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KALENDARIUM LUTY 2014

AKADEMIA BACHOWSKA
Przed się wzię cie po świę co ne
in ter pre ta cji mu zy ki Jo han na
Se ba stia na Ba cha po łą czo ne
z se rią kur sów mi strzow skich
prze zna czo nych dla stu den -
tów. Go ść mi spe cjal ny mi wy -
da rze nia bę dą Or kie stra i Chór
Col le gium Vo ca le Gent
pod dy rek cją Phi lip pe’a Her re -
we ghe, naj więk szego au to ry -
tetu je śli cho dzi o mu zy kę
Ba cha. Nie zwy kłą atrak cją dla

stu den tów oraz me lo ma nów bę dzie moż li wość uczest ni cze -
nia w otwar tych dla pu blicz no ści pró bach do Mszy h -moll pro -
wa dzo nych przez sa me go ma estra Her re we ghe.
Efek ty warsz ta tów Aka de mii Ba chow skiej usły szy my 7 lu te go
na kon cer cie kur san tów pod ba tu tą po cho dzą ce go z Au stra lii
ma estra Ben ja mi na Bay la, jed ne go z naj zdol niej szych mło dych
„ba ro ko wych” dy ry gen tów. Pod czas fi na łu Aka de mii, 9 lu te go,
pro wa dzo ne przez mi strza Phi lip pe’a Her re we ghe Col le gium
Vo ca le Gent wraz z Wro cław ską Or kie strą Ba ro ko wą wy ko na -
ją Mszę h -moll BWV 232 na zy wa ną „Wiel ką”, uzna wa ną przez
wie lu za naj do sko nal sze dzie ło wszech cza sów.
www.filharmonia.wroclaw.pl

PIERW SZY NA !WIE CIE
FE STI WAL KWAR TE TO WY

W lu tym br. roz po czy na się we Wro cła wiu no wy fe sti -
wal o uni kal nej w ska li świa ta for mu le – po świę co ny
wy łącz nie kwar te tom mu zycz nym – KWAR TE NEUM.
Or ga ni za to rzy chcą uka zać me lo ma nom nie zwy kłe
bo gac two brzmie nia kwar te tu w kształ cie zróż ni co -
wa nym tak pod wzglę dem in stru men ta rium, jak i sty -
li sty ki oraz pod ło ża kul tu ro we go. Usły szy my za tem
za rów no kwar te ty smycz ko we, jak i dę te, for te pia no -
we, jaz zo we i fol ko we.
Ze sta wie nie tak róż no rod nych pro gra mów i wy ko -
naw ców ma na ce lu zwięk sze nie za in te re so wa nia
mu zy ką ka me ral ną, uka zu jąc jej róż no rod ność i atrak -
cyj ność. Or ga ni za to rzy li czą, że za ak cen to wa nie tej
od mien no ści zmie ni po strze ga nie mu zy ki ka me ral nej
zwięk sza jąc za rów no udział pu blicz no ści w te go ty pu
kon cer tach, jak i świa do mość od bior czą.
Kon cert in au gu ra cyj ny Fe sti wa lu od bę dzie się
w dniu 22 lu te go, o godz. 18.00 w Au li Za kła du Na ro do -
we go im. Osso liń skich we Wro cła wiu. Wy ko naw cą bę -
dzie MEC COR RE STRING QU AR TET, uzna wa ny za je den
z naj cie kaw szych kwar te tów smycz ko wych mło de go
po ko le nia, lau re at wie lu na gród i wy róż nień na mię dzy -
na ro do wych kon kur sach kwar te to wych. W pro gra mie
kon cer tu znaj dą się smycz ko we kwar te ty Szy ma now -
skie go, De bus sy'ego i Ra ve la.
Kon cer ty fe sti wa lo we od by wać się bę dą do paź dzier -
ni ka br. pre zen tu jąc po szcze gól ne kwar te ty raz w mie -
sią cu, a w li sto pa dzie od bę dzie się wiel ki fi nał,
w ra mach któ re go Or ga ni za to rzy za pro szą Pu blicz -
ność na ca ło ty go dnio wą pre zen ta cję kwar te tów
w mię dzy na ro do wej ob sa dzie.
Dy rek to rem Ar ty stycz nym Kwar te neum jest Ra do -
sław Pu ja nek, I kon cert mistrz Or kie stry Sym fo nicz nej
Fil har mo nii Wro cław skiej, a or ga ni za to rem Fun da cja
Od ra noc ka we współ pra cy z Za kła dem Na ro do wym
im. Osso liń skich i wła śnie w bu dyn kach Osso li neum
od bę dzie się więk szość z kon cer tów.
Koncert 22 lu te go, godz. 18:00. Bi le ty: 30/20 z"
Au la Osso li neum, ul. Szew ska 37

Mec cor re String Qu ar tet

1 II 2014 SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
CANTI ILLUMINATI
FESTIVAL Pierwsza edycja.
Prze gląd naj cie kaw szych zja -
wisk w pol skiej mu zy ce elek -
tro nicz nej. Bilet: 20 zł
G. 19:00 | Klub Firlej
BURAKY
Z cyklu: Folkowe Granie
G. 20:00 | Klub #ykend
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
PAMI$TNIKI WA#BRZYSZAN
FO TO PLA STI KON | Du ża Sc.
tekst i reż: Aś ka Gro chul ska
CHODŹ CIE, ZBU DU JE MY SO -
BIE EINE STADT | Sce na Ka -
me ral na tekst: Jan Cza pliń ski;
reż: Ane ta Gro szyń ska
G. 18:00 | Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wa"brzychu
ZEMSTA NIETOPERZA
Johann Strauss
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
MAYDAY
reż. Wojciech Pokora
G. 19:00 | TP Scena Kameralna

OS%D – WRO CŁAW SKI TE ATR
PAN TO MI MY H. To ma szew -
skie go, reż.: Je rzy Ka li na, Pa -
weł Pas si ni, Le szek Mą dzik
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim
TRANS ATLANTYK
G. 19:00 | Scena na Strychu
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
LINATENDU
Spek takl An ny Kro to skiej
i Ale xan dry Ka za zou.
Mo no sy tu acje 2 – cykl ma łych
form te atral nych
G. 19:00 | Sala Teatru
Laboratorium IG. Bilet: 15 z"
WESO#E MIASTECZKO
Kabaret legnickich aktorów
G. 19:00 | Teatr, Caffe Modjeska,
Rynek w Legnicy. Bilet: 50 z"
DOBRY WIECZÓR
KAWALERSKI
G. 20:00 | Sala Koncertowa Radia
Wroc"aw. Bilety: 90/110 z"
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
OTWARCIE BRZUCHA
No we  miej sce we Wro cła wiu
Wer ni sa ż wy sta wy DOM
G. 19:00 | ul. Bia"oskórnicza 26
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1091-1095 Wie czo ry lisz tow skie
AN NA LI PIAK – FOR TE PIAN

KKoonn  cceerr  ttyy  ww 220044  rroocczz  nnii  ccęę  uurroo  ddzziinn  FFrryy  ddee  rryy  kkaa  CChhoo  ppii  nnaa  
2200  lluu  ttee  ggoo,,  gg.. 1188::0000  ––  TTrrzzeebb  nnii  ccaa
Sta ro stwo Po wia to we, ul Le śna 1
2211  lluu  ttee  ggoo  gg.. 1188::3300  ––  OObboorr  nnii  kkii  ŚŚlląą  sskkiiee
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
2222  lluu  ttee  ggoo,,  gg.. 1188::0000  ––  BBrrzzeegg
Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
2233  lluu  ttee  ggoo,,  gg.. 1166::0000  ––  WWłłoo  sszzaa  kkoo  wwii  ccee
Pa łac Suł kow skich, ul. K. Kur piń skie go 29 
2244  lluu  ttee  ggoo,,  gg.. 1188::0000  ––  WWrroo  ccłłaaww
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
WW pprroo  ggrraa  mmiiee  uuttwwoo  rryy  Fryderyka Cho pi na,
Wolfganga Amadeusa Mozarta i Aleksandra Skria bi na.
KKoonn  cceerr  ttyy  pprroo  wwaa  ddzzii  JJuu  lliiuusszz  AAddaa  mmooww  sskkii..

AN NA LI PIAK – urodzona 1992 r.
w Zgo rzel cu – lau re at ka wie lu
kon kur sów pia ni stycz nych, m.in.
uzy ska ła pierw sze na gro dy na:
XXIV Con cor so In ter na zio na le
„Ca mil lo To gni” Gus sa go (Bre -
scia, Wło chy, 2013), Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie „II Wio sen ne

Spo tka nia przy For te pia nie” (Kra ków, 2013) i IX Mię dzy na -
ro do wym Kon kur sie In ter pre ta cji (Ružombe rok, Sło wa -
cja, 2012). Ostat nim jej suk ce sem jest udział w fi na le 45.
Ogól no pol skie go Kon kur su Pia ni stycz ne go im. Fry de ry ka
Cho pi na w War sza wie w grud niu 2013, gdzie wy ko na -
ła II Kon cert for te pia no wy f -moll F. Cho pi na z Pol ską Or kie -
strą Ra dio wą pod dy rek cją Mar ka Mo sia.
Na ukę gry na for te pia nie roz po czę ła w Szko le Mu zycz -
nej I i II stop nia im. F. No wo wiej skie go w Zgo rzel cu w kla -
sie Ce za re go Kło sa. Od 2010 ro ku uczy się u Grze go rza
Niem czu ka, obec nie jest stu dent ką trze cie go ro ku Uni -
wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach na Wy dzia le Ar ty -
stycz nym w In sty tu cie Mu zy ki w Cie szy nie. Swo ją
edu ka cję do sko na li ła tak że na kur sach pia ni stycz nych
pod kie run kiem wy bit nych pro fe so rów – A. Ja siń skie go,
Clau dio Mar ti nez Meh ne ra, A. Or ło wiec kie go P. Pa lecz ne -
go, B. Pe tru szań skie go, K. Po po wej -Zy droń, J. Swan na, J.
Stom pla, W. Świ ta ły. Trzy krot nie uczest ni czy ła w Mię dzy -
na ro do wych Mi strzow skich Kur sach Pia ni stycz nych we
Wro cła wiu (2011-2013), gdzie dwu krot nie wy stą pi ła
na kon cer tach in au gu ra cyj nych.
W la tach 2012 i 2013 otrzy ma ła m. in. Sty pen dium Mi ni -
stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za wy bit ne osią gnię -
cia ar ty stycz ne oraz Sty pen dium Rek to ra Uni wer sy te tu
Ślą skie go w Ka to wi cach.
Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go, Po wia tu Trzeb nic kie go, Gmin
Obor ni ki Ślą skie, Wło sza ko wi ce, Wro cław i Związ ku Ar ty -
stów Wy ko naw ców ST0ART.

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wroc!aw, pl. Tadeusza Ko"ciuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank #l$ski, O/Wroc!aw TiFLTOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA

pl. gen. Tadeusza Ko!ciuszki 9, Wroc"aw
tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

TOWARZYSTWO IMIENIA FERENCA LISZTA
FERENC LISZT SOCIETY IN POLAND

50-028 Wroc!aw, pl. Tadeusza Ko"ciuszki 9,  tel./fax: (48 71) 351 9735
NIP 896-10-01-401  • KRS 0000239406  • REGON 931603829
tel. 0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank #l$ski, O/Wroc!aw TiFL VER BUM CUM MU SI CA

CY KL SŁOW NO-MU ZYCZ NY
W ra mach kon ce rtu wy stą pią: Stu den ci Me tro po li tal ne go Stu -
dium Or ga ni stow skie go przy Ar chi die ce zji Wro cław skiej; Ka -
me ral ny Ze spół Wo kal ny pod kie run kiem Na ta lii Ko zik; Trio
Smycz ko we Ogól no kształ cą cej Szko ły Mu zycz nej I i II st. im. 
K. Szy ma now skie go we Wro cła wiu oraz Chór BA SI LI CA CAN -
TANS pod dy rek cją Mi ro sła wy Ju ry -Że gleń. Przy go to wa nie:
Mo ni ka Krah forst, Mi ro sła wa Ju ra -Że gleń i To masz Stoc ki.
W ra mach spo tka nia odbędzie się wy kła d S. Dr Sy bil li Edy ty
Koł tan SMI pt. Ewan ge licz ne ide ały re ali zo wa ne w ży ciu Słu gi
Bo że go ks. Ja na Schne ide ra.
9 lu te go, godz. 18:30 – Au la Pa pie skie go Wy dzia "u
Teo lo gicz ne go na Ostro wiu Tum skim. Wst&p wolny!

SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
TRENING KALARIPPAJATTU
San kar Lal Si va san ka ran Na ir
G. 11:00 | Sala Teatru
Laboratorium IG. Wst&p wolny!
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
BOROWA OLE!NICKA
Wycieczka piesza (13 km)
Pro wa dzą: Cze sław Le śnia ra
i Bar ba ra Za rzyc ka
G. 11:00 | Dw. G". PKP, ko"o kas

2 II 2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
KUBA STANKIEWICZ
KKIILLAARR Koncert w hołdzie
zmarłemu kompozytorowi
G. 18:00 | Synagoga Pod Bia"ym
Bocianem. Bilety: 20/30/45/60 z"
KONCERT LEOPOLDINUM
G. 18:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 20/30/50 z"
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
ZEMSTA NIETOPERZA
Johann Strauss
G. 11 i 19:00|Opera Wroc"awska
TRANS ATLANTYK
G. 18:00 | Scena na Strychu
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
PAMI$TNIKI WA#BRZYSZAN
FO TO PLA STI KON
CHODŹ CIE, ZBU DU JE MY SO -
BIE EINE STADT
G. 18:00 | Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wa"brzychu
MAYDAY reż. W. Pokora
G. 19:00 | TP Scena Kameralna
OS%D – WRO CŁAW SKI TE ATR 
PANTOMIMY im. Henryka
Tomaszewskiego
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim

SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
IRAN – PO DRU GIEJ STRO NIE
MU RU. Opo wia dać bę dą po -
dróż ni cy Prze mek Ma ru niak
i Piotr Le chow ski
G. 15:00 | Macondo
FESTIWAL INSPIRACJI
Otwar cie wy sta wy Ma la rzy
Ser ca Ve dic Art + Hap pe ning
ma lar ski pt. Wy ma luj co Ci
w Du szy gra. Ma te ria ły 30 zł
GG..  1199::0000  || Uzdra wia ją ce pie śni
Bia łej Wo dy i t -Art + show
taneczne. Wstęp 10 zł
G. 16:00 | Klub Formaty
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
KSI$GINICE – BRZEG DOLNY
(12 km) Prow. St. Bobowiec
G. 8:30 | Dw. G". PKP ko"o kas
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
PORANEK FILMOWY
PRZED SZKO LE ME DIÓW
Fil my ani mo wa ne, pro jek ty
in ter me dial ne, warsz ta ty.
Wstęp wol ny!
G. 12:30 | Centrum Sztuki WRO
KOZIO#EK MATO#EK
G. 12:30 | Teatr Lalki i Aktora
w Wa"brzychu. Bilety: 15/17 z"
3 II 2014 PONIEDZIAŁEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
GERHARD ZEGGERT
IN MEMORIAM
434. Koncert Poniedziałkowy.
Wy ko naw cy: Ka rol Li piń ski -
-Brań ka – skrzyp ce, To masz
Kmi ta -Skarsg ård – or ga ny
G. 19:30 | Ko'ció" 'w. Krzysztofa
JAZZ JAM SESSION
G. 20:30 | BF Impart
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IINN  FFOORR  MMAA  CCJJAA II RREE  ZZEERR  WWAA  CCJJAA  BBII  LLEE  TTÓÓWW::  
Dzia! Pro mo cji i Ob s!u gi Wi dzów tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81

GGOO  DDZZII  NNYY  PPRRAA  CCYY  KKAA  SSYY::
Ka sa ope ry, ul. "wid nic ka 35, tel. 71 370 88 18

po nie dzia !ek –so bo ta 12.00-19.00; nie dzie la 11.00-17.00;
oraz na godzin# przed spektaklem. Prze rwa 15.15-15.30

EWA MICH NIK
ZA PRA SZA

SSzzaa  nnooww  nnii  PPaa!!  ssttwwoo,,  
go r" co za pra szam wszyst kich me lo ma nów do Ope ry
Wro c#aw skiej, gdzie w lu tym mo $e cie Pa! stwo obej rze%
wie le in te re su j" cych spek ta kli ope ro wych i ba le to wych. 
Wspa nia #" pro po zy cj" na kar na wa #o wy wie czór b& d"
z pew no 'ci" spek ta kle „Ze msty nie to pe rza” J. Straus sa
oraz „Opo wie 'ci Hof f man na” J. Of fen ba cha. Barw ne ko -
stiu my, im po nu j" ca sce no gra fia, po ry wa j" ce sce ny ta -
necz ne, zna ko mi ci wy ko naw cy – to gwa ran cja do brej
za ba wy dla pu blicz no 'ci w ka$ dym wie ku.
Mi #o 'ni cy kla sycz ne go re per tu aru ope ro we go znaj d" dla
sie bie sze reg pro po zy cji, po czy na j"c od zna nych i lu bia -
nych przez pu blicz no'% na ca #ym 'wie cie oper G. Ver die go,
ta kich jak „Fal staff”, „Ri go let to”, „Tra via ta” czy „Jo an na
d’Arc”. Po ka $e my te$ ch&t nie ogl" da ne spek ta kle „Car -
men” G. Bi ze ta, „Na pój mi #o sny” G. Do ni zet tie go, a tak -
$e „Sam son i Da li la” C. Sa int -Saënsa. Za pre zen tu je my
rów nie$ wy bit ne dzie #o R. Straus sa „Ko bie ta bez cie nia”
oraz zna ne ope ry W. A. Mo zar ta – „Cza ro dziej ski flet”
oraz „Co si fan tut te”.
W lu to wym re per tu arze zna la z#y si& te$ ope ry kom po zy -
to rów pol skich – „Hal ka” i „Strasz ny dwór” S. Mo niusz -
ki, „Król Ro ger” K. Szy ma now skie go”, „Raj utra co ny”
K. Pen de rec kie go oraz zna ko mi ta „Pu #ap ka” Z. Krau ze go
wg dra ma tu T. Ró $e wi cza. 
Mi #o 'ni cy ba le tu b& d" mo gli obej rze% „Je zio ro #a b& dzie”
P. Czaj kow skie go, „Cór k& (le strze $o n"” F. He rol da oraz
„Coppéli&” L. De li bes, któ ra swo j" pre mie r& mia #a
w grud niu 2013 r. Atrak cj" b& dzie te$ z pew no 'ci" go -
'cin ny wy st&p Pol skie go Te atru Ta! ca z Po zna nia,
któ ry za pre zen tu je spek takl „Czter dzie 'ci” w cho re ogra -
fii Jo Strømgre na.
Naj m#od szych wi dzów za pra sza my z ko lei na dwie ope -
ry z cy klu „Ta jem ni cze Kró le stwo” – „Czer wo ny Kap tu -
rek” J. Pau era oraz „Ali cja w kra inie cza rów” R. Chaul sa.
Je stem prze ko na na, $e w lu to wym re per tu arze ka$ dy
z Pa! stwa znaj dzie in te re su j" c" dla sie bie pro po zy cj&.
Za pra szam do Ope ry Wro c#aw skiej!

