie pisani, C’est la vie,
Siódmy rok, Byłaś serca biciem, Wy-
myśliłem Ciebie, Baw się lalkami. Jest
też jednak sporo niespodzianek.

Bilety: Polkowice 10 zł | Wrocław 30 zł

Maciek Czemplik Quartet Jazz On The Rooftop vol. 1
23 maja 20:00

Dach Hotelu Monopol, ul. Heleny Modrzejewskiej 2 we Wrocławiu
Maciek Czemplik – gitara | dominik Gawronski – trąbka | Bartek Chojnacki – kontrabas,  
dawid Opaliński – perkusja

Maciej Czemplik jest gitarzystą, kompozytorem i producentem aktywnie związa-
nym z wrocławskim środowiskiem muzycznym. Debiutował z gitarzystą Mać-
kiem Mazurkiem w jazzowym duecie gitarowym, z którym w 2001 r. otrzymał wy-
różnienie podczas Międzynarodowego Konkursu Gitarzystów Jazzowych 
im. Marka Blizińskiego w Warszawie. Współpracował z zespołami Aformental,
Azyl, nagrywał dla hiphopowców Jokera oraz Erio, grał muzykę teatralną we wro-
cławskich teatrach. Koncertuje z autorskim triem jazzowym Maciek Czemplik Trio
grającym gitarowo-przestrzenne kompozycje autora z towarzyszeniem kontra-
basu i perkusji. Największą popularność przyniósł mu autorski projekt czemplik-
music, zapraszając do nagrań różne wokalistki. Współpracował z Karoliną Łopuch,
z którą wydał w 2016 pierwszy autorski singiel pt. Rozstroje oraz zdobyli w tym
składzie wiele nagród i wyróżnień. Drugim znaczącym duetem jest współpraca 
z Natalią Lubrano, która zaowocowała wyróżnieniem i nagrodą publiczności pod-
czas PPA  2014 oraz w tym samym roku nagrodą w Toruniu na Festiwalu Ballady
i Piosenki Filmowe. Jest też wiele innych świetnych wokalistek, z którymi Maciek
koncertuje, warto wymienić: Anię Kłys, Paulinę Lendę, Adriannę Styrcz (Tercet
Neurotyczny), Natalię Podwin, Aleksandrę Kwaśniewską (Londyn).

Roy Benett Group
4 maja 20:00

Vertigo, ul. Oławska 13 we Wrocławiu
Muzyka Roy Bennet Group to energe-
tyczna mieszanka muzyki funk, reg-
gae, soul i r&b z przejawiającą się 
w aranżacjach harmonią jazzową. 
Wokalista zespołu to rodowity Jamaj-
czyk na co dzień mieszkający w Lon-
dynie. Jego styl i sceniczna ekspresja
wyraźnie nawiązują do muzycznych
tradycji Jamajki, muzyki funkowej spod
znaku Jamesa Browna, soulu czy R&B.
Niezwykła żywiołowość, charyzma 
i ogromna pozytywna energia wokali-
sty emanuje na cały band, który pod-
czas koncertów tworzy na scenie
prawdziwy muzyczny dynamit. To
właśnie pojęcie najtrafniej charaktery-
zuje tą polsko-angielską, dziewięcio-
osobową formację, której frontmanem
jest oczywiście Roy Bennett, a liderem
basista Krzysztof Witkowski.
Podczas koncertu zaprezentowane
zostaną autorskie kompozycje z reko-
mendowanego przez Marka Niedź-
wieckiego i radiową Trójkę albumu
Positive Energy oraz covery wielkich
przebojów jazzu, soulu i reggae.
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Boffelli | Italiano Vero
Koncert Muzyki Włoskiej
12 maja 19:00

CK Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Boffelli to zespół młodych entuzja-
stów, absolwentów uczelni muzycz-
nych we Włoszech i w Polsce. W Pol-
sce usłyszymy ich po raz pierwszy, ale
z wielkim powodzeniem koncertowali
już w klubach i na estradach we Wło-
szech, Francji i Hiszpanii. 
Podczas koncertu zespół przybliży
polskiej publiczności naturę prawdzi-
wego Włocha (Italiano vero). Nie za-
braknie opowieści i anegdot o Italii
oraz obyczajach Włochów podpatrzo-
nych okiem Polki żyjącej od lat we
Włoszech. W repertuarze koncertu
melancholijne pieśni neapolitańskie
oraz energiczne, żywe i wesołe rytmy.

Bilety: 40 zł

Kalina Czyste Szumienie
18 maja 20:00

Stara Piwnica, ul. Krupnicza 15, Wrocław
Kalina Hlimi-Pawlukiewicz ps. KALINA
to kobieta renesansu – muzyk, aktorka,
scenarzystka, improwizatorka. Znana
z ekranu m.in. Barwy szczęścia, Ojciec
Mateusz czy Pręgi W ub.r. ukazała się
jej pierwsza płyta, która zebrała
świetne recenzje. KALINA zaprezentuje
debiutancki materiał na Enea Spring
Break Festival 2018 co jest ogromnym
wyróżnieniem i dowodem na to, że
Czyste Szumienie było jednym z naj-
ważniejszych i najodważniejszych de-
biutów muzycznych ubiegłego roku.
Ciekawe, świeże aranżacje, inteli-
gentne i poetyckie teksty o życiu 
w mieście i magii miłości podbiły serca
słuchaczy i zyskały uznanie krytyków.

Bilety: 25 zł

the Simple Path Jazz w Światowidzie
11 maja 19:00 ODT Swiatowid, ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu

Jakub Olejnik – kontrabas/gitara basowa | Vojto Monteur – gitary
tomasz Pruchnicki – saksofon | Mateusz Maniak – perkusja

Muzyka The Simple Path wyrasta z jazzowej tradycji, w niezwykły sposób łą-
cząc elementy jazzu i soulu z nowoczesną elektroniką. 
Zespół wyróżniają ciekawe aranżacje oraz swobodne przemieszczanie się po
muzycznych stylach. Grane tematy są jedynie pretekstem dla daleko idących
muzycznych eksploracji. Improwizacje saksofonu, gitarowe ambienty oraz jaz-
zowy groove kontrabasu i perkusji tworzą wyjątkowy nastój. Muzycy nie boją się
zapożyczeń, sięgają po znane motywy oraz środki wyrazu typowe dla muzyki
klasycznej czy etnicznej.

Bilety: 10 zł

Janusz Radek z zespołem
22 maja, 20.00

Stary Klasztor, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Usłyszymy ulubione przez publiczność
piosenki z przekroju całej twórczości Ar-
tysty. Nie zabraknie utworów, które już
od długich lat kojarzone są przez odbior-
ców z Jego nazwiskiem, jak Kiedy U-ko-
chanie,Dziękuję za miłość, Groszki i róże,
Na moście w Avignone, czy wreszcie
Dziwny jest ten świat oraz Domek bez
adresu. Bilety: 80/60/40 zł

Joanna Mioduchowska
17 maja 19:00

Galeria Sztuki i Miejsce Spotkań Ślimak,
pl. Konstytucji 3 Maja 4,
wejście od Dąbrowskiego 37, Wrocław

Zapraszamy na koncert zjawiskowej
Artystki, która swoim głosem wpływa
na odbiorców w sposób magiczny.
Posłuchamy nowych i starszych pio-
senek Joanny. Będzie klimatycznie,
trochę wesoło, trochę z łezką. W pro-
gramie autorskie piosenki Joanny oraz
do wierszy Romy Rappe, Jacka Saba-
towicza, Tadeusza Knyziaka, Andrzeja
Kubiaka i innych z muzyką Joanny.
Niewykluczone niespodzianki.
Koncert promujący nową płytę Joanny
Mioduchowskiej pt. Perełki.

Bilety: 20 zł

fot. M. Buddabar
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Przodki | BalSam 
Potańcówka z muzyką na żywo
19 maja 19:00

Klub Literacki Proza,
Przejście Garncarskie 2 we Wrocławiu

Koncert ma charakter swobodnej po-
tańcówki, na której pojawi się muzyka
tradycyjna z różnych zakątków Europy. 
Kapela Przodki, poznańska inicjatywa
muzyczna, grająca muzykę wiejską
Wielkopolski, a szczególnie z kali-
skiego i sieradzkiego. 

Skład: Jarosław Cendrowski – skrzypce,
Karolina Ociepka – baraban, Karol Majerow-
ski – trąbka, Joanna Szaflik – basy, śpiew

BalSam, ich muzyka przeznaczona jest
do tańca – radosnego jak koła syrkasyj-
skie, transowego jak bretońskie hanter
dro, skocznego jak irlandzkie polki, in-
tymnego jak francuska mazurka.

Skład: Ewa – śpiew, akordeon, recytacja
Michał Zajączkowscy-de Mezer – gitara
akustyczna, Jakub Szczygieł – (irlandzki flet
poprzeczny, flażolety, klarnet 
Bi le ty: 20 zł

Pieśni ze Słowacji Z cyklu: Piątki z kulturą tradycyjną
Śpiew poprowadzi Wiola Jakubiec
18 maja 18:00 Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21 we Wrocławiu
Zapraszamy na spotkanie z pieśniami tradycyjnymi ze Słowacji, odnajdujemy w nich
elementy rusińskie, polskie, węgierskie, cygańskie. Organizatorzy zaprezentują róż-
norodne piękno prostych i subtelnych pieśni. Nie zabraknie melodii czardasza, de-
likatnych walczyków, kołysanek i archaicznych pieśni. Całość spotkania śpiewa-
czego uzupełni krótkie wprowadzenie o kulturze ludowej tego regionu.
WIOLA JAKUBIEC – skrzypaczka i wokalistka. Studentka muzykologii na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Od kilkunastu lat związana z wieloma zespołami i ka-
pelami regionalnymi z Beskidu Żywieckiego. Obecnie można usłyszeć ją z Ze-
społem Pieśni i Tańca Żywczanie i kapelą Póki Co. We Wrocławiu występuje mię-
dzy innymi z Orkiestrą Muzyki Świata Narodowego Forum Muzyki. W programie:
wprowadzenie do pieśni – język, tradycje, kultura, nauka pieśni.

Na zajęcia przyda się wygodny strój | Zapisy: chatka.tanca@gmail.com

Alvear | Murayama | Nutters Trio for Memories
25 maja 20:00 Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A
Zapraszamy na kolejny koncert w ramach nowej serii muzycznych wydarzeń 
w Muzeum Współczesnym Wrocław. Program cyklu koncentruje się wokół eks-
perymentalnych praktyk dźwiękowych, a punktem wyjścia dla całego przedsię-
wzięcia jest nietypowa architektura schronu przeciwlotniczego – siedziby MWW.
25 maja będziemy mieli okazję posłuchać koncertu duetu Karoujite, który tworzą
Cristián Alvear i Seijiro Murayama, a także nowej kompozycji Koena Nuttersa pt.
Trio for Memories w wykonaniu Alveara, Murayamy oraz samego Nuttersa.

Bilety: 20 zł (płatność tylko gotówką)

Oana Cătăli na Chi ţu
Bu cha rest Tan go
10 ma ja 20:00

Sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1, Wro cław
de jan Jo va no vic – akor de on
Vla di mir Kar pa rov – sak so fon

Jed na z naj waż niej szych ru muń skich
wo ka li stek, ob da rzo na cha ry zma tycz-
nym gło sem, od wie dzi Wro cław.
Pro jekt mu zycz ny Bu cha rest Tan go
od kry wa za gi nio ną mu zy kę, brzmie nie
ru muń skie go tan ga, któ re re gu lar nie
po ja wia ło się w bu ka resz teń skich ka-
fej kach, par kach, klu bach i re stau ra-
cjach w la tach trzy dzie stych XX wie -
ku. Oana Cătăli na Chi ţu i jej mu zy cy
łą czą za gi nio ne tan go tam tej ery z lu-
do wy mi bal la da mi Ma rii Ta na se,
wspa nia łej di vy ży ją cej w la tach 1913-
1963, na zy wa nej ru muń ską Edith Piaf.

Bi le ty: 50/35 zł

Gru pa Fur ma na
The Red Ha ired Boy
4 ma ja 20:00

Klub A`Pro pos
ul. Wie niaw skie go 82 w Wał brzychu

Gru pa Fur ma na w kil tach to uni ka to wy
pro jekt ze spo łu ist nie ją ce go na pol skiej
sce nie od 1989 r., ma ją ce go na swo im
kon cie 5 au tor skich płyt w ga tun ku co-
un try/blu egrass/folk. Pod czas te go-
rocz nej tra sy kon cer to wej Gru pa Fur-
ma na wzbo ga ci ła swój re per tu ar o pio-
sen ki in stru men tal ne, opar te na tra dy-
cyj nych mo ty wach mu zy ki ir landz kiej.
Tworzą show skrzyp co we na naj wyż-
szym po zio mie dając ogrom ną por cję
po zy tyw nej mu zycz nej ener gii.

Raz dwa trzy Waż ne Pio sen ki
3 ma ja 19:00

Te atr Zdro jo wy, ul. Par ko wa 2, Po la ni ca Zdr.
Na le żą do kla sy ki. Zna ją ich wszy scy.
Pro sto tą i szcze ro ścią tra fia ją do każ de -
go, są uni wer sal ni. Bez wzglę du na wiek
– swój i od bior cy, po tra fią tra fić w sed no
i uchwy cić to coś szcze gól ne go, tu i te -
raz. Ich utwo ry ma ją nie sa mo wi tą zdol-
ność po bu dza nia do roz mo wy, otwie ra ją
umysł i roz wią zu ją ję zyk. Nie wie le ze-
spo łów w Pol sce mo że po chwa lić się tak
bo ga tą hi sto rią wspól ne go gra nia. Ra -
zem prze szli dłu gą dro gę przez wie le
nur tów i sty li styk, od ja ro ciń skiej sce ny,
po stu dio im. Agniesz ki Osiec kiej. Sta le
im po nu ją wraż li wo ścią, spo strze gaw-
czo ścią i dy stan sem.

Bi le ty: 50 zł
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Hamlet, Książę danii William Szekspir
18, 19 maja 19:00 SPEKTAKL GALOWY | 20, 26, 27 maja 19:00
17, 18, 23, 24, 25 maja 11:00

Teatr Modrzejewskiej, Scena na Nowym Świecie, ul. Nowy Świat 19 w Legnicy
Przekład: Stanisław Barańczak | Inscenizacja: Jacek Głomb
Reżyseria: Krzysztof Kopka | Scenografia: Małgorzata Bulanda | Muzyka: Kormorany
Ruch sceniczny: Leszek Bzdyl

Powraca jeden z najbardziej intrygujących tytułów w repertuarze i jedno z naj-
większych dzieł w historii dramatu. Legnicki Hamlet, pokazywany w wielu mia-
stach Polski, a także w czeskiej Pradze, został w swoim czasie uznany za te-
atralną perłę, jeden z najciekawszych spektakli szekspirowskich Dolnego Ślą-
ska i Polski. W nowej obsadzie zyska nowe oblicze i energię, pozostając zarazem
tą samą inscenizacją – spektaklem twardym, dotkliwym i niewygodnym, wyra-
zistym i pełnym emocji, siłą bezlitosnej metafory opisującym współczesność.
Widzowie muszą się przygotować na sceny pełne ognia, walki, muzyki, ale także
na wątpliwości czy liryzm. Na nowo ożyje także jedyna w swoim rodzaju prze-
strzeń Sceny na Nowym Świecie, stając się tym razem zrujnowanym Elsyno-
rem, światem po wielkiej katastrofie, który jest kością wyłamaną w stawie
i gdzie w brutalny sposób trzeba przejąć władzę, by przywrócić normy.  

Bilety: 35 zł i 28 zł | Informacja i rezerwacja: 76 72 33 505, bilety@teatr.legnica.pl

Fot. Bartek Sowa

tymczasem
Teatr Improwizacji Improkracja
8 maja 20:00

Vertigo, ul. Oławska 13 we Wrocławiu
Głównym bohaterem spektaklu Tym-
czasem jest miejsce, w którym jedno-
cześnie toczy się akcja. Opowiadana hi-
storia trwa tyle czasu, ile sam spektakl.
Wątki przeplatają się jak w świetnie
zmontowanym filmie, a bohaterowie
żyją własnym życiem, nawet gdy ich
nie widzimy na scenie. Wszystko to za-
improwizowane na oczach publiczno-
ści przez aktorów Teatru Improwizacji
IMPROKRACJA. To jedna z pierwszych
grup, które od ponad 6 lat prezentują
ten rodzaj teatru w kraju. 
Ich spektakle opierają się na komedio-
wych scenach improwizowanych,
które tworzone na żywo i bez scena-
riusza, zaskakują publiczność jak i sa-
mych aktorów.

