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MIÊDZYNARODOWA

GALA
SYLWESTROWA
w Auli Leopoldina

Wœród wykonawców wyst¹pi¹ renomowani
artyœci z piêciu krajów m.in. soliœci Teatru
La Scala w Mediolanie,Teatrów Operowych
w Rzymie, Trieœcie, Coburgu, Monachium
i Tokio. Koncert poprowadzi Jan Pogány
dyrygent i kompozytor wspó³pracuj¹cy
z licznymi orkiestrami w wielu krajach.
Wyst¹pi Zespó³ Tañca Dawnego
„Serenissima Wratislavia”
oraz Brahms Symphony Orchestra.

31.12.2014 godz.19:00

W programie s³ynne melodie, muzyka filmowa,
arie i duety z oper, operetek i musicalu
oraz znane polki, marsze i walce.
W przerwie koncertu organizatorzy dla wszystkich
goœci przygotowali poczêstunek lampk¹ szampana.
Wykonawcy:
Ana Cvetkovic-Stojnic sopran / Serbia
Midori Ahmed mezzosopran / Japonia
Isabel De Paoli mezzosopran / W³ochy
Leo Garda tenor / kontratenor / Niemcy
Pietro Toscani bas / W³ochy
Monika Pietruszewska obój
Mateusz Marut skrzypce
Andrzej Tulik skrzypce
Zespó³ Tañca Dawnego „Serenissima Wratislavia”
Agnieszka Kad³ubowska dyrektor zespo³u

Brahms Symphony Orchestra
Jan Pogány dyrygent

Bilety: normalne 130 z³.; ulgowe 100 z³., dostêpne w salonach EMPiK i w punktach sprzeda¿y
Saturn, Media Markt oraz na www.eventim.pl Tel. 22 591 83 83 (Pon.-Pt.: 10:00 - 17:00),
a tak¿e godzinê przed rozpoczêciem koncertu przy wejœciu do Auli Leopoldina.
Organizator: Agencja Koncertowa „Presto”, www.agentur-presto.com
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Pieśni ocalone Koncert pieśni gruzińsKich

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

RUDolPHina 2 Motety 2-chóroWe
cAntores Minores WrAtislAvienses:
„rudolphina 2” jest drugim z cyklu koncertów prezentujących dzieła zgromadzone w bibliotece księcia legnicko-brzeskiego Jerzego rudolfa, będącej jednym
z najobszerniejszych zbiorów muzycznych Xvii-wiecznej europy. tym razem prezentowane będą pochodzące wyłącznie z rękopisów dzieła religijne przeznaczone
na 2 chóry (6-8 głosów) do tekstów z pisma świętego.
to niezwykła okazja usłyszeć tak wybitnych kompozytorów ówczesnej europy jak o. di lasso, h. l. hassler
czy g. croce oraz mniej znanych: D. Brunetti, r. giovanelli, A. Agazzari. te unikatowe motety mistrzów polifonii zaprezentuje wrocławski zespół cantores Minores
Wratislavienses pod kierunkiem piotra Karpety na
trzech koncertach (Warszawa, legnica, Wrocław).
szczegółowe informacje na www.kameralisci.pl
19 grudnia, godz. 18:00 |aula i lo, pl. Klasztorny 7, legnica
20 grudnia, godz. 18:00 |Rynek-Ratusz, Wrocław. Wstęp wolny!

KaWaleR sRebRnej Róży preMierA
richArD strAuss
Kierownictwo muzyczne, dyrygent: ewa Michnik
reżyseria: georg rootering
Jedna z najznakomitszych oper richarda straussa
(1864-1949), której prapremiera miała miejsce w drezdeńskiej semperoper (1911). owoc współpracy kompozytora z wybitnym austriackim poetą i dramaturgiem
hugonem von hofmannsthalem, który stworzył libretta do szeregu oper straussa.
Komedia muzyczna w trzech aktach, dzieło powstawało w latach 1909-1910. tytułowy kawaler (oktawian) jako posłaniec miłości wręcza młodej zofii srebrną różę,
ale to tylko jeden ze szczegółów bogatej intrygi miłosnej, przywodzącej na myśl iście operetkowe perypetie
z ukrywaniem się, przebierankami i sekretnymi schadzkami włącznie. strauss i hofmannsthal, wielcy artyści
muzyki i słowa, nie tworzą tu jednak operetki, lecz subtelną komedię, pełną wyraźnych odniesień do opery komicznej a la Mozart. odnajdziemy w tym dziele także
aluzje do włoskiego stylu bel canto oraz do popularnych
walców wiedeńskich.
PReMieRa 13, 14 i 20 grudnia, godz. 20:00
opera Wrocławska, ul. świdnicka 35