EEwwaa  MMiicchh  nniikk
DDyy  rreekk  ttoorr  nnaa  cczzeell  nnyy  ii aarr  ttyy  ssttyycczz  nnyy

OOppee  rryy  WWrroo  cc##aaww  sskkiieejj

1 so 1900 ZZEEMMSSTTAA  NNIIEETTOOPPEERRZZAA JOHANN STRAUSS

2 nd 1200 ZZEEMMSSTTAA  NNIIEETTOOPPEERRZZAA JOHANN STRAUSS

2 nd 1900 ZZEEMMSSTTAA  NNIIEETTOOPPEERRZZAA JOHANN STRAUSS

4 wt 1900 HHAALLKKAA STANIS$AW MONIUSZKO

5 %r 1900 CCOOPPPPEELLIIAA LÉO DELIBES

6 cz 1900 RRIIGGOOLLEETTTTOO GIUSEPPE VERDI

7 pt 1900 CCOOSSII  FFAANN  TTUUTTTTEE WOLFGANG AMADEUS MOZART

8 so 1900 KKOOBBIIEETTAA  BBEEZZ  CCIIEENNIIAA RICHARD STRAUSS

9 nd 1700 RRAAJJ  UUTTRRAACCOONNYY KRZYSZTOF PENDERECKI

10 pn 1900 CCZZTTEERRDDZZIIEE""CCII POLSKI TEATR TA&CA | JO STRØMGREN

11 wt 1100 CCZZEERRWWOONNYY  KKAAPPTTUURREEKK JI'Í PAUER

12 %r 1900 JJOOAANNNNAA  DD’’AARRCC GIUSEPPE VERDI

13 cz 1900 JJEEZZIIOORROO  $$AABB((DDZZIIEE PIOTR CZAJKOWSKI

14 pt 1900 CCAARRMMEENN GEORGES BIZET

15 so 1900 NNAAPPÓÓJJ  MMII$$OOSSNNYY GAETANO DONIZETTI

16 nd 1700 SSTTRRAASSZZNNYY  DDWWÓÓRR STANIS$AW MONIUSZKO

19 %r 1900 SSAAMMSSOONN  II  DDAALLIILLAA CAMILLE SAINT-SAËNS

20 cz 1900 KKRRÓÓLL  RROOGGEERR KAROL SZYMANOWSKI

21 pt 1900 FFAALLSSTTAAFFFF GIUSEPPE VERDI

22 so 1900 CCZZAARROODDZZIIEEJJSSKKII  FFLLEETT WOLFGANG AMADEUS MOZART

23 nd 1700 TTRRAAVVIIAATTAA GIUSEPPE VERDI

25 wt 1100 AALLIICCJJAA  WW  KKRRAAIINNIIEE  CCZZAARRÓÓWW ROBERT CHAULS

26 %r 1900 CCÓÓRRKKAA  ))LLEE  SSTTRRZZEE**OONNAA FERDINAND HÉROLD

27 cz 1900 OOPPOOWWIIEE""CCII  HHOOFFFFMMAANNNNAA JACQUES OFFENBACH

28 pt 1900 PPUU$$AAPPKKAA ZYGMUNT KRAUZE

Dyrekcja zastrzega sobie mo$liwo'% zmian w repertuarze.
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ND | godz. 18:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT ORKIESTRY LEOPOLDINUM

NNuurrhhaann  AArrmmaann  – dyrygent; CChhrriissttiiaann  DDaannoowwiicczz – skrzypce; WWrroo--
cc!!aawwsskkaa  OOrrkkiieessttrraa  KKaammeerraallnnaa  LLeeooppoollddiinnuumm  • J.-Ph. Rameau /
R. Temple Savage – Suita na orkiestr" smyczkow#;  A. Roussel – Sin-
fonietta op. 52; M. Ravel – Tzigane; C. Saint-Saëns – Introdukcja 
i rondo capriccioso a-moll op. 28; C. Debussy – Kwartet smyczkowy.
BBiilleettyy::  VVIIPP  5500zz!!,,  NN  3300zz!!,,  UU  2200zz!!  KKOONNCCEERRTTYY  ZZ  EENNEERRGGII!!  WW  TTLLEE  **

"R | godz. 19:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT SPECJALNY – AKADEMIA BACHOWSKA 

PPhhiilliippppee  HHeerrrreewweegghhee  – dyrygent; DDoorrootthheeee  MMiieellddss  – sopran; HHaannaa
BBllaa$$ííkkoovváá  – sopran;;  DDaammiieenn  GGuuiilllloonn  – kontratenor; TThhoommaass  HHoobbbbss
– tenor; PPeetteerr  KKooooiijj  – bas; CCoolllleeggiiuumm  VVooccaallee  GGeenntt  
• J.S. Bach – Ich hatte viel Bekümmernis – kantata BWV 21, O Jesu
Christ, meins Lebens Licht – motet BWV 118, Magnificat BWV 243. 
BBiilleettyy::  VVIIPP  6600zz!!,,  NN  4400zz!!,,  UU  2255zz!!

CZ | godz. 19:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT SPECJALNY – AKADEMIA BACHOWSKA

JJaarrooss!!aaww  TThhiieell  – wiolonczela, dyrygent,,  JJaannaa  SSeemmeerrááddoovváá  – flet
WWrroocc!!aawwsskkaa  OOrrkkiieessttrraa  BBaarrookkoowwaa • C.Ph.E. Bach – Symfonia G-dur Wq
180, Koncert wiolonczelowy A-dur Wq 170, Koncert fletowy d-moll Wq
22, Symfonia D-dur Wq 183. BBiilleettyy::  VVIIPP  5500zz!!,,  NN  3300zz!!,,  UU  2200zz!!

PT | godz. 19:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT SPECJALNY – AKADEMIA BACHOWSKA

BBeennjjaammiinn  BBaayyll  – klawesyn, dyrygent; CChhóórr  ii  OOrrkkiieessttrraa  FFeessttiiwwaa--
lloowwaa • J.Ch. Bach Die Furcht des Herrn, Ach, dass ich Wassers gnug
hätte; D. Buxtehude Lobe den Herrn BuxWV 71, Alles was ihr tut
BuxWV 4; H. Schütz Siehe, wie fein und lieblich SWV 412, Saul, Saul,
was verfolgst du mich? SWV 415; H.I.F. von Biber II Sonata F-dur 
z Fidicinium Sacro-Profanum; J.M. Bach Ach bleib bei uns, Herr Jesu
Christ; J.W. Furchheim Sonata Es-dur a 5 ; J.S. Bach Der Geist hilft
BWV 226. BBiilleettyy::  VVIIPP  5500zz!!,,  NN  3300zz!!,,  UU  2200zz!!

ND | godz. 19:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT SPECJALNY – AKADEMIA BACHOWSKA

PPhhiilliippppee  HHeerrrreewweegghhee – dyrygent; DDoorrootthheeee  MMiieellddss  – sopran;
HHaannaa  BBllaa$$ííkkoovváá  – sopran; DDaammiieenn  GGuuiilllloonn  – kontratenor; TThhoo--
mmaass  HHoobbbbss  – tenor; PPeetteerr  KKooooiijj  – bas; CCoolllleeggiiuumm  VVooccaallee  GGeenntt;;
WWrroocc!!aawwsskkaa  OOrrkkiieessttrraa  BBaarrookkoowwaa • J.S. Bach – Msza h-moll BWV
232. BBiilleettyy::  VVIIPP  6600zz!!,,  NN  4400zz!!,,  UU  2255zz!!

PT | godz. 19:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

BBeennjjaammiinn  SShhwwaarrttzz  – dyrygent; MMaatteeuusszz  BBoorroowwiiaakk  – fortepian;
OOrrkkiieessttrraa  SSyymmffoonniicczznnaa  FFiillhhaarrmmoonniiii  WWrroocc!!aawwsskkiieejj
• W.A. Mozart – Uwertura do opery Così fan tutte KV 588, Koncert
fortepianowy Es-dur KV 271, Symfonia C-dur nr 41, KV 551 „Jowi-
szowa”. BBiilleettyy::  VVIIPP  6600zz!!,,  NN  4400zz!!,,  UU  2255zz!!KKOONNCCEERRTTYY  ZZ  EENNEERRGGII!!  WW  TTLLEE**  

SO | godz. 18:00 | Sala koncertowa Filharmonii 
WALENTYNKI - KONCERT SPECJALNY

KKllaauuddiiuusszz  BBaarraann  – akordeon; DDaaggmmaarraa  FFoorryy%%,,  RRaaddooss!!aaww  PPuujjaa--
nneekk  – skrzypce;;  KKaattaarrzzyynnaa  PP!!aacchhttaa  – altówka;;  TToommaasszz  SSttrraahhll  –
wiolonczela • A. Dvo#ák – Bagatele; W.A. Mozart – Adagio i Rondo
c-moll; M. de Falla – Suita piesni hiszpa&skich; A. Piazzolla – Asleep,
Anxiety, Fear z Five Tango Sensations, Oblivion, Adios Nonino.
BBiilleettyy::  VVIIPP  5500zz!!,,  NN  3300zz!!,,  UU  2200zz!!

ND | godz. 18:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT ORKIESTRY LEOPOLDINUM

EErrnnsstt  KKoovvaacciicc – dyrygent; WWrroocc!!aawwsskkaa  OOrrkkiieessttrraa  KKaammeerraallnnaa  LLee--
ooppoollddiinnuumm • A. Berg – Kwartet smyczkowy Suita liryczna; A. Dvo#ák –
Nokturn B-dur na orkiestr" smyczkow# op. 40, Serenada E-dur na or-
kiestr" smyczkow# op. 22. BBiilleettyy::  VVIIPP  5500zz!!,,  NN  3300zz!!,,  UU  2200zz!!

CZ | godz. 19:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT KAMERALNY 

TTrriioo  SSoolliissttóóww  LLeeooppoollddiinnuumm  ii  ggoo%%cciiee::  AAggaattaa  SSzzyymmcczzeewwsskkaa  – skrzypce;
CChhrriissttiiaann  DDaannoowwiicczz – skrzypce; MMiicchhaa!!  MMiicckkeerr  – altówka; MMaarrcciinn  MMiissiiaakk
– wiolonczela; KKrrzzyysszzttooff  KKaarrppeettaa – wiolonczela 
• A. Are$ski – Kwartet smyczkowy a-moll op. 35, F. Schubert –
Kwintet smyczkowy C-dur D 956. BBiilleettyy::  VVIIPP  5500zz!!,,  NN  3300zz!!,,  UU  2200zz!!

PT | godz. 19:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

HHiisshhaamm  GGaabbrr  – dyrygent; KKrrzzyysszzttooff  PPee!!eecchh  – gitara; KKeennaann  AAdd--
nnaawwii  – oud; OOrrkkiieessttrraa  SSyymmffoonniicczznnaa  FFiillhhaarrmmoonniiii  WWrroocc!!aawwsskkiieejj
• G. Rossini – Uwertura do opery W!oszka w Algierze; H. Gabr – Sin-
fonia concertante; N. Rimski-Korsakow – Szeherezada op. 35. 
BBiilleettyy::  VVIIPP  6600zz!!,,  NN  4400zz!!,,  UU  2255zz!!

SO | godz. 18:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT WROC!AWSKIEJ ORKIESTRY BAROKOWEJ

DDoommiinniiqquuee  VViissssee  – kontratenor;;  JJaannaa  SSeemmeerrááddoovváá  – flet; ZZbbiiggnniieeww
PPiillcchh  – skrzypce; JJaarrooss!!aaww  TThhiieell  – wiolonczela,,  kier. art.; WWrroocc!!aawwsskkaa
OOrrkkiieessttrraa  BBaarrookkoowwaa • G.Ph. Telemann – Don Quixote TWV 55:G10;
N.R. de Grandval – La Matrône d'Ephèse; P. de La Garde – La Sonate;
G.Ph. Telemann – Koncert A-dur TWV 53:A2; Ph. Courbois – Don Qui-
chotte. BBiilleettyy  VVIIPP  5500zz!!,,  NN  3300zz!!,,  UU  2200zz!!  KKOONNCCEERRTTYY  ZZ  EENNEERRGGII!!  WW  TTLLEE**

ND | godz. 18:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT CHÓRU FILHARMONII WROC!AWSKIEJ 

AAggnniieesszzkkaa  FFrraannkkóóww--''eellaazznnyy  – dyrygent; CChhóórr  FFiillhhaarrmmoonniiii  WWrroo--
cc!!aawwsskkiieejj  • Y. Aydın Friends of God; D. Andovska Aporia Apeiron; R.
Piacentini Così parlò Beatrice; A. Gnjatovi% Balance – lost; F. Ney-
rinck Quasi-Palindrom II; A. Zubel Lullaby; K. Penderecki Veni Cre-
ator; J. MacMillanThe Gallant Weaver. BBiilleettyy::  VVIIPP  5500zz!!,,  NN  3300zz!!,,  UU  2200zz!!

CZ | godz. 19:00 | Ossolineum
KONCERT KAMERALNY 

ZZeessppóó!!  FFeerrnnaabbuuccccoo::  JJuulliiaa  KKaarrppeettaa, KKrrzzyysszzttooff  KKaarrppeettaa  – viola da
gamba; AAnnttoonn  BBiirruullaa  – lutnia barokowa, teorba; EEwwaa  MMrroowwccaa  – kla-
wesyn • R. de Visée, J. de Sainte-Colombe, M. Marais, L. Couperin, 
Ch. Dollé, C. d’Hervelois. BBiilleettyy  1155  zz!!  KKOONNCCEERRTTYY  ZZ  EENNEERRGGII!!  WW  TTLLEE**

PT | godz. 19:00 | Sala koncertowa Filharmonii
KONCERT ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

MMaarreekk  PPiijjaarroowwsskkii  – dyrygent; JJaannuusszz  OOlleejjnniicczzaakk  – fortepian; OOrrkkiiee--
ssttrraa  SSyymmffoonniicczznnaa  FFiillhhaarrmmoonniiii  WWrroocc!!aawwsskkiieejj  • C.M. Weber – Uwer-
tura do opery Wolny strzelec J 277; M. Ravel – Koncert fortepianowy
G-dur; O. Respighi – Fontanny rzymskie; P. Hindemith – Metamorfozy
symfoniczne na tematy C.M. Webera  BBiilleettyy::  VVIIPP  6600zz!!,,  NN  4400zz!!,,  UU  2255zz!!
KKOONNCCEERRTTYY  ZZ  EENNEERRGGII!!  WW  TTLLEE**                          **  
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Dyrekcja zastrzega sobie mo(liwo%) zmian w repertuarze. AAddrreess::  Sala koncertowa Filharmonii, ul. Pi&sudskiego 19; Ossolineum, ul. Szewska 37
BBiilleettyy  ii  rreezzeerrwwaaccjjee::  tel.: 71/ 342 24 59, 71/ 792 10 00 email: rezerwacje@nfm.wroclaw.pl, kasa online: bilety.nfm.wroclaw.pl
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WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
ANNA SZURLEJ Wer ni saż
ma lar stwa in tu icyj ne go pt.
MO JA PER CEP CJA ŚWIA TA
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
4 II 2014 WTOREK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
HALKA St. Moniuszko
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
TRANS ATLANTYK
G. 19:00 | Scena na Strychu
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
FILMY AMATORSKIE
Po kaz w ra mach Klu bu Re ali -
za to rów Fil mo wych, po pro -
jek cji dys ku sja z au to ra mi.
G. 18:00 | Klub Firlej
5 II 2014 ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
AKADEMIA BACHOWSKA
Koncert specjalny
G. 19:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 25/40/60 z"
LUCKY DRAGONS
DISTORTED CLUB
G. 20:00 | Klub Firlej. Bilety: 20/25
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»

COPPELIA Léo Delibes
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
TRANS ATLANTYK
G. 19:00 | Scena na Strychu
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
CYMES MUSICAL
inspirowany kulturą żydowską
TKACZ ILUZJI część I
BLACK WHITE
G. 20:00 | CIA Centrum Inicjatyw
Artystycznych. Bilety : 12/18 z"
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
PRZEMYS#AW GAPSKI
Wernisaż malarstwa pt. Było
nie minęło. Wstęp wolny!
19:00|Klubokawiarnia Mleczarnia
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
DZIECI Z BULLERBYN
reż. Anna Ilczuk
G. 10:00 | TP Scena Kameralna

6 II 2014 CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
AKADEMIA BACHOWSKA
Koncert specjalny
G. 19:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 20/30/50 z"
CARRANTUOHILL
Koncert z winylem
G. 20:00 | Klub Muzyczny #ykend

XI SU PER KON CERT GI TA RO WY 
PA WEŁ KWA ŚNY – gi ta ra
ME LO DY NE TRIO: Alek san dra Osiec ka – skrzyp ce, Piotr
Sko blew ski – per ku sja, Le szek Za le ski – gi ta ra
Pa weł Kwa śny – ab sol went AM w Kra ko wie oraz Ot to von
Gu eric ke Uni ver sität w Mag de bur gu. W 2011 uzy skał sto -
pień dok to ra w Kra kow skiej AM, a w 2013 ukoń czył stu -
dia po dy plo mo we za koń czo ne eg za mi nem kon cer to wym
w Mar tin -Lu ther -Uni ver sität w Hal le (Niem cy).

ME LO DY NE TRIO to aku -
stycz ny pro jekt wro cław -
skich mu zy ków, któ rzy
w sub tel nym, wy ra fi no -
wa nym brzmie niu pre -
zen tu ją utwo ry z róż nych
nur tów mu zycz nych jak
swing, smo oth jazz, pop
jazz, et no, reg gae. W ich
re per tu arze znaj du ją się

utwo ry wy ko naw ców ta kich, jak: No rah Jo nes, Eva Cas -
si dy, Lu is Arm strong, El la Fit zge rald, Bob Mar ley, John
Len non, Izra el Ka ma ka wi woʻole i in ni.
15 lu te go, godz. 18:00 – Klub pod Kolumnami,
pl. 'w Macieja 21. Bilety: 10/15 z"

DUO PAS SIO NE KLA SY KA Z UŚMIE CHEM
W skład du etu wcho dzą ab sol went ki Aka de mii Mu -
zycz nej w Ka to wi cach – skrzy pacz ka Ma ria Wil czyń -
ska oraz pia nist ka Mag da le na Mu cha. Wspólnie
uczęsz cza ły na za ję cia z ka me ra li sty ki do prof. Ma rii
Szwaj ger -Ku ła kow skiej.
W pro gra mie m.in. So na ta A -dur W.A. Mo zar ta, Czar -
dasz Mon tie go oraz utwo ry Kre isle ra i Piaz zol li.
22 lu te go, godz. 19:00 – Klub Pod Ko lum na mi,
pl. 'w. Ma cie ja 21. Bilety: 10/15 z"

KUBA STANKIEWICZ KILAR
KKoonn  cceerrtt  ddee  ddyy  kkoo  wwaa  nnyy  ppaa  --
mmiięę  ccii  zzmmaarr  łłee  ggoo  nniieeddaawwnnoo
wwiieell  kkiiee  ggoo  kkoomm  ppoo  zzyy  ttoo  rraa
WWoojj  cciiee  cchhaa  KKii  llaa  rraa..
Ku ba Stan kie wicz, wy bit ny
wro cław ski pia ni sta jaz zo -

wy, absolwent najsłynniejszej uczelni jazzu Berklee
College of Music w Bostonie, na grał w ubie głym ro ku pły -
tę pt. Ki lar z wła sny mi in ter pre ta cja mi słyn nych te ma -
tów fil mo wych Woj cie cha Ki la ra, któ ra spo tka ła się
z bar dzo do brym przy ję ciem za rów no kry ty ków mu zycz -
nych jak i sa me go Mi strza. Ethno Jazz Festival zaprasza!
2 lutego, godz.18:00. Bilety: 60/45/30/20 z"
Synagoga Pod Bia"ym Bocianem, ul. W"odkowica 7



 Sza now ni Pa! stwo,
Nowy 2014 Rok rozpocz"# si$ we wroc#awskiej Akade-
mii Muzycznej w prawdziwie karnawa#owej atmosfe-
rze. W%ród wielu koncertów stycznia zaprezento-
wali%my m.in. koncert jazzowy z udzia#em ameryka!-
skiego gitarzysty Rory’ego  Stuarta i Big-Bandu Akade-
mii Muzycznej oraz koncert karnawa#owo-kol$dowy z udzia#em chórów
akademickich. Na nadchodz"ce tygodnie  przygotowali%my równie& wiele
ciekawych propozycji artystycznych i naukowych, do udzia#u w których pra-
gn$ Pa!stwa bardzo serdecznie zaprosi'. 
W pierwszych dniach lutego odb$dzie si$ we Wroc#awiu AAkkaaddeemmiiaa  BBaacchhoowwsskkaa,
wyj"tkowy festiwal, po%wi$cony interpretacji dzie# Jana Sebastiana Bacha 
i innych kompozytorów epoki baroku, wspó#organizowany przez Filharmoni$
Wroc#awsk" i Akademi$ Muzyczn" im. Karola Lipi!skiego we Wroc#awiu.
Gwiazd" festiwalu b$dzie znakomity dyrygent, znany ze wspania#ych inter-
pretacji dzie# Bacha – Maestro Philippe Herreweghe oraz arty%ci kierowa-
nego przez Maestro legendarnego zespo#u Collegium Vocale Gent, którzy
poprowadz" w naszej Uczelni mistrzowskie kursy wokalne i instrumentalne
dla studentów. W imieniu organizatorów Akademii Bachowskiej serdecznie
zapraszam Pa!stwa do udzia#u w festiwalowych koncertach, otwartych spo-
tkaniach z artystami i panelach dyskusyjnych, odbywaj"cych si$ w Filhar-
monii Wroc#awskiej oraz w siedzibie naszej Uczelni. 
W nadchodz"cym miesi"cu mamy tak&e interesuj"c" propozycj$ dla na-
uczycieli gry na instrumentach muzycznych. W dniach 21-23 lutego odb$-
dzie si$ w naszej Uczelni sympozjum metodyczne NNaauucczzaanniiee  ppoocczz!!ttkkoowwee
ggrryy  nnaa  iinnssttrruummeennttaacchh  ssttrruunnoowwyycchh, adresowane do pedagogów szkó# mu-
zycznych. W lutym zapraszamy tak&e do udzia#u w pi"tej edycji Mi$dzyna-
rodowej Konferencji Naukowej Techniki gry na instrumentach d$tych, 
w której udzia# wezm" wybitni arty%ci i pedagodzy z Polski, Czech, Holandii
oraz W#och. Gor"co polecam koncert wspó#czesnej muzyki po#udniowo-
ameryka!skiej  w wykonaniu artystów z Chile, który odb$dzie si$ 25 lutego,
w ramach cyklu WWttoorrkkii  MMuuzzyycczznnee. 
Uczelnia nasza jest wspó#organizatorem XXXXXXIIII  eeddyyccjjii  ZZiimmoowweeggoo  KKuurrssuu  WWoo--
kkaallnneeggoo  ww  DDuusszznniikkaacchh  ZZddrroojjuu, przeznaczonego dla uczniów szkó# muzycz-
nych, studentów i absolwentów uczelni muzycznych. Program imprezy
sk#ada si$ z zaj$' interpretacyjnych dla m#odych wokalistów, seminariów,
koncertów, recitali, warsztatów operowych, wyk#adów i prelekcji otwartych
dla publiczno%ci. 
Zach$cam wszystkich Pa!stwa do udzia#u w lutowych wydarzeniach pre-
zentowanych przez nasz" Uczelni$ oraz do zapoznania si$ z ca#oroczn"
ofert" artystyczn" Akademii Muzycznej, przedstawion" w KKaalleennddaarriiuumm
KKoonncceerrttoowwyymm dost$pnym na stronie internetowej naszej Uczelni, 
pod adresem www.amuz.wroc.pl.