Stu le cie Nie pod le gło ści
Ob cho dy na Dol nym Ślą sku
10 ma ja

Am fi te atr, pl. Te atral ny w Wałbrzychu

14:00 przed sta wie nie dla dzie ci
W gó ry i w mo rze! reż. Ł. Za le ski 
16:00 gril lu je my na stu le cie, czy li naj-
lep sza li te ra tu ra na głos! 
Ba tor + To kar czuk + Da isy + Gó ral ska -
-No wak w wy ko na niu te atral nych grup
Sza niaw skie go reż. M. Mi klasz. 
Na wroc ka -Ko me da – słu cho wi sko
w wy ko na niu gru py Nie do ro śli 30+
reż. Ł. Za le ski
18:00 Ze spół Ka me ral ny Fil har mo-
nii Su dec kiej w Wał brzy chu, w pro gra-
mie: Ko me da + Na le pa + Dęb ski + Wie-
niaw ski + Mo niusz ko + Ki lar
20:00 Pio sen ki na ko niec świa ta…
i stu le cie reż. M. Pod staw ny

Bilet za grosz!

Pod Słoń cem Sza ta na
– o księ dzu co z dia błem wo jo wał
12 ma ja 19:00

Integracyjny Teatr Arka, ul. Mennicza 3
(wejście od ul. Świdnickiej), Wrocław
Re ży se ria: Re na ta Ja siń ska
Sce na riusz: Re na ta Ja siń ska i Ja ro sła wa
Ma kus | Cho re ogra fia: Jan Ny kiel
Ko stiu my: Ka ro li na Ko niec ka i Alek san der
Ma rqu ezy | Re ż. świa teł: Bar tło miej Pa kos

Sce na riusz po wstał pod wpły wem po-
wie ści Geo rg sa Ber na no sa. Przed sta wie-
nie jest  ko me dią, gro te ską, i tro chę  dra-
ma tem. Jest pró bą po wie dze nia o zja wi-
sku Sza tan. Nie umie jęt ną, gdyż ta jem ni -
ca jest nie do ogar nię cia, a każ dy czło wiek
Ta jem ni cę okre śla  in dy wi du al nie i to jest
bar dzo in te re su ją ce. Za pra sza my na za-
ba wę  w Ciem ność i Ja sność, na pró by
od kry wa nia świa ta po za ma te rial ne go.

Bilety: 40/30 zł

Chodź na słówko 
PREMIERA
19 maja 17:00
20 maja 12:30

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu,
ul. Jana Brzechwy 16

Oto zdeformowane przez małe dziecko
słówka postanawiają stać się słowami
potrzebnymi i znaczącymi. Przecież
wiadomo, że lepiej być KURĄ niż KULĄ,
a TOPERZ z całą pewnością bez NIE
jest wybrakowany i niepotrzebny. Ale
czy na pewno? Czy inność oznacza
bycie gorszym? Czy pragnienie bycia
kimś innym jest na pewno tym jedy-
nym pragnieniem, które posiadamy? 
I jak w tym wszystkim ma się odnaleźć
JĘZYK POLSKI - kaleczony i deformo-
wany na każdym kroku? No i najważ-
niejsze pytanie - czy BRZYDKIE SŁOWA
są komukolwiek potrzebne?

Bilety: 25 zł
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Pani Furia
Grażyny Plebanek
w reżyserii Krzysztofa Czeczota
19 maja 19:15 PRAPREMIERA
Spektakle: 20 maja 18:15,
22, 23, 24, 25 maja 19:15

Wrocławski Teatr Współczesny,
ul. Rzeźnicza 12

Realizacja Pani Furii we Wrocławskim
Teatrze Współczesnym to nagroda dla
autorki, Grażyny Plebanek, w II Konkur-
sie Dramaturgicznym STREFY KON-
TAKTU organizowanym wspólnie z Mia-
stem Wrocław.
Krzysztof Czeczot tworzy na scenie
opowieść o narodzinach, dojrzewaniu
i eksplozji głęboko zakorzenionego w człowieku bólu, gniewu i cierpienia, poka-
zanego z dwóch, pozornie różnych perspektyw. Będzie to opowieść o przezna-
czeniu, fatum i piętnie, jakie odciska na nas rodzina, wiara, przekonania oraz
wychowanie.

Bilety: 32/24 zł

Jakub Mieszała Tlen-Ballady
Dyplom indywidulany
23, 24 maja 19:00

AST Sala Studio, ul. Braniborska 
Małe formy teatralne
Inspiracja: Iwan Wyrypajew – tLEN
Przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska
Reżyseria i scenografia: łukasz duda
Występuje: Jakub Mieszała
Opracowanie plastyczne i animacje:
Magdalena Rzeszutek
dźwięk: Robert Kuryś, Piotr Warszewski
Światło: łukasz duda, łukasz Izdebski
Choreografia: Marcelina Leśniak
Produkcja: Jeleniogórskie Centrum Kultury,
teatr Odnaleziony

Spektakl jest dyplomem indywidual-
nym Jakuba Mieszały – studenta
IV roku Wydziału Lalkarskiego AST.
TLEN-BALLADY składa się z 10 od-
słon, przedstawiających w konwencji
plastyczno-lalkowej, filozoficzną przy-
powieść o destrukcyjnych skutkach
niekontrolowanej miłości. Poszukiwa-
nie wolności w tytułowych balladach,
jest dramatem człowieka, przedstawia
demony, które skrzętnie schowane pod
ludzką skórą wyłaniają się ukazując
oblicze atawizmów. Jest to jednocze-
śnie próba dyskusji o wolności, naszych
zależnościach i wyborah, za którymi
zawsze stoją konsekwencje.
„Między innymi dzięki głośnym wy-

stawieniom Tlenu na wielu europej-
skich scenach Iwan Wyrypajew został
okrzyknięty współczesnym Czecho-
wem, a jego magiczny dramat mani-
festem nowej wrażliwości, uwolnionej
od tyranii schematów.”

Alina Gierak, Nowiny Jeleniogórskie
Czas: 1 godz.15 minut | Grupa wiekowa: 16 +

trzy Oblicza Salvadora dali Wrocławski Teatr Formy
Spektakl Pantomimy | PREMIERA
19 maja 20:30 i 22:00 Arsenał, ul. Cieszyńskiego 9 we Wrocławiu

Scenariusz, reżyseria i opracowanie muzyczne: Józef Markocki

Przedstawienie pomyślane do prezentacji w przestrzeni pleneru, obfituje w po-
ruszające się efektowne żywe instalacje oraz grę aktorską, inspirowane życiem
i twórczością jednego z największych atystów XX w. – malarza surrealisty - eks-
centryka Salvadora Dali.
Dalí fascynował się  surrealizmem, który uczynił go sławnym. Ta fascynacja pro-
wadziła do świata przywoływanego podczas snu, który bazował na teorii filo-
zoficznej twórcy psychoanalizy Zygmunta Freuda. 
W warstwie wizualnej  spektaklu przywołane zostaną słynne obrazy żyraf czy
topniejących zegarów, człowieka złożonego z szuflad, ekscentrycznych kobiet
czy dzikich zwietrząt, które stały się znakiem firmowym artysty, ale również
inne formy i przejawy jego twórczości oraz motywy z jego życia.
Inspirując się Salvadorem Dali stawiam w spektaklu – sobie i widzom, kilka waż-
nych pytań, które dotyczą naszej egzystencji m.in. pytanie o granice wymiaru czasu,
fantomów realności, które pojawiają się w naszym codziennym życiu, gdzie więc
przebiega granica iluzji, marzeń i złudzeń, w które pragniemy wierzyć.

Józef Markocki
Czas: 60 min | Wstęp wolny! Fot. Tomasz Raczyński
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POŁAWIACZE PAPIERU fot. Bartosz Sowa

POŁAWIACZE PAPIERU 
DOM BERNARDY ALBA
REŻ. ZBIGNIEW SZYMCZYK

11 MAJA GODZ. 19:00
12 MAJA GODZ. 19:00
13 MAJA GODZ. 19:00
Scena Kameralna Teatru Polskiego

MIKROKOSMOS
REŻ.  KONRAD DWORAKOWSKI

23 MAJA GODZ. 11:00
24 MAJA GODZ. 11:00
25 MAJA GODZ. 11:00
Scena Kameralna Teatru Polskiego

       

dom Bernardy Alba Wrocławski Teatr Pantomimy
11, 12, 13 maja 19:00 Scena Kameralna, ul. Świdnicka 28 we Wrocławiu

Na podstawie dramatu Federico Garcii Lorki dom Barnardy Alba
Reżyseria, choreografia: ZBIGNIEW SZYMCZYK
Kostiumy: WANdA KOWALSKA | Scenografia: MAREK tYBUR
Opracowanie muzyczne: PIOtR SALABER

Co innego radzi namiętność, co innego rozum. (Owidiusz)

Sztuka Lorki odczytana została jako historia wyznaczania granic dozwolonych
form seksualności oraz definiowania tego, co jest normalne, moralne i naturalne.
Źródłem egzystencjalnego dramatu staje się swoista szczelina pomiędzy ciałem,
pragnącym rozkoszy i bliskości, a jego reprezentacją, która – będąc pod ciągłą re-
strykcją matczynych nakazów – pisze ciała córek w sytuacjach granicznych: po-
żądania, miłości, śmierci.
Matka, starająca się wyobcować córki wobec popędowej natury ciała, wprowadza
do porządku domowego dyscyplinę – efektywny instrument władzy nad tożsa-
mością każdej z nich. W tym domu nie okazuje się rodzicielskiej miłości, nie ma po-
błażania wybrykom młodości. Każda oznaka emancypacji zostaje brutalnie oba-
lona. Niebezpieczna gra pomiędzy budzącym się pożądaniem, a zniewalającym
wpływem matki rozpoczyna się, kiedy w domu pojawia się mężczyzna.

On Edge Rock Dance Theatre 
Kuznetsov & Achimowicz
18 maja 20:00

Sala Impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Produkcja i reżyseria: Rock dance theatre
dyrektor art.: Anna Marika Achimowicz
dyrektor muzyczny: Viktor J. Kuznetsov
Moda i stylizacja: Mari Qua 
Fotografia: Roberto Rybak
taniec i choreografia: Anna M. Achimowicz
Współp. choreograficzna: Johannes Randolf
dźwięk, gitary, skrzypce: Viktor J. Kuznetsov

Performance i spektakl w jednym.
Spektakl On Edge to fuzja tańca, muzyki
i wizualnej mody. Projekt będący zupeł-
nie nowym zjawiskiem scenicznym,
spektaklem hybrydą, gdzie tancerze
i muzycy są interaktywnie ze sobą
związani. Sięgając do tradycji muzycz-
nych klasyki, bluesa i rock & rolla,
Anna i Viktor tworzą nową rzeczywi-
stość sceniczną i język liryczny, lecz
silny jednocześnie.
Czas trwania: 60 min

Krzy wy do mek
Te atro te ka
15 ma ja 19:00

Cen trum Kul tu ry Mu za – Ki no
ul. Ar mii Kra jo wej 1 w Lu binie

Głów nym te ma tem sztu ki jest ma cie-
rzyń stwo. Dwie sio stry spo ty ka ją się
po la tach w do mu ro dzin nym. Ży ją ca
za gra ni cą Kla ra nie mo że (nie chce)
mieć dziec ka. Do zna ła wie le złe go
od mat ki. Młod sza z sióstr spo dzie wa
się dziec ka i chce się po świę cić wy cho-
wa niu po tom ka. Sio strom to wa rzy szą
ich part ne rzy. Jak się oka zu je po stać
mat ki wciąż rzu tu je na ich re la cje
z męż czy zna mi.

Bilety: 15 zł



14 CJG nr 291 – MAJ 2018cojestgrane.pl – koncentrator kultury

Pięć panien rozumnych i jeden mężczyzna lekkomyślny
10 maja, 18:00 Galeria Miejska, ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław

Artyści: Julia Curyło, Aleksandra Prusinowska, Natalia Rybka, Marcelina Groń, Joanna Kaucz,
Zbigniew Warpechowski

Prezentacja zbiorowa, której tytuł aluzyjnie odnosi się do przypowieści o pięciu
pannach rozumnych i pięciu lekkomyślnych z Ewangelii św. Mateusza. Ideą wy-
stawy jest prezentacja na przykładzie młodych artystek, tendencji nawrotu do
malarstwa figuratywnego, gdzie rzeźby znanego w Polsce nestora sztuki per-
formance – Zbigniewa Warpechowskiego stanowią swoisty kontrapunkt do ob-
razów każdej z młodych malarek. 

Kurator wystawy: Mirosław Jasiński | Do 16.04.2018 |  Wstęp wolny!

Zbigniew Warpechowski, Rodzice Julia Curylo, Starmap

We se la 21
19 ma ja 18:00

Mu zeum Et no gra fi cze,
ul. Trau gut ta 111/113 we Wro cławiu

Wy sta wa pod su mo wu ją ca pię cio let nie
ba da nia współ cze sne go we sel ne go ry-
tu ału. Eks po zy cja pre zen tu je re gu ły
ślub no -we sel nej prze mia ny w żo nę
i mę ża. Od pod ję cia przez pa rę de cy zji,
przez la bi rynt przy go to wań, mo ment
ślu bu, dzień i noc we se la, aż do po wol-
ne go za cie ra nia się wy da rzeń w pa mię -
ci. Bo ha te ro wie zo sta ją po rwa ni w po-
dróż, z któ rej wra ca ją od mie nie ni. Do ty-
czy to nie tyl ko pań stwa mło dych, ale
rów nież we sel nych go ści, o któ rych ry-
tu ał tak że się upo mi na.
Na nar ra cję wy sta wy skła da ją się re-
la cje uczest ni ków i świad ków wy da-
rzeń, ma te ria ły fil mo we, dźwię ko we
i fo to gra ficz ne, do wo dy rze czo we
z miej sca zda rze nia – przed mio ty po-
zy ska ne od par uczest ni czą cych w ba-
da niach. Moż na tam też pod glą dać
i pod słu chi wać pra cę an tro po lo gów.

Otwarciu w Noc Mu ze ów to wa rzy szyć bę-
dzie opro wa dza nie ku ra tor skie o 19:30
oraz za ba wa przy mu zy ce we sel ne go DJ-a
21:00-24:00! | Wystawa do 2.09.2018

Wesela 21  fot. Marcin Wąsik

Alex Urso Welcome to the Jungle | Witajcie w dżungli
19 ma ja 18:00 Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4 we Wro cławiu
To nowy projekt włoskiego artysty Alexa Urso. To także jego pierwsza wystawa
we Wrocławiu. Urodzony w 1987 r. artysta  zajmuje się kolażem, asamblażem
oraz instalacją. Wystawa jest efektem jego osobistej refleksji na temat funk-
cjonowania współczesnego systemu sztuki, jego dynamiki i głównych bohate-
rów. Urso podejmuje zabawny dialog z mistrzami sztuki XX w. (także polskimi)
używając dioramy i wielkoformatowego kolażu. 

Wystawa zrealizowana z pomocą  Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie | Wstęp wolny!

Sztuka druku
Od 22 ma ja Mu zeum Narodowe, pl. Powstańców Warszawy 4, Wro cław
Wystawa prezentuje starodruki renomowanych i niezwykle zasłużonych wydaw-
nictw i wydawców europejskich, których wkład w kulturę europejską jest ważny tak
samo jak autorów książek. Wśród wystawionych dzieł znajdą się rzadkie i niezwy-
kle cenne wczesne druki Antona Kobergera z Norymbergi, Petera Schoeffera z Mo-
guncji (na uwagę zasługują mszały wrocławskie z końca XV w.) i Hansa Luffta z Wit-
tenbergi (drukarza reformacji). Wystawa trwa do 15.07.2018

15-lat ŚSAFitA
Fotografia 2003-2018
5 maja 17:00

Muzeum Przyrodnicze 
w Jeleniej Górze-Cieplicach

Podczas otwarcia wystawy wiceprezes
Światowego Stowarzyszenia Artystów
Fotografików i Twórców Audiowizual-
nych Andrzej Małyszko zaprezentuje
sylwetkę niedawno zmarłego fotografa
Jerzego Wiklendta. W drugiej części
wernisażu odbędzie się projekcja filmu
pt. Rzeszowscy Janusze z prelekcją
Elżbiety Kaliszewskiej.