Wykonują: Aleksandra Kotecka, ewa pasikowska
i tomasz Wierzbowski
prezentowane pieśni są zaledwie niewielką częścią bogatej tradycji gruzińskiego śpiewu liturgicznego – jednej z najstarszych
na świecie tradycji muzyki kościelnej – której w ubiegłych stuleciach kilkakrotnie groziło zapomnienie w wyniku imperialistycznych działań carskiej rosji, a później związku radzieckiego.
Współcześnie tradycja śpiewu liturgicznego pozostałaby jedynie
przedmiotem badań teoretycznych, np. etnograficznych, gdyby
nie działalność chóru Malkhaza erkvanidze – początkowo w cerkwi Anchiskhati, a obecnie w cerkwi Mama Daviti w tbilisi. podejmowane przez erkvanidze działania obejmują m.in. starania,
by ocalony materiał został ponownie włączony do liturgii Kościoła gruzińskiego.
pieśni zaprezentowane podczas koncertu są adresowane nie
tylko do wiernych Kościoła gruzińskiego, lecz także do wszystkich, którzy cenią muzykę podyktowaną impulsem duchowym.
10 grudnia, godz. 19:00 | Kościół św. idziego, pl. Katedralny.
Wstęp wolny po uprzedniej rezerwacji: tel. 71 34 45 320

KALENDARIUM GRUDZIEŃ 2014
1 Xii 2014 ponieDziAŁeK

G. 19:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu

Koncerty » » »

TajeMniczy oGRóD

eRic MaRienTHal
eM banD oRKiesTRa

G. 19:15 | Duża scena, WTW

G. 19:00 | stary Klasztor.
bilety 30-60 zł

MenDini Maestro del Design

WystAWy » » »

boHaTeRKi

G. 17:00 | Galeria asP - neon,
ul. Traugutta 21;
G. 18:00 | Muzeum architektury.

G. 19:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu

KURczaK ze śliWKaMi

speKtAKle » » »

WystAWy » » »

filMy » » »
filmowy Klub seniorów

W KRĘGU
bożeGo naRoDzenia

G. 20:00 | DcF. bilet 10 zł

na kartkach pocztowych wrocławskiego filokartysty
stanisława chmury

HisToRia WRocłaWsKicH
TRaMWajóW

G. 18:00 | salonik Trzech Muz

Maciej bibeRsTein

the Book of Mystery
G. 19:00 | Mleczarnia

spotKAniA » » »
Wszechnica Wiedzy o Wrocławiu zaprasza na wykład
inż. Janusza Korzeniowskiego
G. 17:00 |Dolnośląska biblioteka
Publiczna iii p., Rynek

filMy » » »

DlA Dzieci » » »

PoloWanie

KRzyWiRyjeK

Dyskusyjny Klub filmowy
G. 20:00 | DcF. bilet 10 zł

2 Xii 2014

WtoreK

Koncerty » » »
T.loVe Bilety 45-60 zł
G. 20:00 | stary Klasztor

speKtAKle » » »

spektakl z Mikołajem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

3 Xii 2014 śroDA
Koncerty » » »
TaKe 6
G. 19:30 | synagoga Pod białym
bocianem. bilety 150-45zł

aMaDeUsz

speKtAKle » » »

G. 18:00 | Duża scena, Teatr PWsT
Wstęp wolny!

DajeMy bRoń
sPRaWnyM inaczej

PoDRóż ziMoWa

gala finałowa v Akademii
teatralnej dla osób niepełnosprawnych

reż. paweł Miśkiewicz
G. 19:00 | scena na świebodzkim

boHaTeRKi

G. 11:00 | TP scena Kameralna

Ewa Michnik
zaprasza!
szanowni państwo,

GrUDziEŃ 2014

13 so 1900
14 nd 1900
20 so 1900
17 śr 1100
17 śr 1900
18 cz 1900
19 pt 1900
21 nd 1700
28 nd 1700
29 pn 1900
30 wt 1900
31 śr 1800

kawaler sreBrneJ róży

riCharD strauss

p re m i e r a
DZiaDek Do orZeChów piotr CZaJkowski
DZiaDek Do orZeChów piotr CZaJkowski
Borys GoDunow moDest musorGski
DZiaDek Do orZeChów piotr CZaJkowski
Carmen GeorGes BiZet
Zemsta nietoperZa Johann strauss
Zemsta nietoperZa Johann strauss
Zemsta nietoperZa Johann strauss
Zemsta nietoperZa Johann strauss