ZZ  wwyyrraazzaammii  sszzaaccuunnkkuu  ii  sseerrddeecczznnyymmii  ppoozzddrroowwiieenniiaammii  ––
KKrryy  ssttiiaann  KKiiee##bb  

RReekk  ttoorr  AAkkaa  ddee  mmiiii  MMuu  zzyycczz  nneejj  iimm..  KKaa  rroo  llaa  LLii  ppii!!  sskkiiee  ggoo  wwee  WWrroo  cc##aa  wwiiuu

AKADEMIA MUZYCZNA 
im. Karola Lipi!skiego we Wroc"awiu, pl. Jana Paw"a II nr 2
www.amuz.wroc.pl

LUTY 2014 
W AKA DE MII MU ZYCZ NEJ

33  --  99  IIII Akademia Muzyczna
KKUURRSSYY  MMIISSTTRRZZOOWWSSKKIIEE  
WW  RRAAMMAACCHH  AAKKAADDEEMMIIII  BBAACCHHOOWWSSKKIIEEJJ
prowadzone przez artystów Collegium Vocale Gent,
harmonogram kursów: www.amuz.wroc.pl

77  IIII,,  ggooddzz..  1144::3300
Sala Koncertowa Akademii Muzycznej
OOTTWWAARRTTEE  SSPPOOTTKKAANNIIEE  II  WWYYKK##AADD
MMAAEESSTTRROO  PPHHIILLIIPPPPEE''AA  HHEERRRREEWWEEGGHHEE  

wspó!organizator: Filharmonia Wroc!awska
im. Witolda Lutos!awskiego

99  --  1155  IIII Duszniki Zdrój
XXXXXXIIII  ZZIIMMOOWWYY  KKUURRSS  WWOOKKAALLNNYY  
w programie: zaj$cia interpretacyjne, koncerty 
kameralne, recitale, warsztaty operowe, wyk"ady,
spotkania z artystami

2211  --  2233  IIII Akademia Muzyczna
SSYYMMPPOOZZJJUUMM  MMEETTOODDYYCCZZNNEE  
Nauczanie pocz%tkowe gry na instrumentach 
strunowych. W programie: wyk"ady, prezentacje,
konsultacje metodyczne, panele dyskusyjne

harmonogram: www.amuz.wroc.pl
patronat:  Centrum Edukacji Artystycznej 

2255  IIII,,  ggooddzz..  1100::0000  --  1188::0000
Sala Kameralna Akademii Muzycznej
VV  MMII&&DDZZYYNNAARROODDOOWWAA  
KKOONNFFEERREENNCCJJAA:: TTEECCHHNNIIKKAA  GGRRYY  
NNAA  IINNSSTTRRUUMMEENNTTAACCHH  DD&&TTYYCCHH

2255  IIII,,  ggooddzz..  1199::0000
Sala Kameralna Akademii Muzycznej
WWTTOORREEKK  MMUUZZYYCCZZNNYY  
IIMM..  MM..  JJ&&DDRRZZEEJJEEWWSSKKIIEEJJ
KKOONNCCEERRTT AAMMEERRYYKKAA  PPOO""UUDDNNIIOOWWAA  ##
$$WWIIAATT  MMUUZZYYKKII  XXXX  II  XXXXII  WWIIEEKKUU

2266  IIII,,  ggooddzz..  1100::0000  --  2200::0000
Sala Kameralna Akademii Muzycznej
MMIISSTTRRZZOOWWSSKKII  KKUURRSS  KKAAMMEERRAALLNNYY
PPRROOFF..  IIRREENNEE  AARRMMOONNIIEENNEE  ''WWIILLNNOO((

Wst%p wolny - ilo&' miejsc ograniczona
sszzcczzeeggóó!!yy::  wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll

!"#$%&%'()*%$)+,-.,/%00!12#32!#3"003!45!00678903
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SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
PROMETEUSZ
G. 10:00 i 19:00 | BF Impart
RIGOLETTO Giuseppe Verdi
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
(YCIE JEST SNEM
G. 19:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
ZI MO WE IGRZY SKA OLIM -
PIJ SKIE NA ZNACZ KACH
Wy bra nych z po nad 11 mi lio -
nów znacz ków pocz to wych
bę dą cych w zbio rach Mu -
zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka -
cji we Wro cła wiu
G. 15:00 | Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu
AR CHI TEK TU RA I WI NO
W EU RO PIE !ROD KO WEJ
G. 17:00 | Muzeum Architektury
ZDZIS#AW DADOS
Wernisaż wystawy fotografii
pt. POW WOW
G. 19:00 | Galeria Jadalnia
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WARSZTATY TA*CA
Pro wa dzo ne przez KA RO LI NĘ
CHROM CZAK pt. Nie po czy tal ne
po czy na nia z za kre su: tań ca
współ cze sne go, cho re ote ra pii,
im pro wi za cji i re lak sa cji. Za ję -
cia w czwart ki o godz. 14:30,
udział w nich jest bez płat ny
G. 14:30 | Klub Pod Kolumnami

TAJLANDIA KRAJ
U!MIECHNI$TYCH LUDZI
Z cy klu Kul tu ry Świa ta spo -
tka nie z po dróż ni kiem Do mi -
ni ką Ku stosz. Wstęp wol ny!
G. 17:30 | CK Zamek
CAFE BODY DESIGN
Wykład po świę co ny: Nor dic
Wal king oraz Bie gów kom
G. 18:00 | CaféTHEA, Rynek,
Przej'cie (ela+nicze 4
BEAUTIFUL TUBE
Roz mo wa Mi cha ła Du dy
z Aga tą Ga biś pt. Wro cław skie
dzi kie po la. Pierw sze spo tka -
nie w ra mach no we go cy klu
dys ku sji o wro cław skiej ar chi -
tek tu rze post mo der ni stycz nej
G. 18:00|Muzeum Wspó"czesne
Wroc"aw. Wst&p wolny!
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
DZIECI Z BULLERBYN
G. 10:00 | TP Scena Kameralna

7 II 2014 PIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
AKADEMIA BACHOWSKA
Koncert specjalny
G. 19:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 20/30/50 z"
WA#BRZYSCY SOLI!CI NA
URODZINY MOZARTA
dyrygent: Wojciech Rodek
G. 19:00 | Filharmonia Sudecka
w Wa"brzychu

BU RA KY FOL KO WY KAR NA WAŁ
Za ba wa przy mu zy ce fol ko wej, któ rej opra wę mu zycz -
ną za pew ni zna ko mi ty wro cław ski ze spół in spi ro wa -
ny wschod nim fol kiem – Bu ra ky.
Gru pa po wsta ła w czerw cu 2001 ro ku. Pro gram mu -
zycz ny ze spo łu obej mu je tra dy cyj ne pie śni pol skie,
łem kow skie, ukra iń skie, bał kań skie, cy gań skie opra co -
wa ne w no wo cze snych i ży wio ło wych aran ża cjach,
a tak że wła sne kom po zy cje in spi ro wa ne mu zy ką lu do -
wą. Nie bez zna cze nia dla ich działalności jest fakt
współ pra cy z ze spo ła mi: Hurt, Bla de Lo ki, Pi dża ma Por -
no, czy bry tyj skim blu esma nem To nym McPhee.
1 lutego, godz. 20:00 - Klub #ykend. Bilety: 10 /15 z"

U STUD NI WIECZÓR Z BALLADĄ
Je den z naj lep szych w Pol sce ze spo łów upra wia ją cy bal la dę
z umie jęt nie do bra nym tek stem i nie ba nal ną opra wą mu zycz ną.
Współ two rzy li przez wie le lat (1984-2012) Sta re Do bre Mał żeń -
stwo. Świet nie wy wa żo ne brzmie nie gi tar Dar ka Czar ne go i Ryś -
ka Ża row skie go, ba su An drze ja Sta gra czyń skie go i je dy nych,
nie po wta rzal nych skrzy piec Wojt ka Czem pli ka zy sku ją so bie co -
raz szer sze krę gi fa nów, cho ciaż ze spół za de biu to wał za le d wie
we wrze śniu 2012 r. Obec ność w ze spo le Oli Kiełb i Ju sty ny Wojt -
ko wiak to do dat ko we wa lo ry gru py, o któ rej mó wi się, że po sia da
wła sną, swo istą ma gię. A to nic in ne go jak dba łość o sło wo, o je -
go pięk no i ja sność prze ka zu, co jest wiel ką za le tą ze spo łu.
16 lutego, godz. 18:00, CK Wroc"aw-Zachód. Bilet: 40 z" 

JANUSZ KASPROWICZ
& STANIS#AW MARINCZENKO
So lo we przed się wzię cie ar ty stycz ne Ja nu sza Ka spro -
wi cza (li de ra ze spo łu Pro jekt Vo lo dia) z to wa rzy sze -
niem mul tiin stru men ta li sty Sta ni sła wa Ma rin czen ko.
Bo ga te in stru men ta rium, jak akor de on, bu zu ki, gi ta ra
ba so wa, man do li na i oczy wi ście gi ta ry, zmie nia nie
przez wy ko naw ców, głów nie Sta ni sła wa Ma rin czen ko
pod czas kon cer tu, nie by wa le uroz ma ica brzmie nie, któ -
re eli mi nu je mo no ton ność wy stę pu, zwłasz cza pod czas
wir tu ozer skich po pi sów mul tiin stru men ta li sty.
23 lu te go, godz. 20:00 – Klub #y kend, Pod wa le 37/38

NOCNA ZMIANA BLUESA
Naj po pu lar niej szy pol ski wy ko naw ca blu esa – Sła wek
Wierz chol ski, wir tu oz har mo nij ki i stwo rzo na przez
nie go Noc na Zmia na Blu esa w cią gu 30 lat nie prze -
rwa nej dzia łal no ści osią gnę li suk ce sy, któ ry mi moż -
na by ob dzie lić znacz nie więk sze gro no ar ty stów!
Sie dem na ście wy da nych płyt, na gra nia z ame ry kań -
ski mi gwiaz da mi blu esa jak m.in. Char lie Mus sel whi -
te czy Lo uisia na Red, kon cer ty sup por tu ją ce gwiaz dy
blu esa świa to we go for ma tu: B. B. King czy Blu es Bro -
thers. Kil ka ty się cy kon cer tów w Pol sce i prak tycz nie
w ca łej Eu ro pie a na wet w Zim ba bwe! Sła wek i je go
ze spół wy kre owa li wła sny, nie po wta rzal ny styl ba zu -
ją cy na aku stycz nym in stru men ta rium, a bę dą cy fu -
zją blu esa, fol ku, jaz zu i pio sen ki au tor skiej.
9 lutego, godz. 18:00, Wroc"awski Klub Anima,
ul. Pilczycka 47. Bilet: 50 z"
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SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
PROMETEUSZ
G. 10:00 i 19:00 | BF Impart
COSI FAN TUTTE
Wolfgang Amadeus Mozart
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
HISTORIA BRZYDOTY
WRO CŁAW SKI TE ATR PAN TO -
MI MY im. H. To ma szew skie go
reż. Anna Piotrowska
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim
BETLEJEM POLSKIE
tekst, reż. Wojciech Faruga
G. 19:00 | Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wa"brzychu
WESO#E MIASTECZKO
Kabaret legnickich aktorów
G. 19:00 | Teatr, Caffe Modjeska,
Rynek w Legnicy. Bilety: 20/30 z"
(YCIE JEST SNEM
G. 19:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
JACEK ZACHODNY
ELEKTRYKA DUSZY
G. 18:00 | Galeria Entropia
#UKASZ KARKOSZKA
ŚLAD – wer ni saż wy sta wy
rzeź by i ma lar stwa w ce ra mi -
ce. Wstęp wol ny!
G. 18:00 | CK Agora
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
PO!PIEWAJ MI
Warsztat śpiewu dla dorosłych
G. 18:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Wst&p wolny!
Zapisy tel. 728 447 023
BEAUTIFUL TUBE
Wy kład dr hab. Jac ka Ko cha -

now skie go pt. Sek su al ność
w do bie pa ni ki mo ral nej
G. 18:00|Muzeum Wspó"czesne
Wroc"aw. Wst&p wolny!
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
DZIECI Z BULLERBYN
G. 10:00 | TP Scena Kameralna

8 II 2014 SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
OSIEMNASTKA IM PRESJI
Kon cert ju bi le uszo wy gru py
pio sen ki ar ty stycz nej, któ rą
stwo rzy ła w MDK Śród mie -
ście Ha li na Bed na rek
G. 17:00 | CK Agora. Wst&p wolny!
COCHISE Z PAW#EM
MA#ASZY*SKIM
G. 20:00 | Klub Muzyczny #ykend
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
KOBIETA BEZ CIENIA
Richard Strauss
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
HISTORIA BRZYDOTY
WRO CŁAW SKI TE ATR PAN TO -
MI MY im. H. To ma szew skie go
reż. Anna Piotrowska
G. 19.00 | Scena na !wiebodzkim
DOM AKTORA Wałbrzyski
serial kabaretowy – odcinek
1, 2, 3, tekst, reż. M. Walczak
G. 19:00 | Bar NOT, ul. Szmidta 4
w Wa"brzychu
MAMATANGO
G. 19:00 | Scena Gadzickiego
w Legnicy. Bilety: 15/25 z"
(YCIE JEST SNEM
G. 19:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny

ANNA MARIA JOPEK I KROKE
KOBIETY OCIEPLAJA ZIMĘ
An na Ma ria Jo pek – wo ka list ka, kom po zy tor ka, im pro -
wi za tor ka, wi zjo ner ka, pa sjo nat ka. Na gry wa i kon cer -
tu je na ca łym świe cie z naj waż niej szy mi po sta cia mi
mu zy ki na szych cza sów. 
Ze spół Kro ke, ko ja rzo ny je dy nie z mu zy ką kle zmer ską,
w swo jej obec nej twór czo ści się ga po in spi ra cje do mu -
zy ki et nicz nej, a au tor skie im pro wi za cje two rzą wła sny,
uno szą cy się po nad gra ni ca mi, for ma mi i cza sem styl.
Mu zy cy: Je rzy Ba woł – akor de on To masz Ku kur ba – al -
tów ka To masz La to – kon tra bas
16 lu te go, godz. 19:00 – Te atr Zdro jo wy – Cen trum Kul tu ry
i Pro mo cji. Po la ni ca Zdrój ul. Par ko wa 2. Bilety: 50/60 z"

LILLY HATES ROSES
Wiel ki świat bar dzo szyb ko
za in te re so wał się Lil ly Ha tes
Ro ses. Nie zwy kle cie pło i en -
tu zja stycz nie zo sta li przy ję ci
na Ope ne rze oraz Slot Art Fe -
sti val, za ni mi już de biut
na fa lach ame ry kań skie go

ete ru w kul to wej sta cji ra dio wej KEXP. Je sie nią za koń czy li swą
trze cią tra sę kon cer to wą pro mu ją cą de biu tanc ki al bum So me -
thing to hap pen – za gra li 25 kon cer tów w Pol sce i Niem czech.
Ich mu zy ka osa dzo na jest w in die -fol ku, wspo ma ga na awan -
gar do wą elek tro ni ką i me lan cho lij ny mi, oso bi sty mi tek sta mi.
15 lutego, godz. 19:00. Lubin CK Muza,
ul. Armii Krajowej 1, Bilety: 20/25 z"

KA SIA MI ROW SKA LI QU ID LO VE
…za du żo wa ni lii, do daj my chi li, gdy pi kan te rii brak…

Wro cław ska wo ka list ka
na co dzień współ pra cu je
z Wro cław ską Szko łą Jaz zu
i Mu zy ki Roz ryw ko wej oraz
Te atrem Mu zycz nym Ca pi -
tol. Ar tyst ka za pre zen tu je
utwo ry z naj now szej pły ty
Li qu id Lo ve.