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: 
„Manieryzm wrocławski” 
27 lutego – 13 maja 2018

„Kolekcja sfragistyczna barona  
Hugona von Saurma-Jeltscha”
6 marca – 29 lipca 2018

„Żyj, słodka nadziejo!  
Szkło patriotyczne”
10 kwietnia – 3 czerwca 2018

„Sztuka druku”
22 maja – 15 lipca 2018

Panorama 
Racławicka

Wystawa stała: 
Dzieło J. Styki i W. Kossaka  
z lat 1893–1894 upamiętniające 
100. rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej 
 

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki  
Współczesnej

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

Wystawa czasowa:
„Tu strzyka, tam łupie, ale rży. 
A sumienie kąsa. Tadeusz Brzozowski  
– inspiracje, konteksty, ślady”
22 kwietnia – 29 lipca 2018

Muzeum  
Etnograficzne

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

Wystawa czasowa: 
„Wesela 21”
19 maja – 2 września 2018

Maj 2018
mnwr.art.pl

#do
czterech 
razy
sztuka!

70 lat Muzeum 
Narodowego
we Wrocławiu
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Noc Muzeów na ASP
4. Festiwal Malowania
19 maja ASP we Wrocławiu

4. Festiwal Malowania to wydarzenie artystyczne skierowane do wszystkich
otwartych na artystyczne doświadczenia ludzi. Podczas 4.FM otwarte zostaną
malarskie pracownie, odbędą się pokazy, wykłady i warsztaty, prezentujące
techniki i metody malarskiej ekspresji.
Z myślą o potrzebach uczestników w różnym wieku  warsztaty przygotowane są
i dedykowane wszystkim, także dzieciom lub konkretnym grupom wiekowym.
PROGRAM:

17.00-19.00 – wykłady i warsztaty malowania pod okiem dydaktyków
i studentów Akademii (m.in. technika wenecka, studium modela, malowanie
na folii, malowanie muralu, analiza obrazów)
19.00  – oficjalne otwarcie 4. Festiwalu Malowania. Ogłoszenie laureatów 
I. edycji Konkursu Malarskiego skierowanego do studentów Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Wernisaż wystawy pokonkursowej.
20.00-24.00 – cykl wykładów – autoprezentacji Profesorów Akademii Sztuk
Pięknych, pokazy multimedialne, zwiedzanie pracowni. Najważniejszym 
wydarzeniem tej części będzie pokaz filmów z muzyką na żywo.
Wstęp wolny!

Włodzimierz Kałdowski
W poszukiwaniu koloru|Fotografia
do 17 czerwca

Muzeum Miejskie Wrocławia
Pałac Królewski, ul. Kazimierza Wlk. 35

Włodzimierz Kałdowski, ur. się w 1923
roku w Bydgoszczy, tam też zdobywał
pierwsze doświadczenia fotogra-
ficzne. Do dziś zdjęcia jego autorstwa
wykonane w 1939 roku na ulicach ro-
dzinnego miasta są cennym doku-
mentem historii Polski.
Przez przeszło pięćdziesiąt lat niestru-
dzenie dokumentował wrocławski kra-
jobraz i najważniejsze chwile z życia
dolnośląskiej stolicy. Jednak na szcze-
gólną uwagę zasługują również jego
prekursorskie eksperymenty fotogra-
ficzne, które po przeprowadzce do
Wrocławia w 1946 roku stały się coraz
częstszym motywem twórczości Wło-
dzimierza Kałdowskiego.
Przede wszystkim interesował się fo-
tografią barwną, którą wykonywał
jako jeden z pierwszych fotografów
w Polsce. Wiele z jego prac ekspery-
mentalnych przywodzi na myśl
współczesną fotografię, z tą różnicą,
że do tych zaskakujących efektów
barwnych bądź światłocieniowych
Włodzimierz Kałdowski dochodził
w swojej ciemni, warsztatowo wypró-
bowując nowe pomysły. Dlatego ta
część jego dorobku stawia go w gro-
nie tych fotografów, którzy w latach
60 i 70. XX wieku zmienili nasze my-
ślenie o fotografii. Włodzimierz Kał-
dowski brał udział w ponad 40 wysta-
wach krajowych i zagranicznych, uzy-
skując liczne nagrody i wyróżnienia.
Do wystawy wydany został katalog.

Kurator wystawy: Marzena Smolak
Bilety: 15/10 zł

Barbara Górniak
Nokturny Wrocławskie
Wystawa fotograficzna 
18 maja  18:00
Awantport Gallery: Barka Irena, Otwarte 
Muzeum Techniki, Wybrzeże Wyspiańskiego
we Wrocławiu
…Barbara Górniak w swojej opowieści 
o Wrocławiu świadomie zastosowała ro-
dzaj filtra, którym jest nocna pora, powo-
dująca iż przestrzeń miasta staje się wy-
rafinowaną scenografią, w której dzień
jest tylko wspomnieniem zawierającym
się w znanych kształtach budynków czy
znajomych perspektywach ulic. 

Piotr  Komorowski 
Fragment tekstu  do katalogu fotogra-

fii Barbary Górniak Nokturny Wrocławskie - Tajemniczy Wrocław, 2014. 
Barbara Górniak, absolwentka Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielono-
górskiego oraz  w Wyższego  Studium Fotografii AFA we Wrocławiu, członek ZPAF. 
Wystawa Nokturny Wrocławskie, prezentowana była w Muzeum Sportu i Tury-
styki w Karpaczu (2014), Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze (2016), Muzeum
Hauptmanna w Jagniątkowie (2016) oraz jako ekspozycja zewnętrzna  na terenie
Ambasady RP w Hadze. 

Kurator wystawy: Anna Kutera | Wstęp wolny!
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  Centrum Sztuki WRO

17 -18 maja 2018

Centrum Sztuk Użytkowych.
Centrum Innowacyjności

ASP we Wrocławiu
Sala Audiowizualna 410

 ul. Traugutta 19/21

UKŁADY

DYNAMICZNE

  
 

3. O
gólnopolsk

a Konferencja

 to
warzysząca Konkurso

wi

Najle
pszych Dyplomów Sztuki M

ediów

  
 



18 CJG nr 291 – MAJ 2018cojestgrane.pl – koncentrator kultury

Wojciech Pomianowski
Moje nieznajome
10 maja 19:00

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

Kontynuacja cyklu pod tym tytułem,
który zapoczątkowałem w roku 1996.
Wtedy były to twarze wyimaginowa-
nych kobiet, rysunki wykonane kolo-
rowymi ołówkami na czarnym lub na
papierach w innych kolorach. Stoso-
wałem też różne sposoby rozwar-
stwiania papieru – na przykład po-
przez wydzieranie określonych frag-
mentów pracy. Łączyłem też różne
kolory papierów, a prace miały najczę-
ściej format kartki A4. Teraz rozsze-
rzyłem ten cykl o malarstwo akrylami
na płytach drewnopochodnych i po-
większyłem wielkości prac.  (...) ...Ma-
larstwo i ogólnie mówiąc twórczość
jest dla mnie czymś intymnym, emo-
cjonalnym i dynamicznym jednocze-
śnie. Nie jestem akwarelistą, mala-
rzem sztalugowym – nie mieszczę się
w szufladzie z konkretnym opisem.
Raczej poszukuję różnych technik,
niekonwencjonalnego sposobu wypo-
wiedzi, używam nietypowych jak dla
pracowni artysty malarza narzędzi.
(...) Pracuję najczęściej cyklami, bo to
coś w rodzaju niekończącej się ciągle
żywej i otwartej kompozycji, którą
mogę uzupełniać nowymi pracami.
MALUJĄC JAZZ, LUDZIE, ŚWIATŁA
MIASTA, MOJE NIEZNAJOME – to cykle,
w ramach których najczęściej tworzę.

Wstęp wolny!

Witold Śliwiński Lśnienie
19 maja 19:00

Galeria  Versus, ul. Jatki 11 we Wrocławiu
Jeden z najciekawszych w Polsce arty-
stów zajmujących się rzeźbą szklaną.
Kształcił się pod kier. artysty rzeźbia-
rza Wł. Kandefera, ucznia Ksawerego
Dunikowskiego. Od 1996 r. zajmuje się
projektowaniem i realizacją szklanych
wyrobów użytkowych i unikatowych, 
a także aranżacją wnętrz. Jak mówi:
Szkło jest dla twórcy materiałem pięk-
nym, ale piekielnie trudnym i wymaga-
jącym. Aby osiągnąć cel, zamierzony
efekt, trzeba mu poświęcić wiele czasu.  

Jan Pływacz Malarstwo
27 maja, 18:00 Finisaż

Klub Pod Kolumnami, 
pl. św. Macieja 21 we Wrocławiu

Zafascynowany impresjonizmem oraz
kubizmem autor tworzy  świat swoich
subiektywnych odczuć i wrażeń. Za po-
mocą symetrii, linii, płaszczyzn maluje
niezwykłe obrazy na pograniczu kubizmu
przedstawiające  stan jego ducha.
Pasję do malarstwa kontynuował od
dzieciństwa rozpoczynając od kopiowa-
nia, później  kształcił ją w wieku dorosłym
pod kier. m.in. architekta  Zbigniewa Ku-
rowskiego. Zajmuje się również fotogra-
fią i poezją. Od urodzenia związany emo-
cjonalnie z wrocławskim Nadodrzem
wraca w obszary sentymentalne wy-
stawą obrazów przeszłości.

Do 30.05.2018 | Wstęp wolny!

Magdalena 
Kwapisz-Grabowska
Figury-Ikony | Malarstwo
Od 12 maja 

Galeria Sztuki Platon, ul. Krupnicza 13
Noc muzeów: godziny: 12:00-20:00
14:00 i 16:00 - oprowadzanie po wystawie 
18:00 - Rozmowy ze sztuką w tle. O twór-
czości Magdaleny Kwapisz-Grabowskiej.

Prace Magdaleny Kwapisz-Grabow-
skiej to wyjątkowe spotkanie z kobie-
tami, za którym kryje się kluczowe py-
tanie o tożsamość artysty.
(...) To one po raz kolejny stały się bo-
haterkami płócien Magdaleny Kwa-
pisz-Grabowskiej. Z tą różnicą, iż w tym
wypadku jawią się przed nami ikony
świata sztuki, mody, filmu, popkultury,
jak Frida Khalo, Iris Apfel, Księżna Alba,
Marina Abramowicz, Lady Gaga czy
Bjork.  (...) Jak mówi artystka: 
Kobiety z „krwi i kości”, które zoba-
czymy na wystawie rodziły się na tych
płótnach powoli, wyłaniały się spod
warstwy farby stopniowo, spod lase-
runków. Inspiracją stały się zdjęcia,
które przetworzone zostały w długim
procesie malarskim, gdzie widać zma-
ganie z warsztatem i materią.
Wystawa, którą zobaczymy w maju to
również opowieść o samej abstrakcji,
która dla odbiorcy zawsze stanowić
będzie wyzwanie.
Magdalena Kwapisz-Grabowska, to gli-
wicka malarka, która w 1999 r. ukoń-
czyła dyplom z wyróżnieniem w pra-
cowni Grafiki Warsztatowej w katowic-
kiej filii Akademii Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie w pracowni
prof. Stanisława Kluski. 

Do 12.06.2018
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Leon tarasewicz
10 maja 18:00

Muzeum Architektury we Wrocławiu,
ul. Bernardyńska 5

Wystawa jednego z najważniejszych
polskich artystów współczesnych ukaże
ewolucję Jego twórczości od ukończenia
studiów w warszawskiej ASP w 1984 r.,
przez prezentację wielkoformatowych
obrazów z lat 80. i 90. XX w., po przykłady
kompozycji przestrzennych ostatnich lat.
Leon Tarasewicz od ponad trzech dekad
konsekwentnie przekracza granice ob-
razu. Zagarnia dla malarstwa coraz
większe przestrzenie. Wkracza w prze-
strzeń publiczną, oszukuje zmysły i bu-
duje iluzje, multiplikując malowane kon-
strukcje i naturalne otoczenie w lustrza-
nych odbiciach. Coraz częściej wyznacza
rytm rzeczywistości  samym światłem,
wykorzystując świecące plastikowe
formy wypełniane czystym kolorem.

Kuratorka: Małgorzata Devosges-Cuber
Do 26.08.2018

Jolanta Markowicz
Lądy nieznane | Malarstwo
7 maja 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7
W programie wernisażu: koncert uczniów
wrocławskich szkół muzycznych

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwer-
sytetu Wr., przez 20 lat pracowała jako
dziennikarka. Przez kilka lat studio-
wała rysunek i malarstwo we Wro-
cławskiej Szkole Rysunku, pod kier.
Karoliny i Michała Koseckich. W 2017
roku ukończyła studia na wrocław-
skiej ASP w prac. prof. Leszka Micko-
sia. Autorka zaprezentuje prace stwo-
rzone metodą Pouring painting. 
Do 30.05.2018 w pn, wt, cz w g. 16.00-19.00

Szczurołap  Wystawa zbiorowa
11 maja 19:00 Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2A

Artyści: Kuba Bąkowski, Przemysław Branas, dorota Chilińska, tomasz domański, Marcin dudek, łu-
kasz dziedzic, douglas Gordon, Elżbieta Jabłońska, tobiasz Jędrak, Irena Kalicka, Piotr Kmita, Szymon
Kobylarz, Jerzy Kosałka, Marta Kotwica, Urszula Kozak, Kasper Lecnim, Liliana Lewicka, Katarzyna Ma-
lejka, Jacek Malinowski, Angelika Markul, Gustav Metzger,  Richard Mosse, tymon Nogalski, Piotr Paw-
lenski, Liliana Piskorska, Aleka Polis, Irmina Rusicka, Jacek Rydecki, Justyna Scheuring, Roman Stańczak,
łukasz Surowiec, tytus Szabelski, Mariusz tarkawian, Jerzy truszkowski, Zbyszko trzeciakowski, Rafał
Wilk, Natalia Wiśniewska, Andrzej Wróblewski, Jerzy „Jurry” Zieliński, Artur żmijewski

Tytuł wystawy odsyła do filmowego dokumentu Andrzeja Czarneckiego, który
powstał w1986 r., opowiadającego o technikach stosowanych przez specjalistę
do spraw deratyzacji. (...) Wystawa nie tyle diagnozuje społeczeństwo przez pry-
zmat ryzyka, ile raczej wskazuje na stany graniczne, napięcia i lęki, opowiadając
o relacjach międzyludzkich i konsekwencji podejmowanych decyzji. Przygląda-
jąc się tym obszarom, nieuchronnie powraca do nas wizerunek Anioła Historii
z akwareli Paula Klee, który z trwogą na twarzy wciąż oddala się od przeszłości.

Oprowadzanie kuratorskie: 19 maja, godz. 20.00 | Do 24.09.2018 | Wstęp wolny!

Andrzej Wróblewski, Jeździec,1956

4. Kon kurs Naj lep szych
dy plo mów Sztu ki Me diów
Wy sta wa kon kur so wa
17 ma ja 18:00

CS WRO, Wi dok 7 we Wro cławiu
Wy sta wa za pre zen tu je nie zwy kle róż-
no rod ne i in spi ru ją ce re ali za cje dy plo-
mo we z ośmiu pol skich pu blicz nych
uczel ni ar ty stycz nych: w Gdań sku, Ka-
to wi cach, Kra ko wie, Ło dzi, Po zna niu,
Szcze ci nie, War sza wie i Wro cła wiu.
Pra ce oce ni mię dzy na ro do we ju ry
i pu blicz ność. Na gro dę w wy so ko-
ści 15.000 zł ufun do wał Mi ni ster Kul-
tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Przy-
zna na zo sta nie rów nież na gro da pu-
blicz no ści. Ce lem przed się wzię cia jest
pod kre śle nie zna cze nia sztu ki me-
diów ja ko kie run ku na ucza nia w ob rę-
bie sztu ki współ cze snej, a tak że pro-
mo cja ab sol wen tów.
Na wystawę zaprasza Cen trum Sztu ki
WRO wspól nie z Aka de mią Sztuk Pięk-
nych im. E. Gep per ta we Wro cła wiu.