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

inFormaCJa i reZerwaCJa Biletów:
Dział promocji i obsługi widzów tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81
GoDZiny praCy kasy: kasa opery, ul. Świdnicka 35, tel. 71 370 88 18
pn–so 12-19.00; nd 11-17.00; godz. przed spektaklem. przerwa 15.15-15.30
ww w. o p er a . wr oC l a w.p l

wśród grudniowych propozycji opery
Wrocławskiej na szczególną państwa
uwagę zasługuje premiera opery komicznej richarda straussa „Kawaler srebrnej róży”. to znakomite dzieło zaprezentujemy państwu w wyjątkowym
momencie. W roku 2014 przypada bowiem 150-rocznica urodzin tego wielkiego niemieckiego kompozytora i dyrygenta.
Jesteśmy jedynym teatrem operowym w polsce, który z okazji tego obchodzonego na całym świecie jubileuszu umieścił
w swoich planach premierę dzieła tego autora. Wystawienie
opery r. straussa ma dla nas szczególne znaczenie, bowiem
kompozytor przed laty kierował orkiestrą wrocławskiej opery i prezentował tu swoje utwory.
spektakl przygotowany został przez światowej renomy twórców
(georg rootering – reżyseria, lukas noll – scenografia) i zaprezentowany zostanie w międzynarodowej obsadzie solistów.
partię Marszałkowej Księżnej Werdenberg zaśpiewa wybitna amerykańska sopranistka Meagan Miller, a w partii Barona ochs auf lerchenau wystąpi znakomity austriacki bas
Manfred hemm. czołowe partie w spektaklu zaśpiewają też
młodzi, uznani artyści opery Wrocławskiej. rolę oktawiana wykona Anna Bernacka, w partii zofii wystąpią: Aleksandra Kubas-Kruk, Anna lichorowicz i Joanna Moskowicz. Jestem przekonana,
że nasza inscenizacja okaże się artystycznym wydarzeniem, które zainteresuje publiczność polską i zagraniczną.
równie atrakcyjna jest również inna nasza grudniowa propozycja – niezwykle lubiana przez widzów operetka „zemsta
nietoperza” skomponowana przez „króla walca” Johanna straussa. piękna muzyka, barwne kostiumy, imponująca
scenografia, porywające sceny taneczne, znakomici wykonawcy – to gwarancja dobrej zabawy dla publiczności
w okresie sylwestrowo-noworocznym.
W grudniowym repertuarze znalazły się też popularne opery
„carmen” g. Bizeta i „Borys godunow” M. Musorgskiego,
a także chętnie oglądane przez młodych widzów spektakle
baletowe „Dziadek do orzechów” p. czajkowskiego.

Dziękując państwu za życzliwość i zainteresowanie
naszymi spektaklami w mijającym roku, życzę zdrowych
i pogodnych świąt Bożego narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w nowym roku 2015. z radością oczekiwać
będziemy państwa w operze Wrocławskiej.
ewa Michnik
Dyrektor naczelny i artystyczny
opery Wrocławskiej

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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TajeMnica KRasnala szoMola