Ze spół wy stą pi w skła dzie: Ka sia Mi row ska/wo kal; Ro -
bert Jar mu żek/instr. kla wi szo we; Ma ciek Ma zu rek/gi ta ry;
Adam Ka ba ciń ski/gi ta ra ba so wa; Łu kasz So bo lak/per ku -
sja; Jo an na Cho le wa, Pau la Bart czak/chór ki.
Li qu id lo ve, to naj śwież szy pro jekt klu bo wo -jaz zo wy
bę dą cy wy ni kiem wie lo let niej współ pra cy wo ka list ki
z pia ni stą i aran że rem Ro ber tem Jar muż kiem.
22 lu te go, so bo ta godz.19:00. Bi le t: 25 z"
Te atr Mu zycz ny Capitol, ul. Pi" sud skie go 67

LUC KY DRA GONS
W DI STOR TED CLUB
Dwój ka eks pe ry men ta to -
rów z Ka li for nii: Sa rah Ra ra
i Lu ke Fi sch beck two rzą
mu zy kę od 2000r. Na ży wo
łą czą eks pe ry men tal ną

mu zy ką elek tro nicz ną, pro jek cje wi deo i dźwię ki two rzo -
ne wspól nie z wi dow nią. Zna ni są z otwar te go po dej ścia
do two rze nia sztu ki, ra dy kal nie in klu zyw nych kon cer tów
oraz za ba wo we go, hu ma ni stycz ne go po dej ścia do cy fro -
wych na rzę dzi. Do tej po ry wy da li 19 al bu mów.
Di stor ted Club: cykl wy da rzeń, któ ry pre zen tu je naj -
śwież sze mu zycz ne tren dy z po gra ni cza am bit ne go
po pu i no wo cze snej mu zy ki elek tro nicz nej. 
5 lu te go, godz. 20:00 – Klub Fir lej,
ul. Gra bi szy, ska 56. Bi le ty: 20/25 z"
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WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
HANNA ZAMELSKA
Wer ni saż fo to gra fii pt. Za klę ci
w szkle, tech ni ką mo krej pły ty
ko lo dio no wej (am bro ty pia)
G. 18:00 | Macondo
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
KATARZYNA GEORGIOU
WIECZÓR AUTORSKI
G. 18:00 | Klub Pod Kolumnami
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
LE !NI CA – STA WY – LAS
RA TY* SKI – JAR NO# TÓW
Wycieczka piesza (12 km)
Prowadzi Mirosława Halik
G. 10:00 | P&tla tramwajowa linii
10 i 20 w Le'nicy
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
DZIECI Z BULLERBYN
G. 17:00 | TP Scena Kameralna

9 II 2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
NOCNA ZMIANA BLUESA
G. 18:00 | Klub Anima. Bilet: 50 z"
KATARZYNA GRONIEC
WISZĄCE OGRODY
G. 18:00 | Teatr Lalki i Aktora
w Wa"brzychu
VERBUM CUM MUSICA
Koncert oraz wykład
G. 18:30 | Au la Pa pie skie go
Wydzia"u Teo lo gicz ne go.
Ostró w Tum ski. Wst&p wolny!

AKADEMIA BACHOWSKA
Koncert specjalny
G. 19:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 25/40/60 z"
ARIEL RAMIREZ LATINO
G. 19:00 | Synagoga pod Bia"ym
Bocianem. Bilety: 70/50/40 z" 
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
RAJ UTRACONY
Krzysztof Penderecki
G. 17:00 | Opera Wroc"awska
BETLEJEM POLSKIE
G. 18:00 | Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wa"brzychu
(YCIE JEST SNEM
G. 18:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
HISTORIA BRZYDOTY
WRO CŁAW SKI TE ATR PAN TO -
MI MY im. H. To ma szew skie go
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim
SMAK CISZY
Spek takl Ire ny To mažin 
Spek takl w ję zy ku an giel skim.
Po spek ta klu po kaz fil mu Me -
eting with Na tal ka Po lo vyn ka
i spo tka nie z Ire ną To mažin.
Mo no sy tu acje 2
G. 19:00 | Sala Teatru
Laboratorium IG. Bilet: 15 z"
PIOSENKA TE( JEST KOBIET%
MUSICAL o trzech ( i więcej )
odsłonach kobiecości
G. 19:00 | CIA Centrum Inicjatyw
Artystycznych. Bilety : 12/18 z"

POR TRE TY WI !NIO WE GO SA DU

Pierw sze w tym ro ku po ka zy naj now sze go spek ta klu
Te atru Pieśń Ko zła opar te go na dra ma cie An to nie go
Cze cho wa Wi śnio wy sad w re ży se rii Grze go rza Bra la.
Dra mat Cze cho wa w mu zycz nej in ter pre ta cji Guya
Per so na i Ma cie ja Ry chłe go to opo wieść o ra ju utra -
co nym. Ty tu ło wy roz trwo nio ny wi śnio wy sad, sym bol
uni ce stwio nych war to ści, po etyc ko mi to lo gi zu je się
w pa mię ci. We wspo mnie niach daw ny świat prze ista -
cza się w nie osią gal ną do sko na łość. Re ży ser snu je hi -
sto rię bo ha te rów za po mo cą ge stów, ru chu, tań ca,
na pierw szym pla nie po zo sta je jed nak za wsze mu zy -
ka. Kreu je re la cje, de fi niu je zda rze nia i bo ha te rów,
two rząc w po łą cze niu z li ry ką Osi pa Man delsz ta ma
i An ny Ach ma to wej wy szu ka ne po ema ty mu zycz ne. 
14, 15, 16 lu te go, godz. 19:00
Te atr Pie', Ko z"a, ul. Pur ky nie go 1. Bi le ty: 30/50 z"

CÓR KA -LE STRZE (O NA

Ten fran cu ski ba let ko micz ny w dwóch ak tach, któ ry prze no si
wi dzów do wio ski w oko li cach Pa ry ża pod ko niec osiem na ste go
stu le cia, to nie tyl ko peł na uro ku pa sto ral na opo wieść o mi ło ści,
ale rów nież naj star szy spek takl ba le to wy, za cho wa ny w świa to -
wym re per tu arze. Dzie ło do cze ka ło się róż nych wer sji mu zycz -
nych, naj star sza z 1789 r. za wie ra ła opra co wa nia po pu lar nych
utwo rów fran cu skich, zaś au to ra mi wer sji pre zen to wa nej przez
Ope rę Wro cław ską są kom po zy to rzy Lo uis Jo seph Fer di nand
Hérold i John Lanch be ry.
26 lu te go, godz. 19:00 – Ope ra Wro c"aw ska, ul. !wid nic ka 35

fo
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CZTER DZIE !CI POL SKI TE ATR TAŃ CA

Pol ski Te atr Tań ca za pra sza na wy da rze nie ro ku ju bi -
le uszo we go – spek takl „Czter dzie ści” w re ży se rii Jo
Strømgre na – naj więk sze go od kry cia eu ro pej skie go
te atru tań ca ostat nich lat. Jak mó wi twór ca spek ta klu,
„Czter dzie ści” śle dzi ży cie pew nej ko bie ty od mo men -
tu jej przyj ścia na świat w ro ku 1973 do rocz ni cy uro -
dzin w 2013. W wę drów ce po cha otycz nej Eu ro pie
bo ha ter ce spek ta klu uda je się zna leźć kom pro mis po -
mię dzy wła sny mi am bi cja mi i wy mu szo ny mi oko licz -
no ścia mi. W „Czter dzie ści” po ja wia się, nie co dzien na
w spek ta klach PTT, nar ra cja. Twór ca przed sta wie nia
zna ny jest bo wiem nie tyl ko ja ko cho re ograf, ale tak -
że dra ma turg oraz re ży ser te atral ny i fil mo wy.
10 lu te go, godz. 19: 00. Bi le ty: 35/25 z"
Ope ra Wro c"aw ska, ul. !wid nic ka 35

fo
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WESO#E MIASTECZKO
Kabaret legnickich aktorów
G. 19:00 | Teatr, Caffe Modjeska,
Rynek w Legnicy. Bilety: 20/30 z"
SSPPOOTTKKAANNIIAA    »»    »»    »»
ZLOT SCRAPEREK
Spotkanie z miłośniczkami
scrapbookingu
G. 12:00 | Mu zeum Pocz ty
i Te le ko mu ni ka cji. Wst&p wol ny!
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
OLSZANKA
– KRZY (O WI CE – BRZEG
(13 km) Prow. J. Kaczmarek
G. 7:30 | Dw. G". PKP ko"o kas
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
BAJKA
O DWÓCH DOMKACH
Przed sta wie nie dla naj młod -
szych dzie ci (1-3 lat)
G. 11:00 | Wroc"awskie Centrum
Twórczo'ci Dziecka. Bilet: 18 z"
PORANEK FILMOWY
PRZED SZKO LE ME DIÓW
Fil my ani mo wa ne, pro jek ty
in ter me dial ne, warsz ta ty.
Wstęp wol ny!
G. 12:30 | Centrum Sztuki WRO
KRÓLESTWO
KORALOWEJ RAFY
G. 12:30 | Teatr Lalki i Aktora
w Wa"brzychu. Bilety: 15/17 z"
DZIECI Z BULLERBYN
G. 17:00 | TP Scena Kameralna

10 II 2014 PONIEDZIAŁEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»

CZTERDZIE!CI
POLSKI TEATR TAŃCA
Choreografia Jo Strømgren
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
Bilety: 25/35 z"
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WSZECHNICA
WIEDZY O WROC#AWIU
Wy kład pt. Aka de mia Sztuk
Pięk nych E. Gep per ta, wy gło -
si prof. dr hab. Aga ta Da nie lak
-Kuj da pro rek tor ASP we
Wro cła wiu. Za pra sza TMW
G. 17:00 | Dolno'l.ska Biblioteka
Publiczna. Wst&p wolny!
SALONIKOWE WARSZTATY
LITERACKIE Wstęp wolny!
G.18:00 | Salonik Trzech Muz
CZYNNE PONIEDZIA#KI
PAŁAC W BOŻKOWIE
CZYTANIE. Wstęp wolny!
reż. Katarzyna Kalwat
G. 19:00 | TP Scena Kameralna

11 II 2014 WTOREK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
BLUES JAM SESSION
G. 20:30 | BF Impart
ANTHONY STRONG
No wa an giel ska gwiaz da wo -
ka li sty ki jaz zo wej
G. 19:00 | Synagoga pod Bia"ym
Bocianem. Bilety: 100/75/50 z" 
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
KRÓLESTWO (Lars von Trier)
reż. Remigiusz Brzyk
G. 18:00 | Du)a Scena Teatru
PWST. Wst&p wolny!

PES SOA FER NAN DO PES SOA – PRE MIE RA
rree  żżyy  ssee  rriiaa  BBRRAA  NNII  SSLLAAVV  MMAA  ZZUUCCHH
Spek takl dy plo mo wy IV ro ku Wy dzia łu Lal kar skie go
Być szcze rym, nie ustan nie so bie prze cząc. Stwo rzy -
łem w so bie róż ne oso bo wo ści. Tym spo so bem się
w środ ku uze wnętrz ni łem. Je stem dzie wi czą sce ną
na któ rej róż ni ak to rzy od gry wa ją róż ne przed sta wie -
nia. Dla cze go wciąż do was mó wię? Nie wiem. Dla cze -
go umie ra my? Może dla te go, że za ma ło śni my.
Roz ma wiaj my głośno. Roz ma wiaj my wszy scy na raz.
Pre mie ra 14, 15 lu te go, godz. 19:00
Spek ta kle 19, 20, 21 lu te go, godz. 18:00
Sa la Czar na Te atru PWST, ul. Bra ni bor ska 59
Wst&p wol ny za re zer wa cj.: www.pwst.wroc.pl/re zer wa cje

AJ WAJ! CZY LI HI STO RIE Z CY NA MO NEM
GRU PA RA FA ŁA KMI TY
Gru pa Ra fa ła Kmi ty przez kil -
ka na ście lat swe go ist nie nia
prze szła dro gę od es tra dy ka -
ba re to wej do te atral nej sce ny.
Fe no men tej for ma cji po le ga
na umie jęt nym wy ko rzy sta niu
od mien nych do świad czeń
i pre zen to wa niu za ska ku ją co
róż nych pro gra mów, któ re za -
wsze łą czy jed no – do bra za ba wa. Tym ra zem za pra sza my
w fa scy nu ją cą, ko me dio wą po dróż w świat ży dow skiej kul tu -
ry. Cha rak te ry stycz ne po sta cie ra bi na, han dla rza czy swa ta
prze no szą nas w czas ga li cyj skich mia ste czek, a nie zwy kle
eks pre syj na mu zy ka i wi bru ją cy ta niec spra wia ją, że spek takl
moż na śmia ło na zwać... cy me so wym mu si ca lem!
15 lutego, godz, 19:00 – BF Impart, ul. Mazowiecka 17. Bi le ty 40/30 z"

LE NIN GRAD
5 LAT NA SCE NIE!
Spek takl mu zycz ny, któ ry
po wstał na ba zie 18 pio -
se nek ro syj skie go ze spo -
łu Le nin grad, nie ustan nie
cie szy się ogrom ną po pu -

lar no ścią wśród wi dzów. Ma riusz Kil jan i To masz Mars
two rzą na sce nie do sko na ły du et, po ry wa jąc pu blicz ność
od pierw szej mi nu ty. Ener gię i na strój per ma nent nej im -
pre zy pod kre śla ostra mu zy ka na ży wo.
20 i 21 lutego, godz. 19:00. Bi le ty: 40/35 z"
BF Impart, ul. Mazowiecka 17

fot. N. Borzymowska

CA MIL LE – PRE MIE RA
Spek takl Ka mi li Kla mut i Ma ria ny Sa dow skiej w ra mach
Mo no sy tu acji 2 – Cy klu ma łych form te atral nych.
Ca mil le Clau del by ła rzeź biar ką, sio strą Pau la Clau de -
la, przez dzie sięć lat to wa rzysz ką ży cia i twór czo ści
Au gu sta Ro di na, zmar ła sie dem dzie siąt lat te mu.
Ostat nie trzy dzie ści lat swo je go ży cia spę dzi ła w za -
kła dzie psy chia trycz nym. My śląc o niej, przy wo łu ję
nie któ re fak ty z jej ży cia i za sta na wiam się, jak je na -
zwać, ubrać we wła sną wraż li wość. Oto przy jazd daw -
no nie wi dzia nej przy ja ciół ki wy wo łu je ka ska dę
wspo mnień… (Ka mi la Kla mut).
W spektaklu wykorzystano fragmenty listów Camille
Claudel w tłumaczeniu Marie Magneron oraz wiersze
Zuzanny Ginczanki.
27, 28 lu te go, 1 mar ca, godz. 19:00 – In sty tut Gro tow skie go,
Sa la Te atru La bo ra to rium, Przej 'cie Ze la+ ni cze. Bilet: 15 z"



MUZEUM NARODOWE WE WROC!AWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

godziny otwarcia:

WYSTAWY STA!E:

WYSTAWY CZASOWE:
EUGENIUSZ MINCIEL. DRZWI DO MALARSTWA

Obrazy namalowane w pracowni i prace tworzone bezpośrednio w sali wysta-
wienniczej złożą się na najnowszą prezentację wrocławskiego artysty Eugeniu-
sza Minciela. W sali kameralnej (62) ustawiony został specjalny boks zbudowany 
z blejtramów, na których malarz zawiesił kilkanaście swoich obrazów. Białą prze-
strzeń pomiedzy nimi zamalował, tworząc jedno wielkie dzieło.

KRZYSZTOF GIERA!TOWSKI. PORTRET BEZ TWARZY

Pokazanych zostanie ponad 150 portretów polskich artystów, ludzi nauki, polityki 
wykonanych przez jednego z  czołowych polskich fotografów współczesnych. 
Wśród osób portretowanych znaleźli się między innymi Kalina Jędrusik, Wisława 
Szymborska, Maja Komorowska, Magdalena Abakanowicz, Stanisław Lem, 
Gustaw Holoubek, Józef  Tischner.

ODDZIA!Y MUZEUM NARODOWEGO we Wroc"awiu

LUTY 2014

DZIE!O J. STYKI i W. KOSSAKA
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej, udostępnione we Wrocławiu w 1985 
r. w specjalnie skonsrtruowanej do tych celów rotundzie. Wielkie malowidło w formie hiperboloidy dzięki 
zastosowaniu szczególnych zabiegów malarskich i technicznych przenosi widza w inną rzeczywistość i czas.

wtorek– niedziela 9.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

Wystawa sta"a: DOLNO#L$ZACY. PAMI%&, KULTURA, TO'SAMO#&
Wystawa czasowa: MIASTO I JEGO OBYWATELE. ZGORZELEC I GÖRLITZ 1945-1989
                                            21 lutego – 4 maja 2014

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra(czne.pl
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W LUTOWYM NUMERZE ODRY: ROZMOWY Z: Oksan! Zabu"ko, Philippem Claudelem, Bogus#a-
wem Fiedorem, Aleksandr! Zió#kowsk!-Boehm, Kimem Mourdantem · Tomasz Koz#owski o og#u-
pieniu nadmiarem informacji · Bachmann dzisiaj o sytuacji na Ukrainie · Kolonializm dzisiaj
· Citati o Potockim · Prokopski o Kierkegaardzie · Gle$ o Nyczu · Wspomnienia o Zbigniewie
Paluszaku · Philippe Claudel: Zapachy · Sieradzki · 8 arkusz ODRY: Druki ulotne

Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wroc!aw
tel.: 71 344 28 64; fax: 71 344 28 65

Dyrektor: Piotr Borkowski
www.okis.pl, okis@okis.pl

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91

www.dcik.pl; dcik@okis.pl

IDEA-MATERIA.
INNY POTENCJA! FOTOGRAFII

Wystawa cz#onków Okr%gu Dolno-
&l!skiego Zwi!zku Polskich Arty-
stów Fotografików.
Tegoroczni uczestnicy wystawy w swo-
ich pracach analizuj" odwieczne filozo-
ficzne zagadnienie procesu przemiany
– transformacji – przekszta!cenia.
IDEA-MATERIA, maj" w sobie zarówno
elementy przeciwstawne jak i uzupe!-
niaj"ce si#. Wspó!czesny czas to ci"g!e
zmaganie si#, przenikanie tych energii.
Dla $wiadomego twórcy jest to zagad-
nienie podstawowe. Nieustanny rozwój
techniczny i technologiczny jak i $wia-
domo$ciowy stawia przed twórc" no-
we wyzwania, zarówno mo%liwo$ci jak
równie% nowe pu!apki. Autorzy w ró%-
nych stylistykach, konwencjach arty-
stycznych zg!#biaj" i obrazuj" ide#
wystawy. Sztuka – Fotografia jest t" for-
m" ekspresji artystycznej, która w nie-
powtarzalny sposób rejestruje proces
przemian, staj"c si# przejawem trwa!o-
$ci, refleksji nad przemijaniem.
Uczestnicy wystawy: Jan Bortkiewicz, Cze-
s!aw Chwiszczuk, Zdzis!aw Dados, S!awoj
Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronc-
kiewicz, Barbara Górniak, Waldemar Grze-
lak, Zenon Harasym, Roman Hlawacz,
Zdzis!aw Holuka, Daria Ilow, Piotr Komorow-
ski, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczy&ski,
Stanis!aw Kulawiak, Adam Lesisz, Marek
Liksztet, Ewa Martyniszyn, Marek Maruszak,
Piotr Maciej Nowak, Wac!aw Ropiecki, An-
drzej Rutyna, Krzysztof Saj, Dorota Sitnik,
Ma!gorzata Skoczylas, Maciej Stawi&ski, Ra-
fa! Warzecha, Jerzy Wiklendt, Iwona Wojty-
cza-Fronckiewicz, Waldemar Zieli&ski.
Kurator: Andrzej Dudek-Dürer

Wystawa trwa do 1 marca 2014
DCF „Domek Roma$ski”,

pl. bpa Nankiera 8
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RUSZY! NAJWI"KSZY PORTAL O DOLNO#L$SKIEJ KULTURZE!
· Tworzymy i systematyzujemy informacje o kulturze
· Promujemy lokalne wydarzenia
· Wspieramy pocz"tkuj"cych twórców
· Wspó!pracujemy z dolno$l"skimi instytucjami kultury

PREZENTACJA MONODRAMÓW
W TEATRZE STARYM W BOLES!AWCU

W ramach Wroc#awskich Spotka$ Teatrów Jednego Aktora odb#dzie si# Pre-
zentacja Monodramów laureatów wy!onionych podczas Turniejów Teatrów Jed-
nego Aktora „Sam na Scenie” w S!upsku.
Inicjatorem tego wydarzenia s" organizatorzy WROSTJA, którzy rokrocznie za-
praszaj" laureata s!upskiego festiwalu do prezentacji nagrodzonego spektaklu
podczas wroc!awskich spotka&.
Do lutowej prezentacji na Dolnym 'l"sku
wytypowano 4 spektakle.
W Teatrze Starym wyst"pi":
Ma!gorzata Dwulit w spektaklu „Malowane”,
Kamila Winkler w spektaklu „Tam”,
Mateusz Nowak w spektaklu „Teatralno$(”
oraz Jagoda Rall w spektaklu „Kalina”.