Wstęp wolny!

Xuying Wang  In–Between
12 maja 17.00 Finisaż

Galeria BB, Wrocław, ul. Jatki 3-6
Ceramika Xuying Wang łączy wpływy
estetyczne różnych kultur, ale też funk-
cjonalizm ze sztuką dekoracyjną. 
Xuying Wang, ukończyła z wyróżnie-
niem studia licencjackie w dziedzinie
sztuki publicznej, Tianjin Academy of
Fine Arts, Tiencin, Chiny, 2013. Dyplom
magisterski uzyskała w Pracowni Seri-
grafii prof. Christophera Nowickiego,
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów, ASP  we
Wrocławiu, 2015. Obecnie jest w trakcie
studiów doktoranckich na tym samym
wydziale w Pracowni Ekspansji Graficz-
nej  prof. Małgorzaty Warlikowskiej. Zaj-
muje się sitodrukiem, grafiką ekspery-
mentalną, ceramiką i sztuką w prze-
strzeni miejskiej, m.in. muralami.

Do 15.05.2018
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Pa weł Gar wol In stant
do 20 ma ja Ga le ria Tym cza sem CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1 we Wro cławiu
Pa weł Gar wol pre zen tu je pre mie ro wo swój naj now szy pro jekt ko mik so wy Ki no. Po -
za tym na ścia nach Ga le rii Tym cza sem bę dzie moż na zo ba czyć je go ilu stra cje
do książ ki Pa ku ska Ol ger da Dziech cia rza, w któ rej ocza mi dziec ka po ka za ne zo sta ją
re alia pol skie go blo ko wi ska na prze ło mie lat 70/80. Po za tym plan sze ko mik so we
z pu bli ka cji ta kich jak Od wie dzi ny, Chwi la jak Pło mień i Bez Koń ca. Każ da z prac
opo wia da in ną hi sto rię, nie zmien nie jed nak w cen trum uwa gi znaj du je się czło wiek.

Wstęp wolny!

Niech ży je ko lor
Ogól no pol skie Bien na le 
Ma lar stwa Dzie ci i Mło dzie ży
23 ma ja 10:00

MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5, Wro cław
Sztu ka wy obraź ni, sztu ką bez gra nic.
Pre zen ta cja prac wy ko na nych przez
dzie ci i mło dzież z ca łej Pol ski, bę dą cych
za pi sem in dy wi du al nej wraż li wo ści oraz
ilu stru ją cym, bli ski ich do świad cze niom,
ob raz świa ta. Au to rzy wy sta wy wy ka-
za li się nie ogra ni czo ną in wen cją po szu-
ki wań ko lo ry stycz nych i swo bo dą po ru-
sza nia się w świe cie ma te rii ma lar skiej.
Za nurz my się w barw ny świat wy obraź -
ni i wy do bądź my z jej głę bin wła sne ko-
lo ry. Ma lar ska opo wieść o ży ciu trwa
dzię ki ob ra zom. Dzie ła mło dych twór-
ców po ru sza ją bez pre ten sjo nal no ścią
pla stycz nych wy po wie dzi, au ten tycz no-
ścią tre ści za war tych w ob ra zach.

Do 30.06.2018

Rozalia Kozińska

dialogi/dialoges 
Lidia Markiewicz-Niewadzi,
Carmen Dischbourg-Weber,
Anne Bisbis-Wagner 
Od 19 maja 

Galeria Tkacka na Jatkach we Wrocławiu,
ul. Stare Jatki 19-23   

Ziemia dana ludziom do życia zawsze
nawołuje do zachwytu! Popiół, piach,
ziemia mieszane z pigmentami, kła-
dzione na powierzchnię odsłaniają 
w obrazach najpiękniejsze przygody
ze  sztuką, która wzmacnia między-
ludzkie więzi.
Wystawę malarstwa prezentują trzy
artystki z Luxemburga, które splotły
swoje drogi twórcze w pracy pedago-
gicznej z młodzieżą I dziećmi. 

Do 27.07.2018

to masz Opa nia
Sa lon Wzor nic twa
11 ma ja 17:00

Awangarda BWA Wrocław, ul. W. Stwosza 32
To mek Opa nia to ar ty sta i spor to wiec. 
Spo ra część przed sta wia nych dzieł to
wy my ślo ne przez ar ty stę pro to ty py
przy rzą dów do ćwi czeń zmie nia ją cych
od biór sztu ki w per for mans wy ko ny-
wa ny przez wi dza. Chce cie się do brze
ba wić, a przy tym do wie dzieć cze goś
o so bie i świe cie, któ ry was ota cza?
Usiądź cie z przy ja cie lem na Ław ce dla
dwoj ga, a oka że się kto ko go do mi nu je
w związ ku. Wy pró buj cie też na przy-
kład Tre ne ra oso bi ste go! Z in ny mi
eks po na ta mi prze ży cia bę dą jesz cze
więk sze, bo widz mi mo wol nie mo że
wy ko nać ge sty, któ re go za sko czą. 
Czy ar ty sta pro po nu je grę z wi dzem
i wręcz za sta wia nie na nie go pu ła pek? 

Ku ra tor ka: An na Mar kow ska | Iden ty fi ka-
cja wi zu al na: Ma ciej Li zak | Do 1.07.2018

dagmara Rybak Grzybobra-
nie i inne leśne historie miłosne
10 maja 20:00

Surowiec, ul. Ruska 46A we Wrocławiu
Kulturowe funkcjonowanie lasu jako
przyrodniczej całości wydaje się być czę-
sto niedocenione lecz wciąż daje nam
spore możliwości odkrywcze. (...) Wy-
stawa ta będzie połączeniem harmonii 
z dzikością, spokoju ze strachem, ciszy 
z krzykiem, chłodu z namiętnością. Ob-
razy przedstawiać będą to co mnie inspi-
ruje i fascynuje. (..) Zapraszam do mojego
wnętrza i spojrzenia na świat moimi
oczami, oczami kobiety pełnej miłości. 
dagmara Rybak, absolwentka ASP we
Wrocławiu na Wydz. Wzornictwa Cera-
miki i Szkła, kier. Projektowanie Szkła
w prac. prof. Małgorzaty Dajewskiej.

Wstęp wolny!
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Noc Muzeów w Centrum Kultury Agora
Tu czy tam?  Współczesna Polska Ilustracja Dla Dzieci
19 maja 14:00-22:00 Galeria Centrum Kultury Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Od blisko dekady polska ilustracja jest w okresie wielkiego rozkwitu. Wielu uta-
lentowanych twórców, ich różnokierunkowość i pomysłowość wspierane przez
odwagę wydawców sprawiają, że możemy wybierać z ogromnej puli naprawdę
wyjątkowych pozycji wydawniczych. Ilustracje odgrywają w literaturze dla dzieci
znaczącą rolę, a co więcej coraz częściej stawiane są na równi z tekstem.
Praca ilustratorów jest zatem niesłychanie ważna i przede wszystkim ją bę-
dziemy mogli podziwiać  na wystawie TU CZY TAM?  adresowanej zarówno do
dzieci, jak i do dorosłych. 

Wystawa do 14.06.2018 | Wstęp wolny!

Noc Mu ze ów 
w MDK Śród mie ście
19 ma ja 17:00-20:00

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry Śród mie ście
ul. Du bo is 5, Wro cław

W pro gra mie: warsz ta ty pla stycz ne: ry-
su nek, ma lar stwo, gra fi ka, ce ra mi ka, ry-
to wa nie, gra we ro wa nie, zdo bie nie szkła;
tur niej wie dzy o sztu ce z na gro da mi;
roz mo wy o sztu ce; opro wa dza nie po
wy sta wie po kon kur so wej VII Ogól no pol-
skie go Bien na le Ma lar stwa; kier masz
prac pla stycz nych z ko lek cji Ga le rii Twór-
czo ści Pla stycz nej Mło dych; pre zen ta cje
mul ti me dial ne Pra cow ni Pla stycz nej Re -
ja 17; szki co wa nie osób chęt nych do po-
zo wa nia; ro bie nie fil co wych ozdób oraz
mu zycz ne im pro wi za cje.

Wstęp wolny!

Noc Muzeów  w Mu zeum Na ro do wym we Wro cła wiu
19 ma ja 16:00-24:00

Mu zeum Na ro do we, pl. Po wstań ców War sza wy 4, Wro cław
g. 17:00–23:00 Sta rzy zna jo mi, czy li jak do brze znasz Mu zeum – gra te re no wa,
kar ty do po bra nia w ho lu wej ścio wym
g. 19:30 Se kre ty za byt ków z ko lek cji Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu
– wy kład Ja dwi gi Ja siń skiej -Sa du ry, sa la 116
g. 21:00 Cu do -twór cy, czy li o lip co wych mu ze al nych nie spo dzian kach
– wy kład Bar ba ry Ba naś, sa la 116

Muzeum Etnograficzne, ul. Traugutta 111/113, Wro cław
g. 18:00 otwarcie wystawy „Wesela 21”
g. 19:30 oprowadzanie kuratorskie po wystawie Wesela 21
g. 21:00–24:00 wieczór muzyczny – zabawa przy muzyce weselnego DJ-a
Pawilon Czterech Kopuł, ul. Wystawowa 1, Wro cław
g.  16:00–24:00 możliwość zwiedzania wystaw z kartami pracy z zadaniami
dotyczącymi prezentowanej w P4K kolekcji
g. 16:00–24:00 Kącik pracy twórczej na dziedzińcu
g.  17:00–18:00 Jak odszyfrować sztukę współczesną – wolontariusze opowie-
dzą o 5 wybranych dziełach z wystawy stałej i czasowej
g.  20:00–21:00 Jak odszyfrować sztukę współczesną – wolontariusze opowie-
dzą o 5 wybranych dziełach z wystawy stałej i czasowej

Noc Mu ze ów 
w Cen trum Sztu ki WRO
19 ma ja 16:00-24:00

Cen trum Sztu ki WRO / WRO Art Cen ter
ul. Wi dok 7 we Wro cławiu

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 23:00
– Opro wa dza nia po wy sta wie 4. Kon-
kur su Naj lep szych Dy plo mów Sztu ki
Me diów z Prze wod ni ka mi Sztu ki
21:00 – ZMROK I WZROK. Gdy za pa da
zmrok, li czy się do bry wzrok! Krót ko
po za cho dzie słoń ca, któ ry w Noc Mu-
ze ów wy pa da o 20:41 za pra sza my
na po kaz fil mów ani mo wa nych stu-
den tów i ab sol wen tów uczel ni ar ty-
stycz nych z ostat nich lat, to wa rzy szą -
cy wy sta wie w ra mach 4. Kon kur su
Naj lep szych Dy plo mów Sztu ki Me diów.

Wstęp wolny!Noc Muzeów w Centrum Historii Zajezdnia
19 maja 16:00-24:00 Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław
Bezpłatne zwiedzanie wystawy głównej Wrocław 1945-2016 wraz z przewod-
nikiem. Ostatnie wejście na wystawę o godz. 23:00. Wstęp wolny!
Od 6 maja Przywiezione w walizce Wiosenna edycja POMYSŁOWYCH
Realizacja projektów wybranych w ramach wiosennej edycji programu Pomysłowi.

6 maja: Warsztat hafciarski | 11 maja: Zajęcia Historii mówionej
24 i 25 maja: Warsztaty graficzne | 26 maja: Przepis na zupę 

Noc Muzeów w Galerii ArtBrut | Galeria ART CRU
19 maja 18:00 ArtBrut i Pracownia Aktywizacji Społecznej i Kulturalnej, ul. Ruska 46A
Wernisaż wystawy prezentującej twórców związanych z Galerią ART CRU 
w Berlinie. Galeria ART CRU działa w Berlinie od roku 2008 jako galeria non-profit
promująca sztukę ART BRUT i Outsider Art. Pokazane będą prace autorów m.in.
Heidi Bruck, Katinki Kaskeline, Petera Padburin-Thomysa, Oskara Zaumseila, zwią-
zanych z galerią CRU i siecią stowarzyszenia PS-Art eV Berlin, (Psycho-Social-Art). 
W programie wieczoru spotkanie z artystami związanymi z wrocławską Galerią Art-
Brut i oprowadzanie po wystawie z udziałem jej opiekuna Barbary Idzikowskiej. Bę-
dzie można także zobaczyć dokumentację działań Pracowni i Galerii ArtBrut.

Wstęp wolny!
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Aleksandra J. Starostecka
Spotkanie Poetyckie
9 maja 19:00

Miejsce Spotkań Ślimak, pl. Konstytucji
3 Maja 4 , w. od Dąbrowskiego 37

Aleksandra J. Starostecka, nauczyciel-
bibliotekarz, poetka. Należy do Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich. Autorka
tomów poetyckich: Moja woda (2011),
Jeszcze raz (2012), Pod powiekami
(2014), Drzwi (2016). Utwory publiko-
wane były również w kilku antologiach,
w czasopismach: Jasna Góra, Nasz Rze-
szów (dodatek literacki Wers), Nowe Za-
głębie i na stronach internetowych. 
Utworów poetki można posłuchać na
Youtube. Najnowsza książka Inny (2018)
jest jej piątym tomem poezji.
Spotkanie wzbogaci swoim śpiewem 
i grą na gitarze Kamil Borkowski, twórca
utworów autorskich.

Wstęp wolny!

Szlaki Abrahama
10 ma ja 18:30

CK Za mek, pl. Świę to jań ski 1, Wro cław
Po dróż ni k Łu ka sz Su per ga n, au to r ksią-
żek ta kich jak Pust ka wiel kich cisz i Pie-
szo do irań skich no ma dów. Prze szedł
Zie mię Świę tą szu ka jąc od po wie dzi
na py ta nie: ja ki jest współ cze sny Izra el?

Wstęp wolny!

Czy to miej sce jest wol ne? Warsz ta ty dla do ro słych
20 ma ja 12:00 Pa wi lon Czte rech Ko puł, ul. Wy sta wo wa 1
Uczest ni cy za sta no wią się nad za gad nie niem, jak moż na in ter we nio wać w miej-
sca wo kół nas, by sta wa ły się bar dziej prze strzen ne. Czy w ogó le jest to moż li -
we? Bę dzie to rów nież do bra oka zja do po sta wie nia py tań, ja kie jest na sze mia-
sto i ja ka sztu ka je wy peł nia?

Pro wa dze nie: Mo ni ka Krysz to fiń ska | Wstęp z bi le tem za 3 zł

Ma nie ryzm Pfi ste rów 
– czy li twór czość i ży cie ar ty stów,
któ rzy roz sła wi li Wro cław
13 ma ja 13:30

Mu zeum Narodowe we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 5
Wy kład dr. hab. Pio tra Oszcza now skie go

Pod czas wy kła du omó wio na zo sta nie
twór czość nie zwy kle ory gi nal nych ar-
ty stów wy wo dzą cych się z Wro cła wia
– bra ci Pfi ste rów: Jo han na (rzeź bia rza)
i Ca spa ra (złot ni ka). Pre le gent scha rak-
te ry zu je ich dzie ła na tle prac in nych
ar ty stów ma nie ry zmu pół noc ne go. 

Wstęp wolny!

Ho no ra ta Mar tin
Mo że ma sens to co nie ma sen su
25 ma ja 18:00

Ga le ria En tro pia, ul. Rzeź ni cza 4, Wro cław
XXXI spo tka nie z cy klu: Szczyt For my

Ho no ra ta Mar tin, ma lar ka, per for mer -
ka, ar tyst ka in ter me dial na. Stu dio wa ła
ma lar stwo na ASP w Gdań sku, gdzie
zre ali zo wa ła rów nież aneks z in ter me-
diów. Lau re at ka licz nych na gród ar ty-
stycz nych. Jej pra ce czę sto te stu ją wy-
trzy ma łość psy chicz ną i fi zycz ną, wy-
ma ga ją prze kra cza nia ba rier, lę ków
i ogra ni czeń. Sta ją się wy zwa niem nie
tyl ko dla sa mej ar tyst ki, ale też wi-
dzów -uczest ni ków jej dzia łań. Twór-
czość Ho no ra ty Mar tin, po mi mo sku-
pie nia na ob ser wa cji emo cji, sa mej sie-
bie i lu dzi, sta je się rów nież sfe rą bu-
do wa nia re la cji i wię zi, przyj mu jąc for -
mę swo istej rzeź by spo łecz nej.

Wstęp wolny!

Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia
Majowe wydarzenia towarzyszące wystawie
do 1 lipca Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37 we Wrocławiu
Warsztaty malarskie 6 i 20 maja godz. 10:00 | Koszt: 120 zł | zapisy@ossolineum.pl
Przedwojenne Muzeum Książąt Lubomirskich w cieniu sensacji prasowych
Wykład: Robert Forysiak-Wójciński 10 maja godz. 17:00 | Refektarz, wstęp wolny!
Jedźmy, nikt nie woła! tęsknota zmian – prowadzenie: Sławomir Prusakowski,
wykład w cyklu Współcześni romantycy, we współpracy z Uni. SWPS
12 maja godz. 16:00 | Refektarz, wstęp wolny, zapisy@ossolineum.pl
O czym myśli pan z obrazu? Niezapomniane warsztaty rodzinne – warsztaty
dla rodzin z dziećmi 3-6 lat 13 maja godz. 12:00 | Wstęp wolny, zapisy@ossolineum.pl
Wokół jednego obrazu: Henryk Rodakowski Portret Marii Woźniakowskiej – spo-
tkanie dla dorosłych i młodzieży 17 maja godz. 17:00 | Wstęp wolny!
Wizyta w przedwojennym Muzeum Książąt Lubomirskich – wykład i oprowa-
dzanie po wystawie Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia
24 maja godz. 17:00 | Wstęp wolny: zapisy@ossolineum.pl

Konkurs tIFF Open
Współpraca
do 31 maja

TIFF Festival, ul. Ruska 46a/9, Wrocław
TIFF Open to otwarty konkurs Festi-
walu dedykowany fotografom i twór-
com wykorzystującym medium foto-
grafii. Mile widziane są projekty i cykle,
które nawiązują do tegorocznego
hasła Festiwalu: Współpraca. 
Nagrodzone projekty zostaną zapre-
zentowane podczas tegorocznej edy-
cji TIFF Festival. Czterej laureaci otrzy-
mają profesjonalne wsparcie meryto-
ryczne i promocyjne podczas realizacji
autorskich projektów. Jury wybierze
także 12 projektów, które zostaną po-
kazane w formie slideshowu.
W jury zasiadają: Daniel Filipek (artysta
wizualny, dziennikarz i kurator), Agata
Grzych (fotografka, kuratorka, założy-
cielka kolektywu artystycznego #Thin-
pink gang), Mariusz Jodko (kurator i dy-
rektor Galerii Entropia), Krzysztof Pa-
cholak (fotograf dokumentalista, kura-
tor, animator kultury) oraz Maciej Bujko
(dyrektor artystyczny TIFF Festival).

Zgłoszenia  do 31 maja do godziny 23:59
Regulamin i formularz zgłoszenia:
www.tiff.wroc.pl
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VIII Festiwal Kultury Protestanckiej
Przestrzenie wolności
6-13 maja 

Miejsca Festwalowe: Ewangelicki kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wlk. 29
Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Pawła Włodkowica 7 | EWST, ul. św. Jadwigi 12
Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1 | Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wlk 19a-21
Luterański kościół Gustawa Adolfa na Sępolnie, ul. ks. Brzóski 1
Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Kłodnicka 2 | Fundacja ECDiE, ul. ks. Marcina Lutra 2-8
(dawniej Wejherowska 28) | Kościół Zielonoświątkowy, Wspólnota Antiochia, ul. Sępia 2/6
Sala Czerwona, Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1

Bogaty program Festiwalu to efekt współpracy wrocławskich kościołów, insty-
tucji i organizacji, które przygotowały łącznie ponad 20 wydarzeń i imprez. Kon-
ferencja naukowa, debata, spektakle i pokazy filmowe, koncerty, wystawy, wy-
kłady, wycieczki czy imprezy o charakterze familijnym  – każdy będzie mógł zna-
leźć coś interesującego dla siebie. Różnorodny jest także charakter wydarzeń –
od rozrywki poprzez wydarzenia kulturalne i religijne, aż po spotkania naukow-
ców i osób zajmujących się problemami społecznymi czy polityką.
Organizatorzy przygotowując program tegorocznego Festiwalu Kultury Prote-
stanckiej starali się, by jak najpełniej oddawał on nie tylko wyjątkowy charakter
obchodzonego w tym roku Jubileuszu 100 lat niepodległości naszego kraju, ale
także by poszczególne wydarzenia skupiały się na temacie wolności i nawiązywały
do otwartego, ekumenicznego wizerunku Wrocławia. W programie pojawiły się
zatem wydarzenia dla i z udziałem dzieci, dla młodzieży, dorosłych i seniorów. 

Na większość wydarzeń w ramach FKP obowiązuje wstęp wolny. Na niektóre z nich wyma-
gana jest rejestracja na stronie: www.fkp.wroclaw.pl/rejestracja

dzień Izraela 70 lat Państwa Izrael
6 maja 13:00 Synagoga pod Białym Bocianem, ul. Pawła Włodkowica, 7, Wrocław
W programie: wykład, pokaz filmu oraz koncert 
godz. 13:00 – wykład Yaira Harela, dyrektora muzycznego zespołu The Piyut En-
semble, o żydowskich pieśniach sakralnych i ich tradycji.

Język angielski z tłumaczeniem na polski | Wstęp wolny!
godz. 15:00 – pokaz filmu Przyjeżdża orkiestra (reż. Eran Kolirin, Izrael 2007, ‘83). 
Pokaz w ramach klubu filmowego Ambasady Izraela.

Mleczarnia, ul Włodkowica 5 | Wstęp wolny za rezerwacją: bilety@fbk.org.pl | tel. 692 804 540
godz. 18:00 – koncert The Piyut Ensemble: Synagogalna muzyka Orientu w wy-
konaniu 15 izraelskich artystów. Koncert jest wydarzeniem towarzyszącym Fe-
stiwalowi Kultury Protestanckiej.

Synagoga pod Białym Bocianem | Bilety: 70/40 zł

Anio ły z ma nie ra mi  Za ba wa pla stycz na dla dzie ci (6-12 lat)
5 ma ja 10:30 Mu zeum Na ro do we we Wrocławiu, pl. Po wstań ców War sza wy 5
Za ję cia po świę co ne po sta ciom anio łów – ich po cho dze niu, ro li w sce nach bi blij-
nych i przed sta wie niach re li gij nych, imio nom i wy obra że niom w sztu ce. Au tor za -
jęć zwró ci uwa gę szcze gól nie na dzi wacz ne kształ ty anio łów przed sta wio nych
przez ar ty stów ma nie ry zmu – na „anio ły z ma nie ra mi”. Uczest ni cy spo tka nia,
uwzględ nia jąc wła sny wy gląd, strój i za in te re so wa nia, wy ko na ją wy obra żo ne,
cha rak te ry stycz ne wi ze run ki wła snych anio łów stró żów.

Pro wa dze nie: Grze gorz Woj tur ski | Wstęp z bi le tem za 3 zł

18. Noc Nadodrza
19 maja 12:00

Łokietka 5 – Infopunkt Nadodrze,
ul. Łokietka 5/1 we Wrocławiu

19 maja wrocławskie Nadodrze znowu
nie zaśnie – 12 godzin wydarzeń arty-
stycznych w 46 niezwykłych miejscach:
galeriach, pracowniach artystycznych,
kawiarniach, restauracjach, podwórkach
i na placach. Wystawy, pokazy, perfor-
mance, kiermasze, występy, warsztaty
dla dzieci i dorosłych – tutaj każdy znaj-
dzie coś dla siebie, a m.in.:  Uliczny Fe-
stiwal Kuchni Indyjskiej  na skwerze pod
muralem Brama Nadodrza, będzie
można spróbować street food od
Mango Mamy Nadodrze w specjalnych
cenach oraz – zasadzić rośliny na tere-
nie skweru, który stanie się nowym zie-
lonym miejscem spotkań. 
Szewc z pasją – wystawa Zygmunta
Trąbczyńskiego.  Pan Zygmunt z tym
samym artyzmem naprawiał buty 
i tworzył dzieła nawiązujące do sztuki
sakralnej oraz przedstawiające ludzi
pracy. Jego rzeźby będzie można zoba-
czyć w Infopunkcie Nadodrze. 
W swojej pracowni w podwórku ulicy
Cybulskiego prace przedstawi Anka
Mierzejewska, która jest też autorką ob-
razu na plakacie Nocy Nadodrza. Swoje
drugie urodziny obchodzić będzie Na-
tura Rzeczy, oryginalną instalację Alek-
sandry Trojanowskiej przedstawi Ogień,
w Piecowni odbędą się warsztaty ro-
dzinne, a rękodzieło będzie można zo-
baczyć m.in. w Galerii Nado i pracowni
Malumika. 
Oprócz tego spotkania z twórcami,
warsztaty artystyczne i niespodzianki.

Do zobaczenia po drugiej stronie Odry!

Odbicie społeczeństwa w świecie natury Kurs ilustratorski
12-13 maja Muzeum Pana Tadeusza, Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław
Kurs dla dorosłych w ramach programu towarzyszącego wystawie Księgi Pana
Tadeusza, który poprowadzi Bartek Kociemba, znany jako Arobal. 

Wstęp w ramach karnetu w cenie 100 zł, liczba miejsc ograniczona (grupa do 15 osób, decy-
duje kolejność zakupu karnetów). Zajęcia przeznaczone dla osób powyżej 16. roku życia.
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FRANCUSKA NIESPOdZIANKA 
19:00 t[pl, Scena Kameralna
PIOSENKI NA KONIEC ŚWIAtA… 
I StULECIE
20:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych

dLA dZIECI » » » 
StULECIE NIEPOdLEGłOŚCI 
W GóRY I W MORZE! 
14:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych

3 MAJA CZWARtEK
KONCERtY » » » 

3-MAJóWKA 2018 15:00 Hala Stulecia
RECItAL FORtEPIANOWY 
MICHAłA MICHALSKIEGO
16:00 Klub Muzyki i Literatury
RAZ dWA tRZY 19:00 teatr Zdrojowy -
Centrum Kultury i Promocji, Polanica Zdrój
tRIBUtE tO ZAUCHA 
19:00 Polkowickie Centrum Animacji Kino

SPEKtAKLE » » » 
FRANCUSKA NIESPOdZIANKA 
19:00 t[pl, Scena Kameralna
KOLACJA dLA GłUPCA 
19:00 Wrocławski teatr Komedia
KRAKOWIACY I GóRALE
19:00 Opera Wrocławska

4 MAJA PIątEK

KONCERtY » » » 
POLSKA ZAPOMNIANA
19:00 NFM, Sala Kameralna
GRUPA FURMANA W KILtACH
20:00 Klub A propos, Wałbrzych
ROY BENEtt GROUP
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
ZOStAń MOIM PRZYJACIELEM
11:00 Wrocławski teatr Lalek 
SIENKIEWICZ SUPERStAR...
18:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
CARMEN
19:00 Opera Wrocławska
FRANKENStEIN
19:00 teatr Muzyczny Capitol
MAYdAY 
19:00 t[pl, Scena Grzegorzewskiego

SPOtKANIA » » » 
ABC SZYCIA. GRUPA PIątKOWA.
17:00 Robótki Stefci

5 MAJA SOBOtA
KONCERtY » » » 

RECItAL AGAtY ZUBEL NA RZECZ
FUNdACJI MIędZY NIEBEM A ZIEMIą
17:00 Klub Muzyki i Literatury
WIEROWKA GRA, ŚPIEWA I tAńCZY

1 MAJA WtOREK
KONCERtY » » » 

3-MAJóWKA 2018 17:00 Hala Stulecia
SPEKtAKLE » » » 

1 MAJA 1983 ROKU W OBIEKtYWIE
AGENCJI FOtOGRAFICZNEJ SOLIdAR-
NOŚCI WALCZąCEJ
otwarcie Centrum Historii Zajezdnia

2 MAJA ŚROdA
KONCERtY » » » 

3-MAJóWKA 2018 15:00 Hala Stulecia
KONCERt W AMFItEAtRZE ZESPOłU
KAMERALNEGO FILHARMONII SU-
dECKIEJ W WAłBRZYCHU
18:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych

SPEKtAKLE » » » 
ZOStAń MOIM PRZYJACIELEM
11:00 Wrocławski teatr Lalek 
GRILLUJEMY NA StULECIE, CZYLI
NAJLEPSZA LItERAtURA NA GłOS!
BAtOR + tOKARCZUK + dAISY + Gó-
RALSKA-NOWAK 
16:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
KOLACJA dLA GłUPCA 
19:00 Wrocławski teatr Komedia
MAYdAY 
19:00 t[pl, Scena Grzegorzewskiego

XII Węgierska Wiosna Filmowa 
Przegląd najnowszych filmów węgierskich
21 maja - 15 czerwca 2018 
Kraków, Warszawa, Toruń, Lublin,  Nowy Sącz, Łódź, Wrocław, Poznań
8-10 czerwca Wrocław - Kino Nowe Horyzonty
W tym roku zaprezentowanych zostanie aż dziesięć produkcji węgierskich - pięć
filmów fabularnych i pięć krótkometrażowych, a repertuar będzie niezwykle róż-
norodny. 
Festiwal otworzy uwielbiany przez węgierską publiczność film „Miłość i hazard”
(reż. Gábor Herendi), w którym jedną z głównych postaci jest klacz o wdzięcz-
nym imieniu Kincsem (czyli Skarb), najlepszy koń wyścigowy w historii. 
Uhonorowana m.in. nagrodą za najlepszy scenariusz (Międzynarodowy Festiwal
Filmowy Fantasporto) produkcja Rolanda Vranika pt. Obywatel oraz film krótko-
metrażowy Dialog (reż. Gábor Fabricius) oferują nową perspektywę w dyskursie
na temat miejsca uchodźców w Europie. 
Z problemami historii naszego regionu staniemy oko w oko oglądając obsypany
wręcz nagrodami film 1945 znanego już polskiej publiczności reżysera Ferenca
Töröka. Drugi czarno-biały film w repertuarze to Męskość (reż. Péter Politzer), w
którym ukazane są przebłyski z życia codziennego trzech mieszkających w Bu-
dapeszcie mężczyzn. 
Wisienką na torcie jest wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym
Anatomy, Crime & Horror w Atenach nagrodami za najlepsze efekty specjalne,
dla najlepszego operatora i najlepszego aktora drugoplanowego (Zsolt Anger)
film W pętli.