KonceRT bożonaRoDzenioWy

noWy oByWAtel MiAstA WrocŁAWiA
W maju tego roku, kiedy
na kolejny koncert ruszył
zespól spirituals singers
Band zginął ich szef artystyczny i założyciel zespołu Włodzimierz szomański.
od tego momentu odbyło
się wiele koncertów poświęconych pamięci tego
wspaniałego muzyka, wokalisty, kompozytora, aranżera i pedagoga, a nade
wszystko cudownego człowieka. 5 grudnia br. dzięki
wielkiemu wsparciu Dyrektora narodowego forum
Muzyki – Andrzeja Kosendiaka nastąpi kolejna odsłona postaci artystycznej Włodka szomańskiego.
od pewnego czasu atrakcją Wrocławia stały się Krasnale, które zamieszkują wszelkie zakątki miasta.
Każdy z nich ma swoją historię, imię i charakterystyczny wygląd. „szomol”, bo taką ksywę miał u przyjaciół
Włodek szomański to kolejny Krasnal, który zamieszka na stałe we Wrocławiu, a jego miejscem stanie się
murek pod budynkiem filharmonii Wrocławskiej
przy ul. piłsudskiego, gdzie będzie zawsze czekał
na kolejny wspaniały koncert. Będzie miał charakterystyczną brodę i uśmiech (którym obdarzał wszystkich
ludzi), okulary na czubku nosa, partyturę i batutę, którą zatroskany nad kolejnymi dźwiękami, będzie drapał się po głowie. Krasnal szomol to nowy, mały
obywatel naszego miasta. Będzie siedział wśród przyjaciół muzyków, których zna od dawna i nowych, którzy na pewno przyjdą go odwiedzić.
po uroczystościach posadzenia Krasnala odbędzie się
wyjątkowy koncert familijny w reż. Marcina Kołaczkowskiego. usłyszymy najbardziej znane wiersze poety Juliana tuwima z muzyką Włodzimierza szomańskiego,
w nowych aranżacjach piotra hajduka – pan tralaliński,
okulary, zosia samosia, lokomotywa czy spóźniony
słowik to tylko niektóre utwory, jakie znajdą się w programie tego wieczoru.

orkiestra symfoniczna filharmonii sudeckiej
Krzysztof herdzin trio. Dyrygent Jacek rogala
Jazzowe opracowania kolęd i pastorałek cieszą się w polsce
coraz większym zainteresowaniem. interpretacje ewy Bem,
Anny Marii Jopek, grażyny Auguścik, czy zupełnie nowe kompozycje Włodzimierza nahornego oraz zbigniewa preisnera
uzupełniają kolędową oprawę świąt, która od dawna należy
do nagrań zespołów Mazowsze i śląsk. na koncercie tria
Krzysztofa herdzina z orkiestrą symfoniczną filharmonii sudeckiej usłyszymy oryginalne opracowania polskich kolęd
(W żłobie leży, gdy śliczna panna, Bóg się rodzi, lulajże Jezuniu, W żłobie leży, Mizerna cicha, Wśród nocnej ciszy, Jezus malusieńki i in.) w aranżacjach lidera.

5 grudnia, godz. 18: 00 | Uroczystość posadzenia Krasnala
Godz. 19: 00 | Koncert Familijny | sala Filharmonii
Wrocławskiej, ul. j. Piłsudskiego 19

KonceRT śWiĄTeczny noWy roK BieŻy
Koncert wykona scholz
sAlon enseMBle:
Janusz nykiel i ewa Mutkowska – skrzypce, Jan
skopowski – wiolonczela,
tomasz iwanek – kontrabas, Jerzy Janke – fortepian. W programie
sylwestrowe, noworoczne i świąteczne szlagiery salonowej muzyki: m. in. J. strauss, f. lehar, g. Bizet
27 grudnia, godz. 17:00 | Pałac na Wodzie, staniszów 23
bilety: 40/30/15 zł

19 grudnia, godz. 19:00 | Filharmonia sudecka,
ul. słowackiego 4. bilety: 30/20/15 zł

aMaDeUsz

nie z Mariuszem Kiljanem

G. 18:00 | Duża scena, Teatr PWsT
Wstęp wolny!

G. 17:00 | Teatr Polski, scena im.
j. Grzegorzewskiego

PoDRóż ziMoWa

TRzy Razy łóżKo

reż. paweł Miśkiewicz

G.18:00|Wrocławski Teatr Komedia

G. 19:00 | scena na świebodzkim

aMaDeUsz

TajeMniczy oGRóD
G. 19:15 | Duża scena, WTW

G. 18:00 | Duża scena, Teatr PWsT
Wstęp wolny!

DziaDy przedstawienie z

TajeMniczy oGRóD

audiodeskrypcją i napisami

G. 19:15 | Duża scena, WTW

G. 17:00 | scena j.Grzegorzewskiego

MayDay 2

spotKAniA » » »

G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

WszecHnica TeaTRalna

filMy » » »
sTaRe DRUKi
W noWycH szaTacH
film z. n. im. ossolińskich prezentujący konserwację tomiku
Dzieł Moliera z 1750r.