28 lutego 2014, godz. 18.00 – Teatr Stary w Boles#awcu, ul. Teatralna 1

MAREK DY%EWSKI
WYK'AD Z CYKLU: COLLEGIUM MUSICUM
THOMAS HAMPSON i jego sztuka wokalna

Collegium Musicum. Tak" nazw# mia!y dzia!aj"ce w czasach
Jana Sebastiana Bacha stowarzyszenia melomanów, muzyków
oraz ludzi zainteresowanych poznawaniem muzyki od strony
teoretycznej. Tym razem owa nazwa okre$la cykl wyk!adów
o muzyce, prowadzonych przez Marka Dy%ewskiego, które
organizuje i na które zaprasza O$rodek Kultury i Sztuki we Wro-
c!awiu. Szczególn" warto$ci" wyk!adów jest ich szeroka
perspektywa humanistyczna: ukazywane b#d" zwi"zki muzyki
z innymi dziedzinami sztuki.

8 lutego 2014, godz. 16.00 – Klub Muzyki i Literatury, pl. T. Ko&ciuszki 9

OKIS_240_CJG 23-01-14 15:18 Strona 1
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DIA NA HAR RI SON PRZEJ RZY STE GRA NI CE
Dia na Har ri son, ar tyst ka an giel ska, jest na gra dza -
nym twór cą tka nin ar ty stycz nych. Jej pra ce zo -
sta ły po ka za na w Mu zeum Wik to rii i Al ber ta
w Lon dy nie w ra mach wy sta wy Koł dry 2011.
Wystawa prezentuje pra ce two rzo ne na pod sta -
wie zdjęć rent ge now skich i ska nów ko ści, wy ka -
zu ją cych oste opo ro zę. Pra ce za wie rają de li kat ne
ma swer ki z li nii i otwo ry, wkom po no wa ne w ma -
te riał i wy pa lo ne, są de li kat ne i wszyst kie za wie -
ra ją war stwy bar wio ne go płót na. Nie któ re zo sta ły
tak że bie lo ne, pa lo ne i che micz nie dru ko wa ne,

od zwier cie dla ją ero zję i roz drob nie nie ma te ria łu ujaw nia jąc je go struk tu rę.
Wystawa czynna od 1 do 28 lutego br. Wst&p wolny!
Galeria Tkacka Na Jatkach, ul. Stare Jatki 19/23

IDEO-METRIE
Wy sta wa pre zen tu je twór czość ar ty stów zwią za -
nych ze śro do wi skiem wro cław skim, dla któ rych
abs trak cja nie jest je dy nie eks pre sją ma lar ską.
Na eks po zy cji zo sta ną za pre zen to wa ne za rów no
ob ra zy po wsta ją ce w tra dy cyj nym me dium ma lar -
skim, jak i obiek ty prze strzen ne. Po czy na jąc od kla -
sy ków te go ga tun ku – Wan dy Goł kow skiej
i Ja na Chwał czy ka, po przez twór czość Le ona Pod -
sia dłe go i Zbi gnie wa Ma ka re wi cza, da lej ar ty stów

uro dzo nych w la tach 50. – Paw ła Le wan dow skie go -Pal le, Pio tra Bła że jew skie go, aż
po twór ców ko lej nych ge ne ra cji, Ur szu lę Śliz, Da rię Mi lec ką, An nę Ko ło dziej czyk i Kry -
stia na „Truth” Cza plic kie go.
Wystawa czynna od 31 stycznia do 1 marca br. Galeria Miejska, ul. Kie"ba'nicza 28

Piotr Bła że jew ski epi ta fium III, 2013

KA RO LI NA ALI CJA DU DA MA LAR STWO
Au tor ka wystawy jest stu dent ką II ro ku wzor nic twa
prze my sło we go na ASP we Wro cła wiu, ab sol went ką
stu dium re kla my we Wro cła wiu a tak że LO Pla stycz -
ne go w Je le niej Gó rze. Za rok aka de mic ki 2013/14
otrzy ma ła sty pen dium rekto ra za wy bit ne osią gnię -
cia. Ob ra zy współ two rzą ce wy sta wę są jej pra ca mi
stu dyj ny mi two rzo ny mi pod okiem pro fe so ra Ma ria -
na Woł czu ka w je go pra cow ni.
Wy sta wa czyn na do 14 lu te go br. Wst&p wol ny!
ODT !wia to wid, ul. Sem po "ow skiej 54A 

PRZEMYS#AW GAPSKI BYŁO NIE MINĘŁO
Wy sta wa uka zu je miej sca z Wro cła wia bli skie
ser cu ar ty sty. Są tak że na niej ob ra zy peł ne sym -
bo li ki po li tycz no-spo łecz nej z Pol ski i świa ta, oraz
hi sto rie dam sko -mę skie po trak to wa ne z przy -
mru że niem oka, za mknię te w kunsz tow nych ra -
mach wy ko na nych przez ma la rza.
Prze my sław Gap ski jest 44-let nim twór cą uro dzo -
nym i miesz ka ją cym we Wro cła wiu, któ ry
od 2000r. po czuł we nę do two rze nia ob ra zów
na szkle, drew nie i płót nie przed sta wia ją cych
ciem ne i ja sne stro ny psy chi ki czło wie ka. Obec nie
zaj mu je się dzia łal no ścią pla stycz ną obej mu ją cą
ma lar stwo, ce ra mi kę i sto lar stwo ar ty stycz ne.

5 lutego, godz. 19:00 - Galeria Mleczarnia, ul. W"odkowica 5
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CHWILA
G. 19:00 | Ma"a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
CZERWONY KAPTUREK
Jiří Pauer. Opera dla dzieci
G. 11:00 | Opera Wroc"awska

12 II 2014 ŚRODA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
ALE CZAD! CZYLI...
Występ GRUPY MOCARTA
G. 19:00 | BF Impart. Bilety 50/60
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
KRÓLESTWO (Lars von Trier)
reż. Remigiusz Brzyk
G. 18:00 | Du)a Sc. Teatru PWST
JOANNA D’ARC G. Verdi
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
PREZYDENTKI
reż. Krystian Lupa
(spekt. z angielskimi napisami)
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim
CHWILA
G. 19:00 | Ma"a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
(EGNAJ KOTKU
spektakl muzyczno- taneczny
TKACZ ILUZJI
część II RED ROSES
G. 20:00 | CIA Centrum Inicjatyw
Artystycznych. Bilety : 12/18 z"
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
KINO TEATRALNE 
OR FE USZ I EU RY DY KA Za pis
spek ta klu Ja nu sza Sto lar skie -
go, 60‘. Wstęp wol ny!
G. 19:00 | Sala Kinowa IG

SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WIECZÓR WALENTYNKOWY
Kon kurs na naj pięk niej szy
wiersz mi ło sny. Wstęp wol ny!
G.18:00 | Salonik Trzech Muz

13 II 2014 CZWARTEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
JEZIORO #AB$DZIE
Piotr Czajkowski
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
PREZYDENTKI reż. K. Lupa
(z angielskimi napisami)
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim
DIETRICH. TAKA JESTEM
TEATR PIOSENKI
G. 19:00 | BF Impart. Bilety 25/30
CHWILA
G. 19:00 | Ma"a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
PIESZYCE
Prelekcja multimedialna
Jolanty Furyk. Wstęp wolny!
G. 17:00 | Klub Turysty PTTK
BEAUTIFUL TUBE
Wy kład prof. Mar ka Kra jew -
skie go pt. Trwa łość – w po szu -
ki wa niu utra co ne go wy mia ru
ma te rial no ści
G. 18:00|Muzeum Wspó"czesne
Wroc"aw. Wst&p wolny!

14 II 2014 WALENTYNKI

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
KONCERT ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ
G. 19:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 25/40/60 z"

YIN KA SHO NI BA RE
WY BRA NE PRA CE
Sho ni ba re jest ar ty stą, któ re go
twór czość od lat kon se kwent nie
sku pia się wo kół za gad nień
zwią za nych z ko lo nia li zmem
bry tyj skie go im pe rium, co sta -
no wi rów nież od nie sie nie do
współ cze snej pro ble ma ty ki post
ko lo nia li zmu w sztu ce i fi lo zo fii.
Wy sta wa pre zen tu je se rię fo to -
gra fii Fa ke De ath Pic tu res,
w któ rych ar ty sta przed sta wia
róż ne wa ria cje śmier ci Lor da
Nel so na, uśmier co ne go pod czas bi twy pod Tra fal gar.
Wy sta wa czyn na do 17 mar ca br.
Mu zeum Wspó" cze sne Wro c"aw, pl. Strze gom ski 2

Fake Death Picture The Suicide
- Leonardo Alenza 2011

KRZYSZ TOF GIE RA# TOW SKI
POR TRET BEZ TWA RZY

Na wy sta wie po ka za nych
zo sta nie po nad 150 por tre -
tów pol skich ar ty stów, lu dzi
na uki, po li ty ki wy ko na nych
przez jed ne go z czo ło wych
pol skich fo to gra fów współ -
cze snych. Wśród osób por -
tre to wa nych zna leź li się
mię dzy in ny mi Ka li na Ję dru -
sik, Wie sła wa Szym bor ska,

Ma ja Ko mo row ska, Mag da le na Aba ka no wicz, Sta ni sław
Lem, Gu staw Ho lo ubek, Jó zef Ti sch ner.
Wy sta wa z oka zji 75-le cia uro dzin i 50-le cia wy sta -
wia nia fo to gra fii, ma dla ar ty sty szcze gól ne zna cze -
nie: „Mam na dzie ję, że su mu je mo je pró by in ne go
por tre to wa nia. Swo imi zdję cia mi sta ram się prze ciw -
sta wiać by le ja ko ści por tre to wa nia czło wie ka i je go an -
tro po me trycz ne mu, wy mu sza ne mu przez wy mo gi
iden ty fi ka cji i glo ba li za cję ob ra zo wi. (...)“
Krzysz tof Gie rał tow ski – fo to graf, czło nek ZPAF i Sto wa -
rzy sze nia ZA iKS. Sty pen dy sta pol skie go i ho len der skie -
go Mi ni ster stwa Kul tu ry, Rzą du Re pu bli ki Fran cu skiej
oraz Agen cji In for ma cyj nej USA i Fon da tion po ur une En -
tra ide In tel lec tu el le Eu ropéen ne oraz Sto wa rzy sze nia
Au to rów ZA iKS. Mi ni ster Kul tu ry RP w 2007 od zna czył
K. Gie rał tow skie go sreb nym me da lem Glo ria Ar tis,
w 2011 ar ty sta otrzy mał na gro dę C. K. Nor wi da.
Wystawa czynna od 3 lutego do 16 marca br.
Muzeum Narodowe, pl. Powsta,ców Warszawy 5

HEN RYK BRUNS BERG
IN NO WA CJA I TRA DY CJA
Był jed nym z naj wy bit niej szych ar chi tek tów póź no go -
tyc kich i jed nym z nie wie lu zna nych z imie nia bu dow -
ni czych ce gla ne go go ty ku na po łu dnio wym po brze żu
Bał ty ku. Wy sta wa przy go to wa na przez Nie miec kie Fo -
rum Kul tu ry Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej
przy współ pra cy z Mu zeum Na ro do wym w Szcze ci nie
oraz z Ar chi die ce zją Szcze ciń sko -Ka mień ską, pre zen -
tu je ty po we dla Bruns ber ga roz wią za nia for mal ne i do -
wo dzi, że Mar chia Bran den bur ska oraz Po mo rze oko ło
ro ku 1400 na le ża ły do te go sa me go krę gu kul tu ro we go.
Wy sta wa czyn na do 30 mar ca br.
Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro c"a wiu, ul. Ber nar dy, ska 5

Ko'ció" Mariacki, StargardRatusz w Tangermuende
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15 lutego 2014 (sobota) o godz. 15:00

Projekt realizowany przy wspó!pracy TVP Wroc!aw

pl. Powsta!ców Warszawy 5, Wroc"aw
www.mn.wroclaw.pl  wst#p

  wolny

ALFONS MAZURKIEWICZ
PLEJADA  ARTYSTÓW  WSPÓ!CZESNYCH

WHEN I FALL IN LOVE
Or kie stra Sym fo nicz na FS
dy ry gent: Je rzy Ko sek, vo cal:
Ewa Ury ga, Brian Fen tress
G. 19:00 | Filharmonia Sudecka
w Wa"brzychu
AL BANO i DRUPI
Prowadzi Marek Sierocki
G. 19:00 | Hala Stulecia
Bilety: 85/100/120/150 z"
HOO DOO BAND
G. 19:00 | BF Impart. Bilety 20/25
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
WA#BRZYCH  UTOPIA 2.039
reż. Piotr Ratajczak
G. 18:00 | Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wa"brzychu
CARMEN Georges Bizet
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
PREZYDENTKI reż. K. Lupa
(spekt. z angielskimi napisami)
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim
PORTRETY WI!NIOWEGO
SADU Antoni Czechow
G. 19:00 | Teatr Pie', Koz"a
PES SOA – PRE MIE RA
reż.  Branislav Mazuch
G. 19:00 | Sala Czarna Teatru
PWST. Wst&p wolny!
SAMOSPALENIE
monodram 
Przemka Bluszcza
G. 19:00 | Scena Gadzickiego
w Legnicy. Bilety: 20/35 z"
STÓJ, BO STRZE LAM
– PRE MIE RA
Ja cek Ko złow ski WIEL CY IN NI:
JE ZUS, GOM BRO WICZ, OSIEC -

KA. STAND -UP Mi ro sła wy Żak
G. 20:30 | Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wa"brzychu
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
DO WIDZENIA, DO JUTRA
G. 18:00 | Macondo. ul. Pomorska
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
DR PIOTR OL KUSZ 
Ar ka No we go Te atru – Co pe -
au i je go mło dzi. Wy kład w ra -
mach OUP „Stu le cie ak to rów.
Sztu ka ak tor ska w te atrze
Za cho du mię dzy XIX a XXI
wie kiem”. Wstęp wol ny!
G. 19:00 | Sala Teatru
Laboratorium IG
15 II 2014 SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
WALENTYNKI
KONCERT SPECJALNY
G. 18:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 20/30/50 z"
XI SUPERKONCERT
GITAROWY Wy stą pią:
Pa weł Kwa śny – gi ta ra; Me lo -
dy ne Trio: Alek san dra Osiec ka
– skrzyp ce, Piotr Sko blew ski
– per ku sja, Le szek Za le ski
– gi ta ra. Bi le ty: 15/10zł
G. 18:00 | Klub Pod Kolumnami
LILLY HATES ROSES
G. 19:00 | CK Muza, ul. Armii
Krajowej 1. Bilety: 20/25 z"
FLO RIAN HO FER | NA GI
LUNCH | DE AD EF FORTS
G. 20:00 | Od Zmierzchu do
!witu. Bilet: 15 z"

EL( BIE TA TER LI KOW SKA
CICHA OBECNOŚĆ
Stu dio wa ła na Wy dzia le Pro jek -
to wa nia Form Prze my sło wych
w PWSSP we Wro cła wiu. Obro -
ni ła rów nież dy plom z ma lar -
stwa w pra cow ni pro fe so ra
Jó ze fa Ha ła sa. Zaj mu je się m.in.
gra fi ką użyt ko wą i ma łą for mą
gra ficz ną. Ja ko sce no graf za de -
biu to wa ła w 1986 ro ku, pro jek tu jąc i de ko ra cje i ko stiu my do „No -
we go Wy zwo le nia” we dług Wit ka ce go w reż. Je rze go Bie lu na sa.
Bra ła udział w licz nych wy sta wach in dy wi du al nych oraz re ali za -
cjach sce no gra ficz nych i te le wi zyj nych. Au tor ka wie lu pre sti żo -
wych na gród z za kre su pla sty ki i sce no gra fii w kra ju i za gra ni cą.
Wer ni sa) 31 stycznia, godz. 17:00 (do 16.03)
Pa"ac Królewski, ul. Kazimierza Wielkiego

JACEK ZACHODNY ELEKTRYKA DUSZY
Co jest czym? Co jest za ba wą
a co wal ką o prze trwa nie? Co
jest chwi lo we, co pro gra mo -
wa ne, co wy ho do wa ne w nas,
co wsz cze pio ne w cza sach
dzie ciń stwa. Ułu da rze czy wi -
sto ści to pod sta wa na szych
cza sów, nie oczy wi stość,
zmia na zna czeń, no we in for -
ma cje prze cież ob umie ra ją ze sta ro ści. Jak roz po znać
wła ści wie? Co jest naj więk szym za gro że niem? Mo że
jest nim na sza wi zja, wła sne wy obra że nie utrzy my wa -
ne za wszel ką ce nę?
JA CEK ZA CHOD NY – ab sol went ASP we Wro cła wiu, stu -
dio wał rów nież ar che olo gię na Uni wer sy te cie Wro cław -
skim. Two rzy in sta la cje mul ti me dial ne i pra ce wi deo,
rzeź by, obiek ty, zaj mu je się per for man sem i ma lar -
stwem. Two rzy wi deo do spek ta kli te atral nych (np. Tę -
czo wa Try bu na De mir skie go i Strzęp ki). Sty pen dy sta
Mi ni stra Kul tu ry. Je go pra ce znaj du ją się w ko lek cjach
pu blicz nych: Dol no ślą skiej Za chę cie, w Mu zeum Współ -
cze snym we Wro cła wiu i MO CA Ku w Kra ko wie. Współ -
pra cu je i pu bli ku je w pi śmie ar ty stycz nym Ri ta Baum
i Biu ro. W ra mach Ga le rii Art Brut we Wro cła wiu pra cu -
je z oso ba mi nie peł no spraw ny mi fi zycz nie i umy sło wo.
Wernisa) 7 lutego, godz. 18:00 (do 28.02)
Galeria Entropia, ul.Rze+nicza 4
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SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
DZIA DY – PRE MIE RA
reż. Mi chał Za da ra
G. 18.00 | TP Scena im. Jerzego
Grzegorzewskiego. Brak biletów!
WA#BRZYCH  UTOPIA 2.039
G. 18:00 | Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wa"brzychu
NAPÓJ MI#OSNY
Gaetano Donizetti
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
PORTRETY WI!NIOWEGO
SADU Antoni Czechow
G. 19:00 | Teatr Pie', Koz"a
MA #E ZBROD NIE MA# (E*-
SKIE reż. Bog dan To sza
G. 19:00 | TP Scena Kameralna
POMARA*CZYK
G. 19:00 | Ma"a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
PES SOA – PRE MIE RA
reż.  Branislav Mazuch
G. 19:00 | Sala Czarna Teatr PWST
AJ WAJ!
GRUPA RAFAŁA KMITY
G. 19:00 | BF Impart. Bilety 30/40
DROGA !LISKA OD TRAW.
JAK TO DIA BEŁ WSIĄ SIĘ PRZE -
SZEDŁ Po spek ta klu spo tka nie
z pu blicz no ścią po pro wa -
dzi Kry sty na Zaj ko-Min kie wicz
– Pre zes SPTM w Le gni cy
G. 19:00 | Scena Gadzickiego
w Legnicy. Bilety: 15/25 z"

STÓJ, BO STRZE LAM
Ja cek Ko złow ski WIEL CY IN NI:
JE ZUS, GOM BRO WICZ, OSIEC -
KA. STAND -UP Mi ro sła wy Żak
G. 20:30 | Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wa"brzychu
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
ALFONS MAZURKIEWICZ
Spotkanie z cy klu: Ple ja da ar -
ty stów współ cze snych
G. 15:00 | Muzeum Narodowe
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
WYCIECZKA PIESZA
Wa łem wzdłuż Od ry do Wy -
spy Opa to wic kiej. Pro w.: Ewa
Wi tek i Gra ży na Skow roń ska
G. 10:00 | Przy sta nek tram wa jo -
wy przy Ha li Stu le cia
ZWIEDZANIE
Ko ściół św. Woj cie cha, Ka pli -
ca bł. Cze sła wa, kryp ty, re -
fek tarz klasz tor ny.  Pro wa dzi
An na Zwiech. (annatour.pl)
G. 10:30 | Wej 'cie do ko 'cio "a
od stro ny Ga le rii Do mi ni ka, skiej
MY WROC#AWIANIE
Spa cer (2h) pt. Za ko cha na pa -
ra, czy li rzecz o mi ło ści we
Wro cła wiu. Wstęp wol ny!
G. 16:00 | Zapisy: 607-645-625
16 II 2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
GRUPA WOKALNA ORIS 
G. 17:00 | MDK !ródmie'cie 