Zaprasza Centrum Węgierskie w Krakowie

Wulkaniczna wyspa, reż. Anna Katalin Lovrity

Dialog, krotkometrazowy, reż. Gábor Fabricius

1945, reż. Ferenc Török
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dLA SOLIdARNEGO WROCłAWIA 
I EUROPY
17:00 NFM, Sala Główna
KLAUdIA KOWALIK QUARtEt MICHA-
LAK SWING MACHINE
19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
Odd I LUNA
13:00 i 15:00 Wrocławski teatr Lalek 
FRANKENStEIN
18:00 teatr Muzyczny Capitol
SIENKIEWICZ SUPERStAR...
18:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
MIRANdOLINA 
19:00 t[pl, Scena Kameralna
tRUBAdUR
19:00 Opera Wrocławska
WIERNA WAtAHA
19:00 teatr Modrzejewskiej, Legnica
ZAMEK (ANGIELSKIE NAPISY)
19:00 Wrocławski teatr Współczesny

WYStAWY » » » 
15 - LAt ŚWIAtOWEGO SAFItA - FO-
tOGRAFIA 2003-2018
17:00 Muzeum Przyrodnicze, Jelenia Góra

6 MAJA NIEdZIELA
KONCERtY » » » 

dZIEń IZRAELA 
13:00 Synagoga pod Białym Bocianem
PAGANINI NA WESOłO
18:00 NFM, Sala Główna
MUSIC OF BUENA VIStA 
JUAN CARLOS HECHAVARRIA 
& CUBAN LAtIN JAZZ
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
KOLOROWO
12:30 teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
Odd I LUNA
13:00 i 15:00 Wrocławski teatr Lalek 
FRANKENStEIN
17:00 teatr Muzyczny Capitol
MIRANdOLINA 
18:00 t[pl, Scena Kameralna
SIENKIEWICZ SUPERStAR...
18:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
ZAMEK
18:00 Wrocławski teatr Współczesny
WItAMINY GRAJą A
19:00 tM Capitol, Scena Ciśnień
WIERNA WAtAHA
19:00 teatr Modrzejewskiej, Legnica

SPOtKANIA » » »
WARSZtAtY MALARSKIE 
10:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich

dLA dZIECI » » »
PSZCZółKA MAJA-MIOdOWE IGRZYSKA
11:00 Centrum Kultury Wrocław-Zachód
SZtUKA W NAtURALNYM 

ŚROdOWISKU
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

7 MAJA PONIEdZIAłEK
SPEKtAKLE » » » 

PAN JOWIALSKI - A. FREdRO 
17:30 i 20:00 teatr Muzyczny Capitol
NIEWINA
18:00 ASt, Sala Studio
CHORY NA SUKCES
19:00 Jubilat, Głogów

WYStAWY » » » 
JOLANtA MARKOWICZ 
LądY NIEZNANE MALARStWO
18.00 Salonik trzech Muz

SPOtKANIA » » »
PREZENtACJA KSIążKI SERGIUSZA
LEOńCZYKA CMENtARZE POLSKIE
NA URALU I SYBERII
18:00 Klub Muzyki i Literatury
8 MAJA WtOREK

KONCERtY » » » 
BELLA ItALIA WIECZORY LISZtOWSKIE
18:00 Ośrodek Kultury, Oława
CARSKY - MAKE ME PURE
20:30 Stary Klasztor

SPEKtAKLE » » »
Odd I LUNA
10:00 i 12:00 Wrocławski teatr Lalek 
ZOStAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski teatr Lalek 
BAGAż18:00 ASt, Sala Czarna
BAHAMUt 19:00 ASt, duża Sala
OKNO NA PARLAMENt 
19:00 t[pl, Scena Kameralna
GAłGAN
19:15 Wrocławski teatr Współczesny
tYMCZASEM - tEAtR IMPROKRACJA
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOtKANIA » » » 
CZYtANIE NA dYWANIE
9:30 tM Capitol, Podwórko
MALARStWO VEdIC ARt  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

dLA dZIECI » » » 
XII tURNIEJ WROCłAWSKICH
PRZEdSZKOLAKóW WItAMY WE
WROCłAWIU
10:00 MdK Śródmieście

9 MAJA ŚROdA
KONCERtY » » » 

BELLA ItALIA WIECZORY LISZtOWSKIE
12:30 i 18:00 Klub Muzyki i Literatury
JOZEF VAN WISSEM 
20:00 Stary Klasztor

SPEKtAKLE » » » 
tUtAJ JESt WSZYStKO
10:00 i 12:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
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BRAHMS PIANO QUARtEt
19:00 NFM, Sala Kameralna
MARIUS VINAtI  ZOLKEVKA
20:00 Autograf Klub
OANA CĂtĂLINA CHIŢU  (RUMUNIA) -
BUCHARESt tANGO 
20:00 Stary Klasztor, Sala Gotycka
NIRVANA tRIBUtE SHOW 
M. OtHERS (UKRAINA)
20:30 Stara Piwnica
PAMIęCI ZBIGNIEWA WOdECKIEGO
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
tOdd I LUNA
10:00 i 12:00 Wrocławski teatr Lalek 
UtAJ JESt WSZYStKO
10:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
BAGAż 18:00 ASt, Sala Czarna
EdUKACJA RItY
19:00 Wrocławski teatr Komedia
EMIGRANCI
19:00 t[pl, Scena na Świebodzkim
GENIALNA PRZYJACIółKA
19:00 Wrocławski teatr Współczesny
RAt PACK, CZYLI SINAtRA Z KOLEGAMI
19:00 teatr Muzyczny Capitol

WYStAWY » » »
LEON tARASEWICZ
18:00 otwarcie Muzeum Architektury
PIęć PANIEN ROZUMNYCH I JEdEN
MężCZYZNA LEKKOMYŚLNY
18:00 wernisaż Galeria Miejska
WOJCIECH POMIANOWSKI
MOJE NIEZNAJOME
19:00 wernisaż Galeria Ślimak
dAGMARA RYBAK GRZYBOBRANIE 
I INNE LEŚNE HIStORIE MIłOSNE
20:00 wernisaż Surowiec

SPOtKANIA » » »

WYKłAd: PRZEdWOJENNE MUZEUM
KSIążąt LUBOMIRSKICH W CIENIU
SENSACJI PRASOWYCH – ROBERt
FORYSIAK-WóJCIńSKI
17:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
KULtURY ŚWIAtA #5 SZLAKI ABRA-
HAMA - SPOtKANIE Z łUKASZEM
SUPERGANEM
18:30 Centrum Kultury Zamek

11 MAJA PIątEK
KONCERtY » » » 

CHóR MELOMANA - VIII PRóBA
17:00 NFM, Sala Czarna
KONCERt Z CYKLU PIątKI Z GItARą
18:00 AMKL, Sala teatralna 
PREZENtACJA OPERY 
BEZLUdNA WYSPA J. HAYdNA 
18:00 AMKL, Sala Koncertowa 
PAULINA LENdA & PIOtR KOZUB
ACOUStIC NIGHt WItH Ed SHEERAN
18.00 Centrum Kultury Agora
OGNIStY PtAK 19:00 NFM, Sala Główna
BELLA ItALIA WIECZORY LISZtOWSKIE
19:00 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
KAMIL BORKOWSKI
19:00 Galeria Ślimak
KONCERt WIEdEńSKI 2
19:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
tHE SIMPLE PAtH 
19:00 Odt Światowid
tHE CUBAN LAtIN JAZZ
20:00 Stary Klasztor
BESt GRAMMY AWARdS 
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
dżUNGLA
17:30 Wrocławski teatr Lalek 
KABAREt SMILE tO CI tłUMACZę!
17:30 i 20:00 Centrum Kultury, Jelenia G.
WIECZóR POLSKI: CHOPIN/KILAR
PREMIERA 19:00 Opera Wrocławska
EdUKACJA RItY
19:00 Wrocławski teatr Komedia
EMIGRANCI
19:00 t[pl, Scena na Świebodzkim
GENIALNA PRZYJACIółKA
19:00 Wrocławski teatr Współczesny
POłAWIACZE PAPIERU.
dOM BERNARdY ALBA 
WROCłAWSKI tEAtR PANtOMIMY
19:00 t[pl, Scena Kameralna
RAt PACK, CZYLI SINAtRA Z KOLEGAMI
19:00 teatr Muzyczny Capitol
SZtUKA
19:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych

WYStAWY » » » 
SALON WZORNICtWA
tOMASZ OPANIA
17:00 wernisaż Galeria Awangarda BWA

ZOStAń MOIM PRZYJACIELEM
10:00 Wrocławski teatr Lalek 
BAGAż 18:00 ASt, Sala Czarna
BAHAMUt 19:00 ASt, duża Sala
GENIALNA PRZYJACIółKA
19:00 Wrocławski teatr Współczesny
OKNO NA PARLAMENt 
19:00 t[pl, Scena Kameralna
RAt PACK, CZYLI SINAtRA Z KOLEGAMI
19:00 teatr Muzyczny Capitol
GAłGAN
19:15 Wrocławski teatr Współczesny
ANtONII SYREK dąBROWSKI NORMA
+ KAROL KOPIEC CZARNOL4S
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOtKANIA » » » 
BLIżEJ SZtUKI. MWW dLA SENIORóW
13:00-15:00 Muzeum Współczesne Wrocław
tALES OF tREES, CZYLI O CZYM SZU-
MIą dRZEWA? WYKłAd d. FILIPKA
18:00 MWW, Beautiful tube
ALEKSANdRA J. StAROStECKA SPO-
tKANIE POEtYCKIE 
19:00 Galeria Ślimak

dLA dZIECI » » » 
XII tURNIEJ WROCłAWSKICH
PRZEdSZKOLAKóW WItAMY 
WE WROCłAWIU
10:00 MdK Śródmieście
33. FEStIWAL ŚPIEWAJąCYCH
PRZEdSZKOLAKóW
12.00 Koncert Kolory Agata Świętoń
10.00-15.00 Centrum Kultury Agora

10 MAJA CZWARtEK
KONCERtY » » » 

BELLA ItALIA WIECZORY LISZtOWSKIE
18:00 Starostwo, ul. Leśna 1, trzebnica
KONCERt GItAROWO-FORtEPIANOWY
18:00 Klub Muzyki i Literatury
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SZCZUROłAP 19:00 wernisaż Muzeum
Współczesne Wrocław, poziom 3 i 4
12 MAJA SOBOtA

KONCERtY » » » 
FRANIA PIORUN 
10:00 teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
BELLA ItALIA WIECZORY LISZtOWSKIE
18:00 Zamek, pl. Zamkowy 1, Brzeg
dZIEń OSIEMdZIESIątY PIątY
18:00 teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
PREZENtACJA OPERY 
BEZLUdNA WYSPA J. HAYdNA 
18:00 AMKL, Sala Koncertowa 
SHAKER LOOPS
18:00 NFM, Sala Czerwona
ItALIANO VERO - tRIO BOFFELLI 
19:00 Centrum Kultury Agora
PIOtR REJdA I KAtKA GORUNOVA
19:00 Galeria Ślimak
GOLEC UORKIEStRA
JUBILEUSZ 20 LAt
19:00 Hala Stulecia
WOMEN OF SOUL / SWING NIGHt
19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant
BOBBY MCFERRIN CIRCLESONGS
20:00 NFM, Sala Główna

SPEKtAKLE » » » 
dżUNGLA
13:00 Wrocławski teatr Lalek 
SKARPEtY I PAPILOtY
15:00 Wrocławski teatr Lalek 
KABAREt SMILE tO CI tłUMACZę!
16:00 Ośrodek Kultury, dzierżoniów
dZIWNA PARA
17:00 i 20:00 AtM Scena na Bielanach
EMIGRANCI
19:00 t[pl, Scena na Świebodzkim
GENIALNA PRZYJACIółKA
19:00 Wrocławski teatr Współczesny
POd SłOńCEM SZAtANA 
O KSIędZU CO Z dIABłEM WOJOWAł
19:00 teatr Arka
POłAWIACZE PAPIERU.
dOM BERNARdY ALBA 
WROCłAWSKI tEAtR PANtOMIMY
19:00 t[pl, Scena Kameralna
SZtUKA
19:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
WIECZóR POLSKI: CHOPIN/KILAR
19:00 Opera Wrocławska
KOLACJA NA CZtERY RęCE
20:00 Wrocławski teatr Komedia
Z tWOJą CóRKą? NIGdY!
WROCłAWSKI tEAtR KOMEdIA
20:00 Świdnicki Ośrodek Kultury

WYStAWY » » » 
MAGdALENA KWAPISZ-GRABOW-
SKA |FIGURY-IKONY
18:00 wernisaż Galeria Sztuki Platon

XUYING WANG IN–BEtWEEN
17.00 finisaż Galeria BB

SPOtKANIA » » » 
ALBUM Z CZAROWNICą
13:00 Robótki Stefci
dOLNOŚLąSKA 
GIEłdA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 OdA Firlej
BLIżEJ SZtUKI. MWW dLA SENIORóW
13:00-15:00 Muzeum Współczesne Wrocław
NIEUżYtKI SZtUKI. REAKtYWACJA
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław
JEJ WYSOKOŚć OPERA
EUROPEJSKIE dNI OPERY - SPACER
14:00 i 16:00 Opera Wrocławska
WIELKI tESt WIEdZY O OPERZE
EUROPEJSKIE dNI OPERY
15:00 Opera Wrocławska
WYKłAd: JEdźMY, NIKt NIE WOłA!
tęSKNOtA I ZMIAN – PROWAdZE-
NIE: SłAWOMIR PRUSAKOWSKI
16:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
SPłACANY dłUG
17:00 Klub Muzyki i Literatury
WYCIECZKA PO tEAtRZE
18:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych

dLA dZIECI » » »
BRZdąC NA ZAMKU: KtO BRZMI 
W tRZCINIE? - WARSZtAtY
11:00 i 12:30 Centrum Kultury Zamek

13 MAJA NIEdZIELA
KONCERtY » » »

HARMONISCHER GOttESdIENSt –
MUZYCZNE NABOżEńStWO
18:00 NFM, Sala Czerwona
ItALIANO VERO - MUZYKA WłOSKA
18:00 Miejski dom Kultury, Zgorzelec

MACIEJ MALEńCZUK - SOLO
20:00 Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopal-
nia, Wałbrzych
MARtELLA W VERtIGO
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » »
SKARPEtY I PAPILOtY
11:00 Wrocławski teatr Lalek 
ZRóB SOBIE ŚWIAt
11:30 i 13:30 Wrocławski teatr Lalek 
ORKIEStRA MIStRZA VERdIEGO
EUROPEJSKIE dNI OPERY
12:00 Opera Wrocławska
AFROAZJA
12:30 teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
dżUNGLA
13:00 Wrocławski teatr Lalek 
KABAREt MłOdYCH PANóW 
BOGOWIE
16:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
Z RąCZKI dO RąCZKI
16:00 Wrocławski teatr Komedia
dZIWNA PARA
17:00 AtM Scena na Bielanach
ŚWIętO tAńCA - WYSZEHRAdZKI
KONCERt GALOWY
17:00 teatr Muzyczny Capitol
AUSGANG
18:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
EMIGRANCI
18:00 t[pl, Scena na Świebodzkim
GENIALNA PRZYJACIółKA
18:00 Wrocławski teatr Współczesny
WIECZóR POLSKI: CHOPIN/KILAR
18:00 Opera Wrocławska
CURKO MOJA OGłOŚ tO 
- RYtMIZOWANY BIULEtYN 
Z WYStAWY MARII WNęK
19:00 teatr Modrzejewskiej, Legnica
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POłAWIACZE PAPIERU.
dOM BERNARdY ALBA 
WROCłAWSKI tEAtR PANtOMIMY
19:00 t[pl, Scena Kameralna

SPOtKANIA » » »
ZRóB tO SAM - FORMY GIPSOWE
11:00 i 16:00 Pracownia ceramiki Quapcia
OPEROWY LABIRYNt - SPACER
12:00 Opera Wrocławska
PERłY I PIóRA - WYPRZEdAż GARA-
żOWA - EUROPEJSKIE dNI OPERY
12:00 Opera Wrocławska

dLA dZIECI » » »
KRAWIEC NItECZKA
11:00 Centrum Kultury Wrocław-Zachód
O CZYM MYŚLI PAN Z OBRAZU? NIE-
ZAPOMNIANE WARSZtAtY ROdZINNE
12:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
NIEdZIELNE WARSZtAtY ROdZINNE
KSIężNICZKI LUBIą SMOKI
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
BLASKI ŚREdNIOWIECZA - WARSZ-
tAtY ROdZINNE 15:00 Wrocławskie
Centrum twórczości dziecka
14 MAJA PONIEdZIAłEK

KONCERtY » » » 
dUO OCtOPUS
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SPEKtAKLE » » » 
ZEMStA
10:00 Wrocławski teatr Komedia
Z RąCZKI dO RąCZKI
WROCłAWSKI tEAtR KOMEdIA
19:00 Centrum Sztuki, Oława

SPOtKANIA » » »
OPEROWY LABIRYNt - SPACER
EUROPEJSKIE dNI OPERY
11:00 Opera Wrocławska
SALONIKOWE WARSZtAtY LItERACKIE
18.00 Salonik trzech Muz
15 MAJA WtOREK

KONCERtY » » »
GWIAZdY MEtROPOLItAN OPERA
NA SCENIE OPERY WR.- RENé PAPE
19:00 Opera Wrocławska
KONCERt FINAłOWY 
AKAdEMII ORKIEStROWEJ NFM
19:00 NFM, Sala Główna
ItALIANO VERO - MUZYKA WłOSKA
19:00 teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój

SPEKtAKLE » » »
SKARPEtY I PAPILOtY
10:00 Wrocławski teatr Lalek 
tEAtROtEKA - tEAtR W KINIE
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
KAtARZYNA PIASECKA WINNA
19:00 Spiżarnia, Legnica

IMPROKRACJA FEAt. MUFLON 
tEAtR IMPROKRACJA
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOtKANIA » » »
CZYtANIE NA dYWANIE
9:30 tM Capitol, Podwórko
MALARStWO VEdIC ARt  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

16 MAJA ŚROdA
KONCERtY » » » 

tRIBUtE tO MICHAEL JACKSON 
NICK SINCKLER I ANIA ROSOCHACKA
Z ZESPOłEM
20:00 Stary Klasztor
NAtALIA SZCZYPUłA QUARtEt
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » »
SKARPEtY I PAPILOtY
10:00 Wrocławski teatr Lalek 
MAYdAY 19:00 t[pl, Scena Kameralna
PREZYdENtKI
19:00 t[pl, Scena na Świebodzkim