JA DWI GA MY DLAR SKA-KO WAL CU DZE OB LI CZA
Ukoń czy ła kra kow ską ASP
pod opie ką prof. Fran cisz ka
Bun scha. Upra wia ła róż ne
dzie dzi ny pla sty ki. W la tach 80
roz po czę ła pra cę we Wro cław -
skim Te atrze La lek, gdzie wraz
z re ży se rem i dy rek to rem
Wro cław skie go Te atru La lek
Wie sła wem Hej no stwo rzy ła
nie po wta rzal ny te atral ny świat. Two rzy ła sce no gra fię dla
dwóch ty pów te atru, te atru dla do ro słych się ga jąc po wy ma ga -
ją cy re per tu ar Go ethe go, Wit ka ce go, Schul za, Szek spi ra oraz
nie zwy kłe lal ki dla te atru dzie cię ce go, gdzie za ich po mo cą bu -
do wa ła ba śnio we świa ty.
Wy sta wa pre zen tu je ok. 40 pro jek tów z 20. lat pra cy ar tyst ki,
za czy na jąc od Pol skich Szo pek i He ro dów pierw sze go pro jek -
tu, aż po jed ne z jej ostat nich prac do spek ta kli Śmiesz ny Sta -
ru szek czy Cór ka kró la mórz.
Wy sta wa czyn na od 18 lu te go (do 21. III) – CK Za mek, pl. !wi& to ja, ski 1

AR CHI TEK TU RA I WI NO W EU RO PIE !R.
Wy sta wa przy go to wa na przez Ga le rię Ja ro sla va Fra -
gne ra w Pra dze po świę co na cha rak te ry stycz ne mu
w ostat nich la tach dla środ ko wo eu ro pej skie go świa ta
pro duk cji wi na zja wi sku, po le ga ją ce mu na łą cze niu
współ cze snej ar chi tek tu ry i no wych tech no lo gii.
Wer ni sa) 6 lu te go, go dz. 17:00, (do 30.03)
Muzeum Architektury, ul. Bernardy,ska 5

CA RO LEE SCHNE EMANN LI FE BO OK
Wy sta wa jest po sze rze -
niem for my fil mo wej, po -
now nym po dej ściem
do zre ali zo wa nych przez
la ta ma te ria łów po wsta -
łych w trak cie pra cy
nad „Bre aking the Fra -
me” Ma riel li Ni to sław skiej, do ku men tu ją cym ży cie
i twór czość wy bit nej no wo jor skiej ar tyst ki.
OOdd lluu  ttee  ggoo 22001144  ––  no wa in sta la cja in te rak tyw na, umoż -
li wia ją ca wi dzom w bez po śred ni i in tu icyj ny spo sób
prze glą da nie ksiąg LI FE BO OKS.
\Fi ni sa) 13-14 lu te go, godz. 18:00
Fil mo wa re tro spek ty wa Ma riel li Ni to s"aw skiej – z udzia "em
re )y ser ki – Czwar tek: Bad Girl (2001), Ósem ka (1984)
Pi. tek: Fil mo we mu zeum pa mi& ci Szcze pa na Mu chy (1984),
Sky Bo nes (1998). Cen trum Sztu ki WRO, ul Wi dok 7

MA# GO RZA TA ET BER WAR LI KOW SKA 
MYCIE TWARZY | JE DZĄC MA RI LYN MON ROE

Wy sta wa jest re flek -
sją na te mat toż sa -
mo ści, ro zu mia nej
wie lo wąt ko wo. (...)
Zbu do wa na zo sta ła
za po mo cą cha rak te -
ry stycz nych dla ar -
tyst ki me diów: gra fi ki
łą czo nej z ce ra mi ką,

ma lar stwa, rzeź by, in sta la cji, zło ce nia, kal ki, ak cji, kon -
cep cji, oraz środ ków: świa do me go czer pa nia z róż nych
epok, od wo ły wa nia się do to po sów, za ba wy ze zna ny -
mi z hi sto rii sztu ki mo ty wa mi, wy na tu rza nia ich, de -
for mo wa nia, łą cze nia, dzie le nia…
MMaałł  ggoo  rrzzaa  ttaa  EETT  BBEERR  WWaarr  llii  kkooww  sskkaa  - uro dzo na w 1970
r. Dy plom w 1996 r. z gra fi ki ar ty stycz nej na ASP im.
Eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu. Kie ru je Pra cow -
nią Eks pan sji Gra ficz nej na ma cie rzy stej uczel ni. Jest
lau re at ką wie lu na gród i wy róż nień na mię dzy na ro do -
wych kon kur sach gra ficz nych.
Wystawa czynna do 2 marca br.
Galeria Awangarda, ul. Wita Stwosza 32



ZAK!AD NARODOWY im. OSSOLI"SKICH 
WWW.OSS.WROC.PL

GIMNAZJA 
I SZKO!Y PONADGIMNAZJALNE:

- Co to jest Ossolineum
- Ogólna charakterystyka zbiorów
- „Pan Tadeusz“ Adama Mickiewicza
- Nie bój si! „Zemsty“
- Kultura "redniowieczna
- Kultura renesansu
- Kultura czasów stanis#awowskich
- Polscy nobli"ci
- Motywy biblijne
- Wspó#czesne r!kopisy literackie
- Mapa jako wizerunek minionych epok
- Obraz zniszczonego miasta, 
archiwalne zdj!cia Wroc"awia

- Tajemnice Pracowni Konserwatorskiej

SZKO!Y PODSTAWOWE:
- Ossoli$skie ABC
- Zanim zamieszka#y ksi%&ki
- Rzut kostk% przez polskie dzieje, 
gra planszowa z 1904

- Brz!k starych monet
- Na "#ce z pani# Eliz#, zielnik Elizy Orzeszkowej
- Wroc#aw - miasto fantastyczne
- Wpatrzeni w nocny niebosk#on

Za k#ad Na ro do wy, im. Osso li$ skich we Wro c#a wiu, 
ul. Szew ska 37 – wej !cie od Za u" ka Osso li# skich

Szczegó"owe informacje dost$pne 
na stronie internetowej: WWW.OSS.WROC.PL
Kontakt: Dzia" Edukacji i Prezentacji Zbiorów ZNiO 
tel.: 71 335.64.83, email: edukacja!znio.pl

OFERTA EDUKACYJNA

!"#$%&&%'()*+,--!./#./!#."--.0102--3456-.
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KONCERT LEOPOLDINUM
G. 18:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 20/30/50 z"
U STUDNI
Koncert ballad. Bilet: 40 zł
G. 18:00 | CK Wroc"aw-Zachód
MARIA MORENO
Flamenco z Kadyksu
G. 18:30 | Synagoga pod Bia"ym
Bocianem
ANNA MARIA JOPEK
I KROKE. Kobiety ocieplają
zimę. Bilety: 50/60 zł
G. 19:00 | Teatr Zdrojowy.
Polanica Zdrój, ul Parkowa 2
OPERA IN LOVE
Gala Walentynkowa
Grupa Operowa SONOTRIO
G. 19:00 | Teatr Stary, ul.Teatralna
Boles"awiec. Bilety: 30/25 z"
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
STRASZNY DWÓR
Stanisław Moniuszko
G. 17:00 | Opera Wroc"awska
DZIA DY reż. Mi chał Za da ra
G. 17:00 | Teatr Polski Scena im.
Jerzego Grzegorzewskiego
POMARA*CZYK
G. 18:00 | Ma"a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
PORTRETY WI!NIOWEGO
SADU Antoni Czechow
G. 19:00 | Teatr Pie', Koz"a
MA #E ZBROD NIE MA# (E*-

SKIE reż. Bog dan To sza
G. 19:00 | TP Scena Kameralna
HANTIO Mo no dram
Jac ka Za wadz kie go.
Mo no sy tu acje 2 – cykl ma łych
form te atral nych
G. 19:00 | Sala Teatru
Laboratorium IG. Bilet: 15 z"
DROGA !LISKA OD TRAW.
JAK TO DIA BE# WSI% SI$
PRZE SZED#
G. 19:00 | Scena Gadzickiego
w Legnicy. Bilety: 15/25 z"
DOM AKTORA Wałbrzyski
serial kabaretowy – odcinek 3,
G. 19:00 | Bar NOT, ul. Szmidta 4
w Wa"brzychu
SSPPOOTTKKAANNIIAA    »»    »»    »»
GIE#DA FONOGRAFICZNA
G. 12:00 | Mu zeum Pocz ty
i Te le ko mu ni ka cji. Wst&p wol ny!
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
OSOBOWICE – R$DZIN
– OSOBOWICE (15km)
WALENTYNKI PRZY OGNISKU
Prowadzą: Anna Habasińska,
Tadeusz Abramowicz
G. 9:00 | Osobowice – p&tla
tramwajowa linii nr 14, 24
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
PORANEK FILMOWY
PRZED SZKO LE ME DIÓW
Wstęp wol ny!
G. 12:30 | Centrum Sztuki WRO

JA NUSZ MER KEL MA LAR STWO
Wystawa czynna do 16 lutego br.
Ga le ria ZA MEK w CK Zamek, pl. !wi&toja,ski 1

TA DE USZ M. ZIP SER
ZYG ZA KIEM PRZEZ SYM BO LE
Wy sta wa po świę co na twór czo ści ar chi tek to nicz nej,
urba ni stycz nej, ma lar skiej i po etyc kiej Ta de usza M. Zip -
se ra, na któ rej bę dzie moż na zo ba czyć dzie ła po wsta łe
od po ło wy lat 50-tych XX w. aż do naj now szych. 
Wystawa czynna do 23 mar ca br.
Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro c"a wiu, ul. Bernardy,ska 5

PRA COW NIA PA PIE RU ASP
iimm..  WWŁŁAA  DDYY  SSŁŁAA  WWAA  SSTTRRZZEE  MMIIŃŃ  SSKKIIEE  GGOO  WW ŁŁOO  DDZZII
Eks po zy cja pre zen tu je pra ce stu den tów łódz kiej pra cow ni, kie ro -
wa nej od 16 lat przez jej za ło ży ciel kę prof. Ewę Lat kow ską -Żych -
ską, której asy stent ką jest dr Mag da le na So boń. Wspo mnia ne
ar tyst ki stwo rzy ły au tor ski pro gram, jak sa me utrzy mu ją, opar ty
o oso bi ste do świad cze nia twór cze oraz tra dy cję dy dak tycz ną
łódz kiej ASP. Za pro po no wa ły roz bu do wa ną for mę warsz ta tów,
po zwa la ją cą mło dym ar ty stom na eks pe ry men to wa nie z two rzy -
wem ja kim jest pa pier. Kon se kwen cją tych dzia łań są m. in.: tka -
ni no -pa pie ry i kom po zy cje z pa pie ru.
Wystawa czynna do 2 mar ca br.
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, ul. K"odzka 42

fot. D. Zieli!ska-Pytlowany

RE NA TA ZA GAJ CZYK -KO CIEM SKA
KOM PO ZY CJE KWIA TO WE
Wystawa czynna do 28 lu te go – Klub 4RBL ul. Pret fi cza 24

HO MO FA BER NA RZĘ DZIA DAW NIEJ I DZIŚ
Wystawa czynna do 31 mar ca br.
Mu zeum Ar che olo gicz ne, ul. Cie szy, skie go 9

IGOR CHLABICZ TKANINA
Wystawa czynna do 28 lutego br.
Klub 4 Regionalnej Bazy Logistycznej, ul. Pretficza 24

OD FONOGRAFU DO GRAMOFONU
Wystawa czynna do 11 marca br. 
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji, ul. Kra si, skie go 1

RO MAN HRY CIÓW PRZY CIĄ GA NIE
Wy sta wa czyn na do 16 lu te go br.
Ga le ria ZPAF – Za Sza f., ul. !w. Mar cian 4

EU GE NIUSZ MIN CIEL
DRZWI DO MA LAR STWA – OB RAZ W OB RA ZIE
– IDEA MA LAR STWA TO TAL NE GO
EEuu  ggee  nniiuusszz  MMiinn  cciieell, ur. w 1958 r., ma larz, przed sta wi cel
abs trak cji kon kret nej. W la tach 1980-1985 stu dio wał
na Wy dzia le Ma lar stwa, Gra fi ki i Rzeź by Aka de mii
Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu. Ma na swo im kon cie
licz ne wy sta wy in dy wi du al ne w kra ju i za gra ni cą. Pra -
ce ar ty sty znaj du ją się w zbio rach m.in. Mu ze ów Na -
ro do wych we Wro cła wiu i w War sza wie. W 2009 r.
zo stał lau re atem Na gro dy EXIT.
Wy sta wa czyn na do 9 mar ca br. – Mu zeum Na ro do we
we Wro c"a wiu, pl. Po wsta, ców War sza wy 5

IDEOFORMY SILESIUM
Wy sta wa to ar ty stycz ne spra woz da nie ze sta nu re -
flek sji w tym ob sza rze, któ ry sta no wi in te rak cję po -
mię dzy rze czy wi sto ścią hi sto rycz ną i geo gra ficz ną
ob sza ru Dol ne go Ślą ska a kul tu ro wą kon dy cją współ -
cze sne go spo łe czeń stwa te go ob sza ru.
Ar ty ści gru py Si le sium: Ma ciej Al brzy kow ski, Gra ży na
Ja skier ska, An na Ko wal ska -Szew czyk, Ka mil Mo skow -
czen ko, Ur szu la Śliz, Igor Wój cik.
Wystawa czynna do 14 lutego br.
Galeria NEON ASP we Wroc"awiu, ul. Traugutta 19

»»    »»    »»  WYSTAWY W TOKU
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CALINECZKA
G. 12:30 | Teatr Lalki i Aktora
w Wa"brzychu. Bilety: 15/17 z"
NAJ dla dzieci 1 do 4 lat
G. 16:00 | Teatr Lalki i Aktora
w Wa"brzychu. Bilety: 15/20 z"

17 II 2014 PONIEDZIAŁEK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
KRÓLESTWO (Lars von Trier)
reż. Remigiusz Brzyk
G. 18:00 | Du)a Scena Teatru
PWST. Wst&p wolny!
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WIECZÓR AUTORSKI
Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak
pt. Na moich ścieżkach do Słowa
G.18:00 | Salonik Trzech Muz
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
FE RIE Z PRZE WOD NI KIEM
Za ję cia pla stycz no -ma lar skie
oraz spa cer po Ryn ku. (25 zł)
G. 9:00 | Kamieniczka Ma"gosia.
Rez: alinafilipowicz@gmail.com
FE RIE Z PRZE WOD NI KIEM
Wy ciecz ka (1h) dzie ci 4-6 lat
pt. Co kra sna le ro bią w na -
szym mie ście? Koszt 5 zł
G. 11:00 | Zapisy: 607-645-625
18 II 2014 WTOREK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
DZIA DY reż. Mi chał Za da ra
G. 18:00 | Teatr Polski Scena im.
Jerzego Grzegorzewskiego
KRÓLESTWO (Lars von Trier)
reż. Remigiusz Brzyk
G. 18:00 | Du)a Scena Teatru
PWST. Wst&p wolny!
POMARA*CZYK
G. 19:00 | Ma"a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny

HANTIO Mo no dram
Jac ka Za wadz kie go.
Mo no sy tu acje 2 – cykl ma łych
form te atral nych
G. 19:00 | Sala Teatru
Laboratorium IG. Bilet: 15 z"
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
FE RIE Z PRZE WOD NI KIEM
Za ję cia pla stycz no -ma lar skie
oraz spa cer w poszukiwaniu
krasnali. (koszt 25 zł)
G. 9:00 | Kamieniczka Ma"gosia.
Rez: alinafilipowicz@gmail.com

19 II 2014 ŚRODA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
DZIA DY reż. Mi chał Za da ra
G. 18:00 | Teatr Polski Scena im.
Jerzego Grzegorzewskiego
PES SOA reż. B. Mazuch
G. 18:00 | Sala Czarna Teatru
PWST. Wst&p wolny!
SAMSON I DALILA
Camille Saint-Saëns
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
NIEKOMPLETNO!/
S%SIADKI CZ IV.
G. 20:00 | CIA Centrum Inicjatyw
Artystycznych. Bilety : 12/18 z"
FFIILLMMYY    »»    »»    »»
KINO TEATRALNE 
Fil my krót ko me tra żo we Stu -
dia Ma tej ka. Spo tka nie z Ma -
te jem Ma tej ką, li de rem Stu dia
Ma tej ka. Wstęp wol ny!
G. 19:00|Sala Kinowa IG
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
SZLAKIEM BENYOWSKIEGO
Pro jek cja fil mu z ostat niej
wy pra wy Je rze go Ro mej ko.
G. 17:00 | Panorama Rac"awicka

AKCJA CZERPANIA PAPIERU:
NNaa !!wwii"" ttee ggoo WWaa lleenn ttee ggoo dd##oo$$ ddllaa NNiieejj ii ddllaa NNiiee ggoo!!
Wy ko naj kart k" pa pie ru for ma tu A4 z od ci skiem dwóch d#o ni.
FE RIE Z MU ZEUM – EKO -CZER PA NIE:
Su per za ba wa pa pie rem z ko lo ro wej ma sy ma ku la tu ro wej.
Upo min ki z pa pie ru czer pa ne go dla co 100. oso by od wie dza j! cej m"yn papierniczy.
WY STA WA SZTU KI PA PIE RU stu den tów z pra cow ni ASP w #o dzi.
PRO MO CYJ NA AK CJA RA BA TO WA!
Znajd$ ku pon upo wa% nia j! cy do 25% ra ba tu na bi let wst& pu do pa pier ni!
Szu kaj w pen sjo na tach, ho te lach i re stau ra cjach na te re nie zie mi k#odz kiej.

MMuuzzeeuumm PPaappiieerrnniiccttwwaa
57-340 Duszniki Zdrój, ul. K#odzka 42

Podczas ferii zimowych Muzeum czynne d#u%ej:
poniedzia#ek-sobota 9-18.00, niedziela 9-15.00
Rezerwacja: tel. 74 862 74 01|wwwwww..mmuuzzppaapp..ppll

MU ZEUM PA PIER NIC TWA DUSZNIKI-ZDRÓJ
ZAPRASZA NA PROGRAM W LUTYM 2014

DUSZNIKI  21-01-14  13:04  Strona a1

BRZUCH CEN TRUM TRA WIE NIA WI ZJI
NNoo  wwee    kkuull  ttuu  rroo  ttwwóórr  cczzee    mmiieejj  ssccee  wwee  WWrroo  ccłłaa  wwiiuu..
Na pierw szej od sło nie wy sta wy DOM zo ba czyć bę dzie
moż na pra ce uzna nych wro cław skich ar ty stów – m.in.
Ola fa Brze skie go czy Be aty Ro jek – któ re po dej mu ją pro -
ble ma ty kę przed mio tu na gra ni cy świa ta rze mio sła
i sztu ki, i za de dy ko wa ne zo sta ły te mu miej scu.
Brzuch mie ści w so bie kil ka ini cja tyw z po gra ni cza kul tu -
ry, sztu ki, rze mio sła i eko lo gii, mię dzy in ny mi Ba zar Eko -
lo gicz ny Krót ka Dro ga, Ko ope ra ty wę DELF czy sie dzi bę
Pro jek tu Dom Au to no micz ny. Wszyst kie po dej mo wa ne
w nim dzia ła nia ma ją od dol ny cha rak ter i zo rien to wa nie
są na kształ to wa nie wraż li wej na oto cze nie po sta wy.
Pod czas otwar cia so lo we kon cer ty da dzą: Ku ba Su char
i Ar tur Ma jew ski, after par ty w Klu bie Puz zle, gdzie
od godz. 22.00 grać bę dzie Da niel Drumz.
Wernisa) 1 lutego, godz. 19:00. Wst&p wolny!
Cen trum Tra wie nia Wi zji Brzuch, ul. Bia "o skór ni cza 26 

Ba zar Eko lo gicz ny: Krót ka Dro ga

AN NA SZUR LEJ MO JA PER CEP CJA ŚWIA TA
Ma lar stwo in tu icyj ne.
We dług Ve dic Art kry ty ka
w sztu ce nie po win na mieć
miej sca i zgod nie z tym
prze sła niem za pra szam
Was do do świad cza nia

mo ich ob ra zów po przez ser ce. Oglą daj cie je ocza mi wła -
snej du szy, po czuj cie ich ema na cję. Czym są dla Was, czy
i ja kie uczu cia oraz emo cje w Was wy wo łu ją?
W pro gra mie koncert na gon gach i mi sach ty be tań skich
w wy ko na niu au tor ki wy sta wy, któ ra jest na uczy ciel ką
in tu icyj ne go ma lo wa nia Ve dic Art, te ra peut ką dźwię kiem
mis ty be tań skich i gon gów. 
Wernisa) 3 lu te go, godz. 18:00 (do 26.02 pn, 'r, pt, 16-20)
Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7. Wst&p wolny!
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DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
MÓJ WRO C#AW SKI WI TRA(
Za ję cia i wi zy ta w Mu zeum
Ar chi tek tu ry (koszt 25 zł)
G. 9:00 | Kamieniczka Ma"gosia
Rez: alinafilipowicz@gmail.com
FE RIE Z PRZE WOD NI KIEM
Wy ciecz ka (1h) dzie ci 4-6 lat
pt. O klusce, co na bramie
zamieszkała. Koszt 5 zł
G. 11:00 | Zapisy: 607-645-625
20 II 2014 CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
ANNA LIPIAK – FORTEPIAN
G. 18:00 | Trzebnica
Starostwo Powiatowe, ul Le'na 1
KONCERT KAMERALNY
G. 19:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 20/30/50 z"
RE NA TA PRZE MYK – XXV -
-LE CIE TRA SA kon cer to wa
W pro gra mie pio sen ki po -
wsta łe przez ostat nie 25 lat
w no wych aran ża cjach.
G. 19:00 | Synagoga pod Bia"ym
Bocianem. Bilety: 80/60/45 z" 
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
PES SOA reż. B. Mazuch
G. 18:00 | Sala Czarna Teatr PWST
SZANIAWING 5
Czytamy Szaniawskiego
G. 18:00 | Te atr Dra ma tycz ny
w Wa" brzy chu. Wst&p wol ny!
KRÓL ROGER
G. 19:00 | Opera Wroc"awska

POCZEKALNIA.0
reż. Krystian Lupa
(z angielskimi napisami)
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim
LENINGRAD Teatr Piosenki
G. 19:00 | BF Impart. Bilety 35/40
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
REGION UMBRIA, W#OCHY
Prelekcja multimedialna
Sylwestra Legut. Wstęp wolny!
G. 17:00 | Klub Turysty PTTK
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
MIASTO MOJE... ULEPIONE
Za ję cia pla stycz ne oraz wi zy -
ta w Sta rym Ra tu szu (25 zł)
G. 9:00 | Kamieniczka Ma"gosia.
Rez: alinafilipowicz@gmail.com

21 II 2014 PIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
ANNA LIPIAK – FORTEPIAN
G. 18:30 | Oborniki !l. Salonik 
4 Muz, ul. J. Pi"sudskiego 13
KONCERT ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ
G. 19:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 25/40/60 z"
KONCERT SYMFONICZNY
Or kie stra Sym fo nicz na FS
dyrygent: Jerzy Salwarowski
soliści: Agata Kielar-Długosz
Łukasz Długosz (flet)
G. 19:00 | Filharmonia Sudecka
w Wa"brzychu

EL( BIE TA !NIE( KOW SKA -BIE LAK
NA MO ICH ŚCIEŻ KACH DO SŁO WA
Po et ka, pi sar ka, au tor ka ksią żek dla do ro słych i dla
dzie ci. Miesz ka w Gry fo wie Ślą skim. Jest już na eme ry -
tu rze, cho ciaż ca ły czas pra cu je twór czo. Swo je ży cie
zwią za ła z oświa tą. By ła na uczy ciel ką ję zy ka pol skie -
go. W 1972 ro ku ukoń czy ła fi lo lo gię pol ską na Uni wer -
sy te cie Wro cław skim. Jest człon ki nią Dol no ślą skie go
Od dzia łu Związ ku Li te ra tów Pol skich we Wro cła wiu.
Za czę ła pi sać ja ko dzie wię cio let nia dziew czyn ka i od tej
po ry jej przy go da z pió rem trwa. Ma na kon cie wie le pu -
bli ka cji w cza so pi smach li te rac kich i lo kal nych, w tym
tak że dla dzie ci i mło dzie ży. (www.sniezkowska.pl)
17 lu te go, godz. 18:00. Wst&p wolny!
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7

KA TA RZY NA GEO R GIOU
Ka ta rzy na Geo r giou, jest wro cław ską po et ką, au tor ką
to mi ków: Dy cho to mia Mo jej Ko bie cej Na tu ry i Świa ty
dwa w po go ni za Le śnym Li chem, dwóch to mi ków
wier szy Dzie cię cy Świat i Ima gi na tion’ss Li ght dla
dzie ci oraz al bu mu dla ko biet Czas obiet ni cy – Ma cie -
rzyń stwo ma gicz ne. Z pa sją pra cu je z dzieć mi ja ko an -
gli sta w Nie pu blicz nym Ze spo le Edu ka cyj nym „Alis”
we Wro cła wiu, czyn nie uczest ni czy w dzia ła ją cych
Krę gach Ko bie cych i wie lu warsz ta tach roz wo ju oso bi -
ste go. (skal ny kwiat.blog spot.com)
8 lu te go, godz. 18:00. Wst&p wolny!
Klub Pod Ko lum na mi, pl. 'w. Ma cie ja 21 

PRE MIE RY WY DAW NI CZE BIURA
Zu zan na Gin czan ka | WNIE BO WSTĄ PIE NIE ZIE MI
red. Ta de usz Dą brow ski – 1133  lluu  ttee  ggoo 22001144
Zu zan na Gin czan ka – gwiaz da war szaw skiej cy ga ne rii
i ofia ra hi tle row skiej zbrod ni, uwa ża na za jed ną z naj zdol -
niej szych po etek dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go.
W jej utwo rach bez kom pro mi so wość prze ni ka się
z sen su ali zmem, a nie zwy kła zmy sło wość z sze ro ko
ro zu mia nym do świad cze niem kul tu ry. Wi ta lizm łą czy
się z ka ta stro fi zmem, eg zy sten cjal nym nie po ko jem
i ob co ścią wy ni ka ją cą z ży dow skie go po cho dze nia.
POR TRET KO BIE TY | Dzie sięć hisz pań skich au to rek
tł. Mał go rza ta Ko lan kow ska – 2277  lluu  ttee  ggoo 22001144
Na ten zbiór skła da się osiem na ście mi nia tur li te rac -
kich, któ rych au tor ka mi są wy bit ne hisz pań skie pi sar -
ki: Yanet Aco sta, Lau ra Fre ixas, Al mu de na Gran des,
Ber ta Marsé, Ma ri na May oral, Ro sa Mon te ro, Cri sti -
na Pe ri Ros si, So le dad Puérto las, Car me Rie ra, Es ther
Tu squ ets. Dzię ki wie lo ści sty lów i róż no rod no ści po dej -
mo wa nych te ma tów czy tel nik mo że od kryć ko bie cą
twarz hisz pań skiej kul tu ry i li te ra tu ry. „Por tret ko bie -
ty” to nie tyl ko in te li gen ta roz ryw ka, ale tak że wgląd
w to, co we współ cze snej hisz pań skiej li te ra tu rze ko -
bie cej naj lep sze.
Ksi.) ki do ku pie nia w po ezjem.pl
oraz w re dak cji Biu ra Li te rac kie go – Przej 'cie Garn car skie 2

SZLA KIEM HRA BIE GO BE NY OW SKIE GO
Pa no ra ma Ra cła wic ka i Dol no ślą skie To wa rzy stwo In te gra cji
Kul tu ral nej Ma gno lia we Wro cła wiu za pra sza ją na spo tka nie
z po dróż ni kiem Je rzym Ro mej ką, któ ry jest współ za ło ży cie lem
fun da cji im. Mau ry ce go Be ny ow skie go. 
Pan Je rzy Ro mej ko wraz z ko le gą po dró żu ją szla kiem wę dró -
wek hra bie go Be ny ow skie go. By li już na Kam czat ce, Ma da ga -
ska rze, a pod czas ostat niej wy pra wy do tar li do Ochoc ka
na Sy be rii. Pod czas spo tka nia od bę dzie się pro jek cja fil mu
z ostat niej wy pra wy.
Po spo tka niu mi ni re ci tal Mo ni ki Pfan hau ser.
19 lu te go, go dz. 17:00 w ho lu Pa no ra my Ra c"a wic kiej. Wst&p wolny!
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5 lutego (!roda), godz. 16.00
Akademia Wiedzy o Filmie
MISTRZOWIE KINA – FELLINI
Czytelnia, II pi"tro
5 lutego (!roda), godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Ksi#$ki dla Seniorów
STOMMOWISKO
Biblioteka Niemiecka, I pi"tro
6 lutego (czwartek), godz. 17.30 
Dyskusyjny Klub Ksi#$ki dla Rodziców
TRUDNE SYTUACJE
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
11 lutego (wtorek), godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Audiobooka
NAUKA %YCIA U SAMOJEDÓW
Oddzia& Ksi#$ki Mówionej, parter
12 lutego (!roda), godz. 16.30 
OSWAJAMY MATEMATYK'
Biblioteka 7 Kontynentów, parter
Zapisy 5.02.2014 na www.klanza.pl/otwarte
12 lutego (!roda), godz. 16.00
Z cyklu „Tradycje wielu kultur”
SPOTKANIE Z HA YOUNG KANG
– wolontariuszk# z Korei, Czytelnia, II pi"tro
13 lutego (czwartek), godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Niemowlaka
BUZIA (PIEWA: LA, LA, LA!
Biblioteka 7 Kontynentów (zapisy od 10.02)
13 lutego (czwartek), godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
OWOCOWY RAJ
Biblioteka 7 Kontynentów (zapisy od 10.02)
14 lutego (piatek), godz. 12.00 
WALENTYNKI (dla dzieci)
American Corner, II pi"tro (zapisy)
14 lutego (pi#tek), godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Starszaka
TAJEMNICZY PRZYJACIEL
Biblioteka 7 Kontynentów (zapisy od 10.02)
15 lutego (sobota), godz. 17.00
Z cyklu „Spoko-Poko”: „D” jak DRUKARZ
Biblioteka 7 Kontynentów (zapisy od 10.02)
17 lutego (poniedzia&ek), godz. 16.00 
FILM O ABRAHAMIE LINCOLNIE
American Corner, II pi"tro
19 lutego (!roda), godz. 16.00
Z cyklu „Sekrety malarzy”
MARC CHAGALL, Czytelnia, II pi"tro

DDEE MM OONN IICC EE
OObbrraazzyy  MMoonnii  WWoorrsszzttyynnoowwiicczz
Wernisa$: 31 stycznia, godz. 17.30
Galeria pod Plafonem
„Prezentowane na wystawie prace to malarskie
totemy obrazuj#ce etapy archetypowej po-
dró$y $ycia, opisywanej w mitach, legendach
czy ba!niach, któr# odbywa ka$dy, poprzez
wyzwania etyczne czy moralne, straty, kryzysy,
rozpacz – obja!nia artystka – poprzez proces
transformacji i przebudzenie nadziei, by z cza-
sem osi#gn#) dojrza&o!) i bogactwo duchowe.
DeMONIce na totemach uosabiaj# tajemni-
cz# si&" intuicji, instynktów i twórczego ducha.
Ukazuj# barwne oblicza instynktownej Ja*ni,
emanuj# zwierz"c# energi# i s# obdarzone ro-
gami – symbolem wewn"trznej mocy.” 
Wystawa czynna do 20 stycznia.

WWII EECC ZZ ÓÓRR  AAUU TTOORR SS KK II  
SS TTAANN II SS++AAWWAA  SS RROOKKOOWWSS KK II EE GG OO

26 lutego, godz. 17.00, Czytelnia
Dyskusyjny Klub Ksi#$ki dla Doros&ych
zaprasza na spotkanie ze znanym wro-
c&awskim pisarzem Stanis&awem Sro-
kowskim, który przedstawi swoj#
najnowsz# powie!) „Barbarzy,cy 
u bram” – bezlitosn# satyr" na wspó&cze-
sn# Polsk", na pogr#$one w k&amstwie 
i misty-kacji elity polityczne i intelektu-
alne, ukazuj#c# spustoszenie moralne 
i duchowe spo&ecze,stwa.

FFEERR II EE   WW  BB II BB LL II OOTT EE CC EE
W czasie ferii – od 17 do 28 lutego, w godz.
11.00-14.00 – Biblioteka 7 Kontynentów (par-
ter) zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat do „Teatru
7 Kontynentów”. To cykl zaj"), podczas których
b"d# poznawa) rodzaje teatrów z ró$nych stron
!wiata,  a tak$e sami tworzy) spektakle (teksty,
scenogra-a itp.).  Uwaga! Obowi"zuj" zapisy! 
Rozrywki czekaj# na dzieciaki tak$e w American
Corner (II pi"tro), gdzie b"dzie mo$na do woli
pogra) na konsoli Wii – „Tydzie, gier” b"dzie
trwa& od 17 do 21 lutego, w godz. 11.00-14.00.
Zapisy: amcorner@wbp.wroc.pl.
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ZI MO WA AKA DE MIA im. prof. KLEK SA
CK Za mek za pra sza na za ję cia w świe cie ma gicz nych
ba jek Pa na Klek sa dzie ci w wie ku 7 – 12 lat.
W pro gra mie m. in: lek cja geo gra fii me to dą Pa na Klek -
sa, wy pra wa śla da mi wro cław skich kra sna li, warsz ta -
ty two rze nia elik si rów ma gicz nych, kon stru owa nie
ka lej do sko pów oraz wie le in nych atrak cji.
Za pi sy do 14 lu te go: in fo@za mek.wroc law.pl
5 dni 130 z" | 30 z" je den dzie, w tym po si "ek obia do wy
17-21 lu te go, godz. 9-15:00 – CK Za mek, pl. !wi& to ja, ski 1

ISLANDIA WYSPA LODU I OGNIA
Fe rie zi mo we dla dzie ci 7-10 lat, w pro gra mie: wy sta -
wa zdjęć, pre zen ta cje mul ti me dial ne, za ba wy wi kin -
gów, al fa bet Mor se'a, ba śnie i ani ma cje, warsz ta ty
ra dio we, za ję cia pla stycz ne.
17-21 lutego, godz. 11:00-15:00. 5 dni 110 z"
CK Agora, ul. Serbska 5A

AKA DE MIA MA #YCH MI STRZÓW
OD BA RO KU DO WSPÓŁ CZE SNO ŚCI
CK Wrocław-Zachód za pra sza dzieci w wie ku 5-12 lat 
na program w at mos fe rze za ba wy do ty czą cy kul tu ry,
sztu ki i hi sto rii w po łą cze niu z za ję cia mi pla stycz ny mi
i ele men ta mi na uki ję zy ka an giel skie go.
17-21 i 24-28 lu te go, godz. 10:00-14:00. 1 dzie, 10 z"
1 ty dzie, 50 z". CK Wroc"aw-Zachód, ul. Chociebuska

AMNEZJA Er nest Sta nia szek
The Vo ice Of Po land
G. 20:00 | Klub Muzyczny #ykend
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
PES SOA reż.  B. Mazuch
G. 18:00 | Sala Czarna Teatru
PWST. Wst&p wolny!
FALSTAFF Giuseppe Verdi
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
POCZEKALNIA.0
reż. Krystian Lupa
(z angielskimi napisami)
G. 19:00 | Scena na !wiebodzkim
FARINELLI
reż. Łukasz Twarkowski
G. 19:00 | TP Scena Kameralna
LENINGRAD Teatr Piosenki
G. 19:00 | BF Impart. Bilety 35/40
WESO#E MIASTECZKO
Kabaret legnickich aktorów
G. 19:00 | Teatr, Caffe Modjeska,
Rynek w Legnicy. Bilety: 20/30 z"
KLUB M$(USIÓW
SPEKTAKL KOMEDIOWY
G. 20:00 | Sala Widowiskowa
Radia Wroc"aw , ul. Karkonoska 10
BAB$ ZES#A# BÓG?
MUSICAL
G. 20:00 | CIA Centrum Inicjatyw
Artystycznych. Bilety : 12/18 z"
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
RAJSKIE PTAKI
Kostiumowy bal karnawałowy
G. 18:00 | Macondo, ul. Pomorska
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
MIASTO MOJE KOLOROWE
Za ję cia pla stycz ne oraz wi zy -
ta w Sta rym Ra tu szu (25 zł)
G. 9:00 | Kamieniczka Ma"gosia.
Rez: alinafilipowicz@gmail.com

FE RIE Z PRZE WOD NI KIEM
Wy ciecz ka (1h) dla dzie ci 4-6
lat pt. O aniołach z kościelnej
wieży. Koszt 5 zł
G. 11:00 | Zapisy: 607-645-625
22 II 2014 SOBOTA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
WROC#AWSKA
ORKIESTRYA BAROKOWA
G. 18:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 20/30/50 z"
ANNA LIPIAK – FORTEPIAN
G. 18:00 | Zamek Piastów
!l.skich, plac Zamkowy 1
KA SIA MI ROW SKA
LI QU ID LO VE. Bilet: 25 zł
G. 19:00 | Te atr Mu zycz ny Capitol
DUO PASSIONE
KLASYKA Z UŚMIECHEM
G. 19:00 | Klub Pod Kolumnami
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
CZARODZIEJSKI FLET
Wolfgang Amadeus Mozart
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
SEN NOCY LETNIEJ
reż. Monika Pęcikiewicz
G. 19:00 | Teatr Polski Scena im.
Jerzego Grzegorzewskiego
FARINELLI
reż. Łukasz Twarkowski
G. 19:00 | TP Scena Kameralna
WA#BRZYCH  UTOPIA 2.039
reż. Piotr Ratajczak
G. 19:00 | Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wa"brzychu
ZABIJANIE GOMU#KI
G. 19:00 | Scena Gadzickiego
w Legnicy. Bilety: 15/25 z"
BRA MY RA JU – PRE MIE RA
G. 19:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny

CZERWONY KAPTUREK JIŘÍ PAUER
OPERA DZIE CIĘ CA W 1 AKCIE
Na mo ty wach ulu bio nej baj ki bra ci Grimm, za chwy ca pięk ną
mu zy ką, po etyc ki mi ob ra za mi i peł ną fan ta zji sce no gra fią. Po -
ja wia ją się baj ko we po sta ci, bli skie dzie ciom, zna ne ze wspoł -
cze snych ba jek te le wi zyj nych i gier kom pu te ro wych.
11 lu te go, godz. 11:00 – Ope ra Wro c"aw ska, ul. !wid nic ka 35