SPOtKANIA » » »
WROCłAWSKIE SPACERY KRAJO-
ZNAWCZE. WROCłAWSKA WENECJA
9:00 start i meta MdK Śródmieście
MALOWANIE NA JEdWABIU –
WARSZtAtY ARtYStYCZNE
15:00 i 18:00 MdK Muflon, Jelenia Góra
OtWARtA SCENA POEtYCKA.
19:00 Galeria Ślimak
RAFAł BANAŚ I dAMIAN SKóRA
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

17 MAJA CZWARtEK
KONCERtY » » »

LUtOSłAWSKI PIANO dUO
19:00 NFM, Sala Czerwona
JOANNA MIOdUCHOWSKA
19:00 Galeria Ślimak
KONCERt ZAGRANICZNYCH
StUdENtóW PROGRAMU ERASMUS+  
19:00 AMKL, Sala Kameralna 
FOLKOWE GRANIE: KLEZMAFOUR
20:00 Stara Piwnica
GIULIA Y LOS tELLARINI (HISZPANIA)
20:00 Stary Klasztor - Sala Gotycka
OUtSIdER & FRIENdS
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
SKARPEtY I PAPILOtY
10:00 Wrocławski teatr Lalek 
LIżę tWOJE SERCE
19:00 teatr Muzyczny Capitol
MAYdAY
19:00 t[pl, Scena Kameralna
PREZYdENtKI
19:00 t[pl, Scena na Świebodzkim

PSYCHOtERAPIA 
CZYLI SEX W żYCIU CZłOWIEKA
19:00 Wrocławski teatr Komedia

WYStAWY » » »
4. KONKURS NAJLEPSZYCH dYPLO-
MóW SZtUKI MEdIóW
18:00 wernisaż Centrum Sztuki WRO 

SPOtKANIA » » »
ZWIEdZANIE NFM
17:00 NFM, sale koncertowe
WOKół JEdNEGO OBRAZU - HEN-
RYK ROdAKOWSKI, PORtREt MARII
WOźNIAKOWSKIEJ
17:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich

dLA dZIECI » » »
BAJKA O PRZYJAźNI
09:30 i 11:00 AtM Scena na Bielanach

18 MAJA PIątEK
KONCERtY » » » 

PIEŚNI ZE SłOWACJI 
18:00 Klub Pod Kolumnami
AMERYKAńSKA SYMFONIKA
19:00 NFM, Sala Główna
ItALIANO VERO - MUZYKA WłOSKA
19:00 dworek Chopina, duszniki Zdrój
LECH tALAR 19:00 Galeria Ślimak
KALINA CZYStE SZUMIENIE
20:00 Stara Piwnica
tRIBUtE tO ZZ tOP - ZZ COPY
20:00 Stary Klasztor
ZAGóRSKI/KądZIELA COLLABORA-
tION FEAt. EHUd EttUN
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant
KONCERt PAMIęCI JAREMY KLICHA
20:00 Klub Proza, Przejście Garncarskie 2 

SPEKtAKLE » » » 
SKARPEtY I PAPILOtY
10:00 Wrocławski teatr Lalek 
EMIGRANCI
19:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
HAMLEt, KSIążę dANII - W.SZEKSPIR
SPEKtAKL GALOWY 
19:00 teatr Modrzejewskiej, Legnica
LIżę tWOJE SERCE
19:00 teatr Muzyczny Capitol
MOJA POLSKA - KAMIENIE 
NA SZANIEC, ARMIA KRAJOWA
19:00 teatr Arka
OPOWIEŚCI HOFFMANNA
19:00 Opera Wrocławska
ON EdGE ROCK dANCE tHEAtRE KU-
ZNEtSOV & ACHIMOWICZ
20:00 Impart

WYStAWY » » »
BARBARA GóRNIAK - WYStAWA FO-
tOGRAFII NOKtURNY WROCłAWSKIE
18:00 Awantport Gallery: Barka Irena,
Otwarte Muzeum techniki, Wybrzeże Wy-
spiańskiego 27
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SPOtKANIA » » » 
SPOtKANIE Z WROCłAWSKIM FOtO-
GRAFEM ZBIGNIEWEM NOWAKIEM
UMAJONY WROCłAW
16:30 Centrum Historii Zajezdnia
WIECZóR FLAMENCO
18:00 MdK Śródmieście

19 MAJA SOBOtA
KONCERtY » » » 

18. NOC NAdOdRZA
od 12:00 łokietka 5 - Infopunkt Nadodrze
ItALIANO VERO - MUZYKA WłOSKA
18:00 Kinoteatr Zbyszek, dzierżoniów
KONCERt dYPLOMANtóW Z AKA-
dEMICKą ORKIEStRą SYMFONICZNą   
18:00 AMKL, Sala Koncertowa 
PRZOdKI I BALSAM W PROZIE - PO-
tAńCóWKA Z MUZYKą NA żYWO
19:00 Klub Literacki Proza
JUdYtA PISARCZYK QUARtEt
MICHALAK SWING MACHINE
19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant
MUZYKA ŚWIAtA|BLACK StRING
MASK dANCE 
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKtAKLE » » » 
PORANEK FAMILIJNY
tEAtR ZłOtA KACZKA
11:00 Wrocławski Klub Formaty
AFRYKAńSKA PRZYGOdA
13:00 Wrocławski teatr Lalek 
BABCIA NA JABłONI przedpremierowy
15:00 Wrocławski teatr Lalek 
CHOdź NA SłóWKO - PREMIERA
17:00 teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
LIżę tWOJE SERCE
18:00 teatr Muzyczny Capitol
EMIGRANCI
19:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
FRANCUSKA NIESPOdZIANKA
19:00 t[pl, Scena Kameralna
HAMLEt, KSIążę dANII - W.SZEKSPIR
SPEKtAKL GALOWY 
19:00 teatr Modrzejewskiej, Legnica
MOJA POLSKA - KAMIENIE 
NA SZANIEC, ARMIA KRAJOWA
19:00 teatr Arka
PANI FURIA - PRAPREMIERA
19:15 Wrocławski teatr Współczesny
NIC NIE GRA
20:00 Wrocławski teatr Komedia
tRZY OBLICZA SALVAdORA dALI
WROCłAWSKI tEAtR FORMY
20:00 i 22:00 Arsenał Miejski

WYStAWY » » » 
tU CZY tAM? WSPółCZESNA POL-
SKA ILUStRACJA dLA dZIECI
14.00-22.00 Centrum Kultury Agora

NOC MUZEóW
17:00-23:00 Muzeum Narodowe
18:00-24:00 Muzeum Etnograficzne
16:00-24:00 Pawilon Czterech Kopuł
NOC MUZEóW
16:00 Centrum Historii Zajezdnia
NOC MUZEóW
16:00-24:00 Centrum Sztuki WRO
NOC MUZEóW
4.FEStIWAL MALOWANIA
17:00-24:00 Akademia Sztuk Pięknych
PRACE tWóRCóW ZWIąZANYCH 
Z GALERIą ARt CRU W BERLINIE
wernisaż 18:00 Galeria ArtBrut 
i Pracownia Aktywizacji Społecznej 
i Kulturalnej, ul. Ruska 46A
ALEX URSO - WELCOME tO tHE
JUNGLE|WItAJCIE W dżUNGLI
wernisaż 18:00 Galeria Entropia
WESELA 21 otwarcie wystawy
18:00 Muzeum Etnograficzne
LŚNIENIE 19:00 Galeria Versus
NOC MUZEóW 
CZERPIąC Z NASZYCH KORZENI
19:00-22:00 Muzeum Papiernictwa, dusz-
niki-Zdrój
SZCZUROłAP oprowadzanie kuratorskie
20:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOtKANIA » » » 
W KORONKACH. WARSZtAt Z CYNKą
10:00 Robótki Stefci
IX dZIECIęCY I MłOdZIEżOWY PRZE-
GLąd tANECZNY dOLNEGO ŚLąSKA
LUBIN dANCE
11:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
tAK BLISKO - WARSZtAt
14:00 Robótki Stefci
PIKNIK OSIEdLOWY 
– WIEM GdZIE MIESZKAM
14:00 Szkoła Podstawowa nr 109

NOC MUZEóW 
17:00-20:00 MdK Śródmieście
SPOtKANIE POEtYCKIE 
Z dANIELEM MAdEJEM
19:00 Galeria Ślimak
NIE PRZYCINAJ KOMARA 2018 -
WARSZtAtY 19:00 Galeria tyc Art

dLA dZIECI » » » 
FANtAStYCZNE OWAdY I CUdO-
WRONKI W KRAINIE CZARóW HENRI
ROUSSEAU – WARSZtAtY ILUStRACJI
dLA dZIECI NA WIELKIM FORMACIE
15.00-18.00 Centrum Kultury Agora

20 MAJA NIEdZIELA
KONCERtY » » » 

70. MIędZYNAROdOWY KONGRES
ESPERANtYStóW KOLEJARZY IFEF
wstęp wolny - zaproszenia
10:00-12.00 INAUGURACJA - MINI
KONCERt Oratorium Marianum
20.00-22.00 WIECZóR NAROdOWY 
Centrum Kultury Impart
MAtINéE|MOZARt, BEEtHOVEN,
GOUNOd 
11:00 NFM, Sala Kameralna
IZRAEL W EGIPCIE
18:00 NFM, Sala Główna
ItALIANO VERO - MUZYKA WłOSKA
18:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
PIOSENKI ANdRZEJA WALIGóRSKIEGO
18:00 Centrum Kultury Wrocław-Zachód
WIECZóR Z MUZYKą SELAH SUE
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
BABCIA NA JABłONI przedpremierowy
11:00 Wrocławski teatr Lalek 
CHOdź NA SłóWKO
12:30 teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
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AFRYKAńSKA PRZYGOdA
13:00 Wrocławski teatr Lalek 
LIżę tWOJE SERCE
17:00 teatr Muzyczny Capitol
AUSGANG
18:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
FRANCUSKA NIESPOdZIANKA
18:00 t[pl, Scena Kameralna
OPOWIEŚCI HOFFMANNA
18:00 Opera Wrocławska
NIC NIE GRA
18:00 Wrocławski teatr Komedia
PANI FURIA - PRAPREMIERA
18:15 Wrocławski teatr Współczesny
HAMLEt, KSIążę dANII - W.SZEKSPIR
19:00 teatr Modrzejewskiej, Legnica

WYStAWY » » »
WERNISAż Z MUZYKą 
MARCIN CIBOR/GOSZA tUtKO
18:00 Wrocławski Klub Formaty

SPOtKANIA » » » 
WARSZtAtY MALARSKIE 
10:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
FILCOWANIE NA WEGANIE
12:00 Robótki Stefci

dLA dZIECI » » » 
BAJKA O PRZYJAźNI
13:00 AtM Scena na Bielanach

21 MAJA PONIEdZIAłEK
KONCERtY » » » 

HENRYK WIENIAWSKI KONCERt 
Z OKAZJI 100-LECIA NIEPOdLEGłOŚCI 
I 20-LECIA SALONIKU tRZECH MUZ
18.00 Salonik trzech Muz

SPEKtAKLE » » » 
70. MIędZYNAROdOWY KONGRES
ESPERANtYStóW KOLEJARZY IFEF
wstęp wolny - zaproszenia
14.30-16.00 dOKtOR ESPERANtO 
Wr. Centrum Seniora, pl. dominikański 6
ZEMStA
10:00 Wrocławski teatr Komedia
NIC NIE GRA
18:00 Wrocławski teatr Komedia
NIE MA - tEAtR tELEWIZJI
19:00 Wrocławski teatr Współczesny

SPOtKANIA » » »
WLB II WROCłAWSKA 
LIGA BARtELIER
19:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

22 MAJA WtOREK
KONCERtY » » » 

WIOSENNY KONCERt KAMERALNY 
StUdENCI Z KLASY KAMERALIStYKI 
PROF. dR HAB. ANNY GąGOLI  
19:00 AMKL, Sala teatralna 

JANUSZ RAdEK Z ZESPOłEM
20:00 Stary Klasztor

SPEKtAKLE » » » 
CALINECZKA
10:00 i 12:00 Wrocławski teatr Lalek 
HOLOUBEK SYN PICASSA
18:00 ASt, Sala 230
dżOB
19:00 tM Capitol, Scena Ciśnień
PANI FURIA
19:15 Wrocławski teatr Współczesny
KRótKIE FORMY tEAtR IMPROKRACJA
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOtKANIA » » »
CZYtANIE NA dYWANIE
9:30 tM Capitol, Podwórko
MALARStWO VEdIC ARt  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

23 MAJA ŚROdA
KONCERtY » » » 

FILHARMONIA dLA MłOdYCH -
AMERYKANIN W PARYżU, CZYLI JAZ-
ZOWE RYtMY W MUZYCE SYMFO-
NICZNEJ
9:00 i 11.30 NFM, Sala Główna
dYPLOMANCI StUdIóW I St. WY-
dZIAłU EdUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHóRALIStYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ 
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
MACIEK CZEMPLIK QUARtEt
20:00 Cafe Bar Monopol
ZAUCHA PROJECt
20:00 Stary Klasztor

SPEKtAKLE » » » 
CALINECZKA
10:00 i 12:00 Wrocławski teatr Lalek 
MIKROKOSMOS
WROCłAWSKI tEAtR PANtOMIMY
11:00 t[pl, Scena Kameralna
HOLOUBEK SYN PICASSA
18:00 ASt, Sala 230
dżOB
19:00 tM Capitol, Scena Ciśnień
tLEN – BALLAdY
19:00 ASt, Sala Studio
PANI FURIA
19:15 Wrocławski teatr Współczesny
StANd-UP: COVERY NA POżEGNA-
NIE WOLAńCZYKA
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

WYStAWY » » »
7. OGóLNOPOLSKIE BIENNALE MA-
LARStWA, dZIECI I MłOdZIEżY.
NIECH żYJE KOLOR
10:00 wernisaż Galeria MdK Śródmieście 

SPOtKANIA » » » 
NA IMIę MAM dAFNE - PROMOCJA
tOMIKU POEZJI ANNY PACIOREK
17:00 Klub Muzyki i Literatury

24 MAJA CZWARtEK
KONCERtY » » » 

FILHARMONIA dLA MłOdYCH -
AMERYKANIN W PARYżU, CZYLI JAZ-
ZOWE RYtMY W MUZYCE SYMFO-
NICZNEJ
9:00 i 11.30 NFM, Sala Główna
KONCERt GALOWY CK AGORA
17.00 Centrum Kultury Agora
tRIUMF MIłOŚCI
19:00 NFM, Sala Czerwona
PANI FURIA
19:15 Wrocławski teatr Współczesny
SON dEL NENE (KUBA)
20:00 Stary Klasztor
70. MIędZYNAROdOWY KONGRES
ESPERANtYStóW KOLEJARZY IFEF
wstęp wolny - zaproszenia
20.30-22.00 WIECZóR POżEGNALNY.
WROCłAWIANIE ESPERANtYStOM
Sala Sesyjna, dworzec PKP Wrocław Gł.

SPEKtAKLE » » » 
CALINECZKA
10:00 i 12:00 Wrocławski teatr Lalek 
MIKROKOSMOS
WROCłAWSKI tEAtR PANtOMIMY
11:00 t[pl, Scena Kameralna
BAGAż
18:00 ASt, Sala Czarna
FRANKENStEIN
19:00 teatr Muzyczny Capitol
MAYdAY 2
19:00 Wrocławski teatr Komedia
tLEN – BALLAdY
19:00 ASt, Sala Studio

SPOtKANIA » » » 
WIZYtA W PRZEdWOJENNYM MUZE-
UM KSIążąt LUBOMIRSKICH - WYKłAd
I OPROWAdZANIE PO WYStAWIE
12:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
WIECZóR POEtYCKO-MUZYCZNY
MARII EWY SYSKI ORAZ PROMOCJA
NOWEJ PłYtY BARtOSZA PAtRYKA
RZYMANA PRZEZ WSZYStKO dO
MNIE PRZEMAWIAłEŚ - PANIE
18:00 Klub Muzyki i Literatury
WOKół WROCłAWSKIEJ dIAGNOZY
SPOłECZNEJ 2017. ŚROdOWISKO
MIESZKANIOWE. dEBAtA
18:00 MWW, Beautiful tube
KIEdY MóJ tAtA ZMIENIł SIę 
W KRZAK - PREMIERA 
19:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
SPOtKANIE POEtYCKIE Z
KAtARZYNą ZWOLSKą-PłUSą
19:00 Galeria Ślimak

25 MAJA PIątEK
KONCERtY » » » 

70. MIędZYNAROdOWY KONGRES
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ESPERANtYStóW KOLEJARZY IFEF
9.00- 10.30 ZAKOńCZENIE - KONCERt
GItAROWY WALdEMARA
ZABORSKIEGO wstęp wolny 
Sala Sesyjna, dworzec PKP Wrocław Gł.
KONCERtY EdUKACYJNE dLA MłO-
dZIEżY|AMERYKANIN W PARYżU
11:30 NFM, Sala Główna
dZIEłA POLSKIEGO BAROKU
19:00 NFM, Sala Główna, estrada 
w odwróceniu
MICHAł ZAtOR - HARFIStA
19:00 Galeria Ślimak
RENAtA PRZEMYK 
YA HOZNA + tHE BESt OF
19:30 Akademia Rycerska, Sala
Maneżowa, Legnica
ALVEAR/MURAYAMA/NUttERS
20:00 Muzeum Współczesne Wrocław
SINGING JAM SESSION
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
CALINECZKA
10:00 i 12:00 Wrocławski teatr Lalek 
MIKROKOSMOS
WROCłAWSKI tEAtR PANtOMIMY
11:00 t[pl, Scena Kameralna
BAGAż 18:00 ASt, Sala Czarna
tRZY RAZY łóżKO
18:00 Wrocławski teatr Komedia
FRANKENStEIN
19:00 teatr Muzyczny Capitol
IWONA, KSIężNICZKA BURGUNdA 
19:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
SHIRLEY VALENtINE
19:00 teatr Arka
PANI FURIA
19:15 Wrocławski teatr Współczesny
NABUCCO premiera
20:00 Opera Wrocławska

Z tWOJą CóRKą? NIGdY!
20:00 Wrocławski teatr Komedia

SPOtKANIA » » » 
HONORAtA MARtIN - MOżE 
MA SENS tO CO NIE MA SENSU
18:00 Galeria Entropia

FILM » » » 
FILMOWA SCENA tALENtóW 
POKAZ FILMóW FABULARNYCH MłO-
dYCH tWóRCóW
19:00 Centrum Kultury Wrocław-Zachód

26 MAJA SOBOtA
KONCERtY » » » 

49. OGóLNOPOLSKI tURNIEJ CHóRóW
LEGNICA CANtAt 
10:00 I KONCERt KONKURSOWY
11:30 II KONCERt KONKURSOWY
Akademia Rycerska, Sala Królewska, 
ul. B. Bilsego, Legnica
KONCERt PLENEROWY BIG BANdU
PWR. Z OKAZJI 100-LECIA NIEPOdLE-
GłOŚCI I 20-LECIA StM
15.00 Salonik trzech Muz
FORtEPIAN PLUS
15:00 AMKL, Sala Kameralna
CUPRUM HItS FEStIVAL 2
17:00 Stadion Zagłębia Lubin
ARtUR ANdRUS - RECItAL
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław
WIECZóR W KRAINIE OPEREtKI
18:00 Nyski dom Kultury, Nysa
49. OGóLNOPOLSKI tURNIEJ CHóRóW
LEGNICA CANtAt - WIELKI FINAł
18:00 Akademia Rycerska, Sala Królew-
ska, ul. B. Bilsego, Legnica
VII MIędZYNAROdOWY BRAHMS FE-
StIVAL - KONCERt FINAłOWY
19:00 Aula Leopoldyńska
tHE KARPEtA JAZZ BROtHERS
19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

ZESPół SZYSZAK GRA dLA UBOGICH
Z MAdAGASKARU I RWANdY
20:00 WędrówkiPub

SPEKtAKLE » » » 
IWONA, KSIężNICZKA BURGUNdA 
11:00 i 19:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
CALINECZKA
13:00 Wrocławski teatr Lalek 
POMOC dOMOWA
16:00 i 19:00 AtM Scena na Bielanach
FRANKENStEIN
18:00 teatr Muzyczny Capitol
tRZY RAZY łóżKO
18:00 Wrocławski teatr Komedia
HAMLEt, KSIążę dANII - W.SZEKSPIR
19:00 teatr Modrzejewskiej, Legnica
PRZYSZEdł MężCZYZNA dO KOBIEtY
19:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
NIEWIdZIALNY CHłOPIEC
19:00 Wrocławski teatr Współczesny
NABUCCO - PREMIERA
20:00 Opera Wrocławska
Z tWOJą CóRKą? NIGdY!
20:00 Wrocławski teatr Komedia

FILM » » » 
ZAMKOWY MARAtON FILMOWY #7
ZABIERZ MAMę NA FILM
15:00-20:00 Centrum Kultury Zamek

27 MAJA NIEdZIELA
KONCERtY » » » 

FILHARMONIA FAMILIJNA|AMERY-
KANIN W PARYżU, CZYLI JAZZOWE
RYtMY W MUZYCE SYMFONICZNEJ
11:00 NFM, Sala Główna
49. OGóLNOPOLSKI tURNIEJ CHóRóW
LEGNICA CANtAt
MSZA KORONACYJNA W.A. MOZARtA
16:00 Kościół Ewangelicki Marii Panny,
Biskupia 12, Legnica



32 CJG nr 291 – MAJ 2018cojestgrane.pl – koncentrator kultury

Adresy miejsc wydarzeń znajdujących sie w kalendarium Co Jest Grane
Akademia Rycerska - Sala Maneżowa

Chojnowska 2 (wejście od ul. Ojców
Zbigniewa i Michała), Legnica
Sala Maneżowa B.Bilsego, Legnica

AMKL Aka de mia Mu zycz na
– im. Ka ro la Li piń skie go

pl. Ja na Paw ła II 2, Wro cław
ASP Akademia Sztuk Pięknych 

Romualda Traugutta 19/21, Wrocław
AST Akademia Sztuk Teatralnych 
w Krakowie, Filia we Wrocławiu 

Braniborska 59, Wrocław
ATM Scena na Bielanach

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Aula Leopoldyńska

pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Autograf Klub

Mazowiecka 17, Wrocław
Cafe Bar Monopol

Heleny Modrzejewskiej 2, Wrocław
Centrum Historii Zajezdnia

Grabiszyńska, 184, Wrocław
Centrum Kultury Agora

ul. Serbska 5a, Wrocław
Centrum Kultury Muza

Armii Krajowej 1, Lubin
Cen trum Kul tu ry Wrocław Za chód

Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Za mek

pl. Świę to jań ski 1, Wro cław
Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia

Wysockiego 29, Wałbrzych
Centrum Sztuki 

Młyńska 3, Oława
Centrum Sztuki Impart

Mazowiecka 17, Wrocław
Cen trum Sztu ki WRO Wi dok 7, Wro cław
Dworek Chopina

Park Zdrojowy, Duszniki Zdrój
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

ul. Świdnicka 23, Dzierżoniów
Filharmonia Dolnośląska

ul. Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Ga le ria Awan gar da BWA

Wi ta Stwo sza 32, Wro cław
Galeria BB Jatki 3–6, Wrocław
Galeria  Entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
Ga le ria Miej ska Kieł ba śni cza 28, Wro cław
Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak

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

Galeria Sztuki Platon
Krupnicza, 13, Wrocław

galeria TYC ART
Ruska 46 A/007, Wrocław

Galeria  Versus Jatki 11, Wrocław
Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław
Jeleniogórskie Centrum Kultury

Bankowa 28/30, Jelenia Góra

Jubilat  pl. Konstytucji 3 Maja 3, Głogów
Kinoteatr Zbyszek

Świdnicka, 23, Dzierżoniów
Klub A propos

H. Wieniawskiego 82, Wałbrzych
Klub Li te rac ki Pro za

Przej ście Garn car skie 2, Wro cław
Klub Muzyki i Literatury

pl. T. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Pod Kolumnami

pl. św. Macieja 21, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda

pl. T. Kościuszki 12, Wrocław
Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu

Parkowa 1, Zgorzelec
Miejski Ośrodek Kultury

Plac Konstytucji 3 Maja 2, Głogów
MDK Muflon Cieplicka 172, Jelenia Góra
MDK Śród mie ście

St. Du bo is 5, Wro cław
Mu zeum Ar chi tek tu ry 

Ber nar dyń ska 5, Wro cław
Mu zeum Et no gra ficz ne

Trau gut ta 111/113, Wro cław
Mu zeum Mi li ta riów – Ar se nał Miej ski

Cie szyń skie go 9, Wro cław
Mu zeum Na ro do we 

pl. Po wstań ców War sza wy 5, Wro cław
Muzeum Papiernictwa 

Kłodzka 42, Duszniki-Zdrój
Muzeum Przyrodnicze

Cieplicka 11A, Jelenia Góra
MWW Mu zeum Współ cze sne Wro cław

pl. Strze gom ski 2a, Wro cław
NFM Narodowe Forum Muzyki

Plac Wolności 1, Wrocław
Nyski Dom Kultury

Wałowa 7, Nysa
ODT Światowid

Sempołowskiej 54A, Wrocław
Ope ra Wro cław ska

Świd nic ka 35, Wro cław
Oratorium Marianum

pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

Grabiszyńska 56, Wrocław
Ośro dek Kul tu ry 

11 Listopada 27, Oława
Pa wi lon Czte rech Ko puł 

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Polkowickie Centrum Animacji

Skalników 4, Polkowice
Pracownia ceramiki - Quapcia

Jacka Kaczmarskiego 7-9, Wrocław
Robótki Stefci Pionierów 8, Wrocław
Sala Koncertowa Radia Wrocław 

Karkonoska 10, Wrocław
Salonik Czterech Muz

Piłsudskiego 11, Oborniki Śląskie

Salonik Trzech Muz
Zawalna 7,  Wrocław

Stadion Zagłębia Lubin
M. Skłodowskiej-Curie 98, Lubin

Synagoga pod Białym Bocianem
Pawła Włodkowica, 7, Wrocław

Te atr Dra ma tycz ny
pl. Te atral ny 1, Wał brzych

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Rynek 39, Legnica

Te atr Lalki i Aktora
Jana Brzechwy 16, Wałbrzych

Teatr Muzyczny Capitol
Marszałka J. Piłsudskiego 67, Wrocław

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

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
Spiżarnia

Piastowska 1, Legnica
Stara Piwnica

Krupnicza 15, Wrocław
Stary Klasztor

ul. Purkyniego 1, Wrocław
Surowiec

Ruska 46A, Wrocław
Szkoła Podstawowa nr 109

Aleja Pracy 24, Wrocław
Świd nic ki Ośro dek Kul tu ry

Ry nek 43, Świd ni ca
Te atr Ar ka

Men ni cza 3, Wro cław
Teatr Zdrojowy

Kościuszki 19, Szczawno Zdrój
Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury 
i Promocji

Parkowa 2, Polanica Zdrój
WędrówkiPub

Podwale 37/38, Wrocław
Wro cław ski Te atr La lek
Wro cław ski Te atr Ko me dia

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Wrocławskie Centrum Twórczości
Dziecka Kuźnicza 29a, Wrocław
Wro cław ski Klub For ma ty

Sam bor ska 3-5, Wro cław
Wro cław ski Teatr Współczesny

Rzeźnicza 12, Wro cław
Vertigo Jazz Club & Restaurant

Oławska 13, Wrocław
ZAKLETE REWIRY

Krakowska 100, Wrocław
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Szewska 37, Wrocław
Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24, Ząbkowice Śląskie
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® 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. +48 732 404 110
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.

HAYdN WEdłUG BAłAtY
18:00 NFM, Sala Czerwona
VIVA LAtINO AMERICA
18:00 Centrum Sztuki Impart
OKRąGłY JUBILEUSZ - ALICJA MA-
JEWSKA, WłOdZIMIERZ KORCZ
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
BRIdGEt JONE'S dIARY MUSIC
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKtAKLE » » » 
CZERWONY KAPtUREK
12:30 teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
CALINECZKA
13:00 Wrocławski teatr Lalek 
POMOC dOMOWA
16:00 i 19:00 AtM Scena na Bielanach
PIOSCENKI
16:00 i 19:00 tM Capitol, Scena Ciśnień
FRANKENStEIN
17:00 teatr Muzyczny Capitol
MAYdAY 2
17:00 Wrocławski teatr Komedia
PRZYSZEdł MężCZYZNA dO KOBIEtY
18:00 teatr dramatyczny, Wałbrzych
NIEWIdZIALNY CHłOPIEC
18:00 Wrocławski teatr Współczesny
HAMLEt, KSIążę dANII - W.SZEKSPIR
19:00 teatr Modrzejewskiej, Legnica
NABUCCO - PREMIERA
20:00 Opera Wrocławska
PIOtR BUKARtYK 
JA, WOLNY CZłOWIEK
20:00 Stary Klasztor
MUZYCZNY żYCIORYS 
FRANKA SINAtRY
20:30 Centrum Sztuki Impart

FILM » » » 
tRZY BILBORdY
17:00 Centrum Kultury Wrocław-Zachód

dLA dZIECI » » » 
CO SłYCHAć ZA OCEANEM? -
NIEdZIELNY PORANEK MUZYCZNY
10:30 Filharmonia dolnośląska, Jelenia G.
ACCAdEMIA dELL'OPERA
PACZKA - POINtA - PIRUEt
11:00 Opera Wrocławska
ACCAdEMIA dELL'OPERA
KOLORAtURA I FALSEt
13:00 Opera Wrocławska
NIEdZIELNE WARSZtAtY ROdZINNE
ZRóB SOBIE SYMBOL
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

28 MAJA PONIEdZIAłEK
KONCERtY » » » 

OBLICZA MUZYKI EUROPY 
18:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPEKtAKLE » » » 
POMOC dOMOWA
19:00 Wrocławski teatr Komedia

SPOtKANIA » » » 
SALONIKOWE WARSZtAtY LItERACKIE
18.00 Salonik trzech Muz
29 MAJA WtOREK

KONCERtY » » » 
SEPtEtY 19:00 NFM, Sala Kameralna
LIttLE BIG 20:00 Zaklęte Rewiry

SPEKtAKLE » » » 
BABCIA NA JABłONI przedpremierowy
10:00 Wrocławski teatr Lalek 
ZOStAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski teatr Lalek 

IMPROWIZACJE WROCłAWSKIE 
POKAZ Z ARCHIWUM 
tEAtRU tELEWIZJI
19:00 t[pl, Scena Kameralna
KOCHAM CIę. JA CIEBIE tEż NIE
19:00 tM Capitol, Scena Ciśnień
NIEWIdZIALNY CHłOPIEC
19:00 Wrocławski teatr Współczesny
StRUMIEń ŚWIAdOMOŚCI
tEAtR IMPROKRACJA
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOtKANIA » » »
CZYtANIE NA dYWANIE
9:30 tM Capitol, Podwórko
MALARStWO VEdIC ARt  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

30 MAJA ŚROdA
KONCERtY » » » 

dYPLOMANCI StUdIóW II St. WY-
dZIAłU EdUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHóRALIStYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ 
18:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPEKtAKLE » » »
BABCIA NA JABłONI przedpremierowy
10:00 Wrocławski teatr Lalek 
ZOStAń MOIM PRZYJACIELEM
10:30 Wrocławski teatr Lalek 
KOCHAM CIę. JA CIEBIE tEż NIE
19:00 tM Capitol, Scena Ciśnień
MAłE ZBROdNIE MAłżEńSKIE
19:00 t[pl, Scena Kameralna
WORLd-WIdE COMEdY PRESENtS:
dAVE tHOMPSON (UK)
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

31 MAJA CZWARtEK
SPEKtAKLE » » »

MAłE ZBROdNIE MAłżEńSKIE
19:00 t[pl, Scena Kameralna



NajStarSzy Na świecie feStiwal piaNiStyczNy
wystąpią m.in.: wojciech świtała, Daniel ciobanu, ewa pobłocka, lidia Grychtołówna,
alexander Ullman, rachel cheung, jakub jakowicz,  eric lu,  Sergei Babayan.

Szczegóły programu i rezerwacje biletów na www.festival.pl