18. IM PRE SJI - KON CERT JU BI LE USZO WY
Gru pę stwo rzy ła w MDK Śród mie ście Ha li na Bed na rek,
a od kil ku na stu lat pro wa dzi ją wspól nie z Krzysz to fem
Słu pian kiem. Im pre sja ma w swo im do rob ku na gro dy
na wy da rze niach mu zycz nych z krę gu pio sen ki ar ty -
stycz nej jak: Fe sti wal Pio sen ki Stu denc kiej w Kra ko wie,
Ogól no pol skie Spo tka nia Zam ko we w Olsz ty nie czy
wro cław ski Prze gląd Pio sen ki Ak tor skiej.
Podczas kobcertu wystąpią: Woj ciech Ma kow ski, Ali cja
Py ziak, Alek san dra Kru pa, Ania Kalt bach, Ba sia Te kie li,
Pau li na Po lus, Ka ta rzy na Łęc ka, Fry de ryk Nguy en z ze -
spo łu Ka te dra, a tak że ze spół Ra ba sta bar bar, któ re go
wo ka li sta Krzysz tof Ma dej po cho dzi z Im pre sji.
Kon cert po pro wa dzą Jo an na Kacz ma rek i Fi lip Ma łek. 
8 lu te go, godz. 17:00, CK Agora, ul. Serb ska 5a. Bez p"at ne
wej 'ciów ki: w MDK !ródmie'cie, ul. Du bo is 5 i w Ago rze
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ZA CZA RO WA NA KO LO MO TY WA (3-8 LAT)
Przed sta wie nie Wro cław skie go Te atru Dla Dzie ci.
Ra zem z Ma szy ni stą Łu ka szem i je go nie za wod ną Ko lo mo ty wą
Em mą dzieci przeżyją przy go dę na wy spie Tro cha nia, którą rzą -
dzi mi ło ści wy Król – Lu dwik Za Kwa drans Dwu na sty. Spo koj ne
ży cie na wy spie kom pli ku je się, kie dy Li sto nosz przynosi pacz -
ką z ma łym chło pcem, któ re go król i pod da ni na zwa li Ku bą. Kie -
dy Ku ba do ra sta, oka zu je się, że wy spa Tro cha nia jest zbyt ma ła,
by zbu do wać dom dla ko lej ne go miesz kań ca. Ma szy ni sta Łu -
kasz i Ku ba po sta na wia ją wy ru szyć Ko lo mo ty wą Em mą
w świat… Pod czas dłu giej po dró ży Łu kasz i Ku ba mu szą po dej -
mo wać bar dzo trud ne de cy zje, wy ka zać się wiel ką od wa gą
i praw dzi wą ży cio wą mą dro ścią.
23 lu te go, godz. 12:00 i 15:00; 24 lu te go, godz. 9:00 i 11:30; 25 lu te go,
godz. 9:00 i 11:30 – BF Im part, ul. Ma zo wiec ka 17. Bi let: 15 z"

!"#$%&'()*+)&,,!-.#/.!#/",,/0122,,3456,/

fot. M. E. Koch

WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
Z PRZEWODNIKIEM
Szla kiem re zy den cji szla chec -
kich oko lic Wro cła wia, część
pół noc no -wschod nia.
Za pi sy tel. 604 94 89 81
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
BAJ KA O ROZ CZA RO WA NYM
RU MA KU RO MU AL DZIE
Spektakl rodzinny: do jednego
biletu dla osoby dorosłej
jeden bilet dla dziecka GRATIS
G. 17:00 | Teatr Lalki i Aktora
w Wa"brzychu. Bilety: 15/17 z"

23 II 2014 NIEDZIELA

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
ANNA LIPIAK – FORTEPIAN
G. 16:00 | W"oszakowice Pa"ac
Su"kowskich, K. Kurpi,skiego 29
CHÓR FILHARMONII
WROC#AWSKIEJ
G. 18:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilety: 20/30/50 z"
JA NUSZ KA SPRO WICZ &
STA NI S#AW MA RIN CZEN KO
W pro gra mie: Tom Wa its, Ti -

ger Lil lies oraz utwo ry wła sne 
G. 20:00 | Klub #ykend
CITY SOUND: BOKKA
Polski debiut 2013
G. 20:00 | Klub Eter. Bilety: 34/40
ul. Kazimierza Wielkiego 19
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
TRAVIATA Giuseppe Verdi
G. 17:00 | Opera Wroc"awska
WA#BRZYCH  UTOPIA 2.039
G. 18:00 | Teatr Dramatyczny im.
J. Szaniawskiego w Wa"brzychu
BRA MY RA JU
G. 18:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
SEN NOCY LETNIEJ
reż. Monika Pęcikiewicz
G. 19:00 | Teatr Polski Scena im.
Jerzego Grzegorzewskiego
ZABIJANIE GOMU#KI
G. 19:00 | Scena Gadzickiego
w Legnicy. Bilety: 15/25 z"
MIASTECZKO MUSICAL
G. 19:00 | CIA Centrum Inicjatyw
Artystycznych. Bilety : 12/18 z"



2288 Nr 240 – luty 2014
ccoo

  jjee  ss
tt  gg

rr aa
  nn ee

.. pp ll
    k

on
 ce

n t
ra

 to
r k

ul t
u r

y 

SSPPOOTTKKAANNIIAA  »»    »»    »»
PO!PIEWAJ MI
Warsztat śpiewu dla dorosłych
G. 17:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Wst&p wolny!
Zapisy tel. 728 447 023
WWYY  CCIIEECCZZ  KKII    »»    »»    »»
P$GÓW – LUBNÓW
– OBORNIKI !L%SKIE
(16 km) Prow. Anna Woźnicka
G. 7:30 | Dw. G". PKP ko"o kas
TEMPUS FUGIT
Wy ciecz ka te ma tycz na w 430.
rocz ni cę wpro wa dze nia we
Wro cła wiu no we go spo so bu
mie rze nia cza su z oka zji Mię -
dzy na ro do we go Dnia Prze -
wod ni ków Tu ry stycz nych
G. 10:00 | Rynek pod pr&gierzem
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
ZA CZA RO WA NA
KO LO MO TY WA Spektakl
G. 12:00 i 15:00 | BF Impart
PORANEK FILMOWY
PRZED SZKO LE ME DIÓW
Fil my ani mo wa ne, pro jek ty
in ter me dial ne, warsz ta ty.
Wstęp wol ny!
G. 12:30 | Centrum Sztuki WRO
CZERWONY KAPTUREK
G. 12:30 | Teatr Lalki i Aktora
w Wa"brzychu. Bilety: 15/17 z"

24 II 2014 PONIEDZIAŁEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
ANNA LIPIAK – FORTEPIAN
G. 18:00|Klub Muzyki i Literatury
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
COURTNEY LOVE
reż. Monika Strzępka
(z angielskimi napisami)
G. 18.00 | Scena na !wiebodzkim
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
SALONIKOWE WARSZTATY
LITERACKIE. Wstęp wolny!
G.18:00 | Salonik Trzech Muz
CZYNNE PONIEDZIA#KI
MAGIEL FILMOWY
G. 19:00 | Teatr Polski Scena
Kameralna. Wst&p wolny!

DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
ZA CZA RO WA NA
KO LO MO TY WA Spektakl
G. 9:00 i 11:30 | BF Impart
25 II 2014 WTOREK

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
OPOWIE!CI Z ULICY
BROKATOWEJ
reż. Gabriel Gietzky
G. 10:00 | Sala Studio Teatru
PWST. Wst&p wolny!
COURTNEY LOVE
reż. Monika Strzępka
G. 18:00 | Scena na !wiebodzkim
BRA MY RA JU
G. 19:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
WSZECHNICA TEATRALNA
KOBIETA I KOBIECOŚĆ
G. 11:00 | Te atr Pol ski Sc. Ka me -
ral na. Wst&p wol ny, re zer wa cje!
DDLLAA DDZZIIEE  CCII »»    »»    »»
ZA CZA RO WA NA
KO LO MO TY WA Spektakl
G. 9:00 i 11:30 | BF Impart
ALICJA W KRAINIE CZARÓW
Robert Chauls
G. 11:00 | Opera Wroc"awska

26 II 2014 ŚRODA

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
OPOWIE!CI Z ULICY
BROKATOWEJ
reż. Gabriel Gietzky
G. 10:00 | Sala Studio Teatru
PWST. Wst&p wolny!
COURTNEY LOVE
reż. Monika Strzępka
G. 18:00 | Scena na !wiebodzkim
CÓRKA -LE STRZE(ONA
Ferdinand Hérold
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
BRA MY RA JU
G. 19:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
NIEDOSKONA#E
Piosenki, taniec, kabaret
G. 20:00 | CIA Centrum Inicjatyw
Artystycznych. Bilety : 12/18 z"

® Nr 103265. Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa Gra !y na Mi gnie wicz. Ad res ko re spon den cyj ny: Co Jest Gra ne skr.
poczt. 1007, 50-950 Wro c"aw 68. Re dak tor na czel ny: Gra !y na Mi gnie wicz, tel. 666 878 930, gra zy na.mi gnie wicz@cjg.pl In ter net: www.co je st gra ne.pl,
re dak cja@co je st gra ne.pl. Druk – Print. Re dak cja nie po no si od po wie dzial no #ci za po wie rzo ny ma te ria", zmia ny w ka len da rium, tre#$ og"o sze% i re klam.
Za strze ga my so bie pra wo skra ca nia i  ad iu sta cji tek stów oraz zmia ny ich ty tu "ów. Spra wy spor ne roz pa try wa ne s& przez S&d w"a #ci wy dla wy daw cy.

AD RE SOW NIK CJG
Aka de mia Mu zycz na, pl. Ja na Paw ła II, nr 2
Aka de mia Mu zycz na, Sa la Kon cer to wa, ul. Ze lwe ro wi cza 7 
Biu ro Li te rac kie, Ry nek – Przej ście Garn car skie 2
BWA Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych Awan gar da, Wi ta Stwo sza 32
(CIA) Cen trum Ini cja tyw Ar ty stycz nych, ul. Tę czo wa 79/81
Cen trum Kul tu ry Ago ra, ul. Serb ska 5A
Cen trum Kul tu ry Za mek, pl. Świę to jań ski 1, Wro cław -Le śni ca 
Cen trum Kul tu ry Wro cław -Za chód, ul. Cho cie bi ska 4-6 
Cen trum Sztu ki Im part, ul. Ma zo wiec ka 17
Cen trum Sztu ki WRO, ul. Wi dok 7
Cen trum Tra wie nia Wi zji – Brzuch, ul. Bia ło skór ni cza 26
Dol no ślą ska Bi blio te ka Pu blicz na im. T. Mi kul skie go, Ry nek 58
Fil har mo nia Su dec ka, Wał brzych ul. Sło wac kie go 4 
Fil har mo nia Wro cław ska, ul. J. Pił sud skie go 19
Ga le ria EN TRO PIA, ul. Rzeź ni cza 4
Ga le ria ZPAF Za Sza fą, ul. św. Mar ci na 4
Ha la Stu le cia, ul. Wy sta wo wa 1
In sty tut Gro tow skie go, Ry nek -Ra tusz – Przej ście Że laź ni cze:
Sa la Te atru La bo ra to rium, Sa la Ki no wa, Czy tel nia Te atral na
In sty tut Gro tow skie go, Stu dio Na Gro bli, ul. Na Gro bli 30/32 
Ka mie nicz ka Mał go sia, ul. Od rzań ska 39/40
Klub Eter, ul. Ka zi mie rza Wlk. 19
Klub Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10
Klub Mu zycz ny Ły kend, Pod wa le 37/38
Klub Pod Ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21
Klub Tu ry sty PTTK, Ry nek -Ra tusz 11/12, IV p.
Klub 4 Re gio nal nej Ba zy Lo gi stycz nej, ul. Pret fi cza 24
Klub Za klę te Re wi ry, ul. Kra kow ska 100
Ko ściół św. Krzysz to fa, pl. św. Krzysz to fa 1 / ul Wierz bo wa
Ma con do, ul. Po mor ska 19
Mu zeum Ar che olo gicz ne, ul. Cie szyń skie go 9 (Ar se nał Miej ski)
Mu zeum Hi sto rycz ne – Pa łac Kró lew ski, ul. Ka zie mie rza Wlk.
Mu zeum Na ro do we, pl. Po wstań ców War sza wy 5 
Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1
Mu zeum Sztu ki Miesz czań skej, Sta ry Ra tusz – Ry nek
Mu zeum Współ cze sne Wro cław, pl. Strze gom ski 2a
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry Śród mie ście, ul. Du bo is 5 
Ope ra Wro cław ska, ul. Świd nic ka 35
Sala Koncertowa Radia Wrocław, ul. Karkonoska 10
Sa lo nik Trzech Muz ul. Za wal na 7 (wej. od po dwó rza) 
Sce na PWST, ul. Bra ni bor ska 59
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7
Te atr Dra ma tycz ny J. Sza niaw skie go, Wał brzych pl. Te atral ny 1
Te atr Lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu, ul. M. Bucz ka 16
Te atr Mo drze jew skiej Sce na Ga dzic kie go, Le gni ca Ry nek 39
Te atr Mu zycz ny Ca pi tol, ul. Pił sud skie go 67
Te atr Pol ski: Sce na im. J. Grze go rzew skie go, ul. G. Za pol l skiej 3;
Sce na na Świe bodz kim, pl. Or ląt Lwow skich 20C; Sce na Ka me -
ral na, ul. Świd nic ka 28
Te atr PWST, Pań stwo wa Wyż sza Szko ła Te atral na w Kra ko wie
Fi lia we Wro cła wiu, ul. Bra ni bor ska 59
Wro cław ski Te atr Współ cze sny, ul. Rzeź ni cza 12
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich, Au la ul. Szew ska 37
Wpis do ka len da rium jest bez płat ny
In for ma cje kul tu ral ne pro si my przy sy łać do 20-go każ de go
mie siąca na ad res: re dak cja@cojestgrane.pl
Or ga ni za to rzy za strze ga ja so bie moż li wość zmia ny po da nych
w CO JEST GRANE ter mi nów lub od wo ła nia im pre zy.
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KLUB RE ALI ZA TO RÓW FIL MO WYCH
PO KAZY FIL MÓW AMA TOR SKICH

Ini cja ty wa nie for mal -
na, któ ra dą ży do ze -
tknię cia ze so bą lu dzi,
wy ra ża ją cych sie bie
po przez film. Mo gą to
być za rów no lu dzie

mło dzi, jak i star si, ama to rzy i fa chow cy, sa mo dziel ni
za pa leń cy i twór cy dzia ła ją cy w gru pach. Na spo tka nie
za pro sze ni są też mi ło śni cy ki na, któ rzy nie prze ja wia -
ją chę ci re ali zo wa nia fil mów. We wto rek 4 lu te go zo -
ba czy my trzy fil my. Po pro jek cji bę dzie moż li wość
po dy sku to wa nia z au to ra mi.
TU RY ŚCI (2013, 36:29) reż. Al Pa czi no... – Hi sto ria mło -
dej pa ry, któ ra w po dróż po ślub ną je dzie do Pa ry ża.
Dla Niej to po pro stu wy ciecz ka do słyn ne go mia sta,
dla Nie go – ro dzaj piel grzym ki, moż li wość po że gna nia
się z cza sa mi li ce al nej mło do ści, któ rej sym bo lem jest
grób Ji ma Mor ri so na na cmen ta rzu Pe re La Cha ise. 
SO LE DAD (2012, 07:03) reż. Ro mi na Con te po mi, au tor -
ka zdjęć: Ju sty na Szysz ko – fil mo wa im pre sja o smut nej
eg zy sten cji na gra ni cy te raź niej szo ści i wspo mnień.
FO SO TWÓR (2013, 14:24) reż. Piotr Wo łódź ko – Krót ko -
me tra żo wy film kla sy B o po two rze z wro cław skiej fo sy.
4 lutego, wtorek godz. 18:00. Wst&p wolny!
Klub Firlej, ul. Grabiszy,ska 56

FFIILLMMYY    »»    »»    »»
KINO TEATRALNE 
JU DY TA Za pis spek ta klu Ro -
ber ty Car re ri z Od in Te atret
60‘. Wstęp wol ny!
G. 19:00|Sala Kinowa IG

27 II 2014 CZWARTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
KONCERT KAMERALNY
ZESPÓŁ FERNABUCCO
G. 19:00 | Ossolineum. Bilet: 15 z"
PRZED PREMIER%
ALI CJA PIĄ TEK kon cert w Te -
atrze Pio sen ki. Wstęp wol ny!
G. 19:00 | BF Impart
SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
OPOWIE!CI Z ULICY
BROKATOWEJ
reż. Gabriel Gietzky
G. 10:00 | Sala Studio Teatru
PWST. Wst&p wolny!
MAYDAY reż. W. Pokora
G. 18:00 | TP Scena Kameralna
OPOWIE!CI HOFFMANNA
Jacques Offenbach
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
KRONOS
reż. Krzysztof Garbaczewski
G. 19:00 | Teatr Polski Scena im.
Jerzego Grzegorzewskiego
CA MIL LE – PRE MIE RA
Spek takl Ka mi li Kla mut i Ma -
ria ny Sa dow skiej.
Mo no sy tu acje 2 – cykl ma łych
form te atral nych
G. 19:00 | Sala Teatru
Laboratorium IG. Bilet: 15 z"
BRA MY RA JU
G. 19:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
TALLIN Stolice nadbałtyckie
Dru ga część pre zen ta cji mul -
ti me dial nej Da mia na Kanc ler -
skie go, pi lo ta wy cie czek
G. 18:00 | Klub 4RBL. W. wolny!
28 II 2014 PIĄTEK

KKOONN  CCEERR  TTYY    »»    »»    »»
KONCERT ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ
G. 19:00 | Filharmonia
Wroc"awska. Bilet: 25/40/60 z"

SSPPEEKK  TTAA  KKLLEE    »»    »»    »»
OPOWIE!CI Z ULICY
BROKATOWEJ
reż. Gabriel Gietzky
G. 10:00 | Sala Studio Teatru
PWST. Wst&p wolny!
PU#APKA
Zygmunt Krauze
G. 19:00 | Opera Wroc"awska
KRONOS
reż. Krzysztof Garbaczewski
G. 19:00 | Teatr Polski Scena im.
Jerzego Grzegorzewskiego
CA MIL LE – PRE MIE RA
Spek takl Ka mi li Kla mut i Ma -
ria ny Sa dow skiej.
Mo no sy tu acje 2
G. 19:00 | Sala Teatru
Laboratorium IG. Bilet: 15 z"
DEKALOG:  OPOWIE!CI
PLEMIENNE– PRE MIE RA
Spektakl wg Krzysz to fa Kie -
ślow skie go /Krzysz to fa Pie -
sie wi cza De ka lo gu II i VIII, reż.
Ma ciej Pod staw ny
G. 19:00 | Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wa"brzychu
BRA MY RA JU
G. 19:15 | Du)a Scena
Wroc"awski Teatr Wspó"czesny
WWYYSSTTAAWWYY    »»    »»    »»
DAMIAN BANASZ
Wer ni saż prac sce no gra ficz -
nych oraz spo tka nie z au to -
rem wy sta wy
G. 18:00 | Macondo, ul. Pomorska
SSPPOO  TTKKAA  NNIIAA    »»    »»    »»
Dr MICHA# LACHMAN
Mię dzy sło wem a sce ną. Ak -
tor re ali stycz ny na bry tyj skich
sce nach po 1945 ro ku. 
Wy kład w ra mach kur su wio -
dą ce go OUP „Stu le cie ak to rów.
Sztu ka ak tor ska w te atrze Za -
cho du mię dzy XIX a XXI w.
Wstęp wolny!
G. 18:00|Sala Kinowa IG

KLUB ALI VE – KKOO  LLEE  JJOO  WWAA 1122
1 lluutteeggoo – MY WAY – BLU ES/ROCK
22  lluutteeggoo – BLACK PER FU ME – POP/ROCK
66  lluutteeggoo – PA IHI VO & P D O – REG GAE
88  lluutteeggoo – NON CA ME RA & DO MI NIK PLE BA NEK
99  lluutteeggoo – FA BU LA RA SA – ROCK/PO EZJA
1111  lluutteeggoo – SSCCEE  NNAA  MMŁŁOO  DDYYCCHH  WW AALLII  VVEE
GA JEW SKA & PO LA KOW SKI DU ET, 7TH PA GE 
1144  lluutteeggoo – WO WA Z CHAR KO WA
1155  lluutteeggoo – BLACK HA LO & GE NE RA CJA
1166  lluutteeggoo – FE STI WAL ROCK NO CĄ
1199  lluutteeggoo – THE SOM NA BU LIST – PUNK/ROCK/GRUN GE
2211  lluutteeggoo – JAM SES SION! – ACE CO VER BAND
WY DA NIE SPE CJAL NE! 77  uurroo  ddzzii  nnyy  AALLII  VVEE
2233  lluutteeggoo – SKA ZE NA SKAR LET & SKAM PA RA RAS
2277  lluutteeggoo – FE STI WAL ROCK NO CĄ
2288  lluutteeggoo – AN GER ME NEG MENT 

RE NA TA PRZE MYK
25 LAT NA SCENIE!
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