AWAngArDoWA reWoltA
W utWorAch goMBroWiczA prowadzenie Magda-lena chlasta-Dzięciołowska
G. 11:00 | scena na świebodzkim
Wstęp wolny!

śWiaTłośĆ z cieMności

G. 12:30 | sala e, Targi Książki,
Dworzec Wrocław Główny

spotkanie z poezją ewy Jednoróg i leona Budzynowskiego
prowadzi Anna paciorek

KUMaRe.
GURU Dla KażDeGo

G. 17:00|Klub Muzyki i literatury
Wstęp wolny!

G. 20:00 | DcF. bilet 20 zł

aRTysTKi i szTUKa Mocna
jaK MĘżczyzna

Akademia planete+ Doc
spotKAniA » » »
PRzysTaneK DUszniKi

G. 18:00 | Muzeum Współczesne
Wrocław. Wstęp wolny!

miasto oczami ryszarda
grzelakowskiego – wywiad

DlA Dzieci » » »

G. 16: 00 | Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach zdroju

czaRoDziejsKi FleT

z Mikołajem
G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek

4 Xii 2014

czWArteK

Koncerty » » »
Gaba KUlKa bilety 35-50 zł
G. 20:30 | stary Klasztor

MeToDa PRacy THeoDoRosa TeRzoPoUlosa
z TeKsTaMi KlasycznyMi

Wykład mistrzowski połączony z pokazem pracy
G. 17:00 | iG sala Teatru
laboratorium. Wstęp wolny!

Dzieci z bUlleRbyn

czyTanie „aRcHiTeKTURy”MiĘDzy MoDeRnizMeM
a socRealizMeM

(audiodeskrypcja i tłumaczenie migowe)

G. 17:30 | Muzeum Współczesne
Wrocław. Wstęp wolny!

speKtAKle » » »

G. 11:00 | TP scena Kameralna

DziaDy (audiodeskrypcja i

napisy). po spektaklu spotka-

PaRK TysiĄclecia

spotkanie z kuratorami:
M. gender i W. Kozłowskim
G. 18:00 | studio bWa

Partnerzy
strategiczni:

Mecenat:

www.bilety.nfm.wroclaw.pl
Narodowe Forum Muzyki

TiFLTiFL

LISZTA
FERENCA
IMIENIA
TOWARZYSTWO
LISZTA
FERENCA
IMIENIA
TOWARZYSTWO
LiszTa
FErEnca
im.
TOwarzYsTwO
IN POLAND
SOCIETY
LISZT
FERENC
IN POLAND
SOCIETY
LISZT
FERENC
973571) 351 9735
71) 351 (48
9, tel./fax: 9,
KościuszkiKościuszki
pl. Tadeusza
50-028 Wrocław,
tel./fax:
pl. Tadeusza
50-028 Wrocław,
10
T.(48Kościuszki
pl. gen.
Wrocław,
50-028
• REGON
• KRS 0000239406
NIP 896-10-01-401
REGON 931603829
• 931603829
• KRS 0000239406
NIP 896-10-01-401
• e-mail:tifl@poczta.fm
34 •39http://www.liszt.art.pl
39 36
tel. 0 600tel.
• e-mail:tifl@poczta.fm
36 34 • http://www.liszt.art.pl
0 600
www.liszt.art.pl
36100034;
39
600
tel.konto
3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław
0022 9094
1575
nr 18 1050
1139-1143 Wieczory lisztowskie
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

aleKsiej KoMaRoW – FoRTePian

laureat i Międzynar. Konkursu pianistycznego
im. f. liszta we Wrocławiu (1999 r.)
4 grudnia g. 12.30 – trzebnica
starostwo powiatowe, ul. leśna 1
(159 koncert dla młodzieży „Jak słuchać Muzyki?”)
4 grudnia g. 18.00 – trzebnica
starostwo powiatowe, ul. leśna 1
5 grudnia g. 18.30 – oborniki śląskie
salonik czterech Muz, ul. J. piłsudskiego 13
6 grudnia g. 17.00 – Wrocław
Klub Muzyki i literatury, ul. t. Kościuszki 10
7 grudnia g. 18.00 – Brzeg
zamek piastów śląskich, pl. zamkowy 1
W progra mie utwory: l. v. Beethovena, c. M. Webera,
f. liszta, A. skriabina, M. Moszkowskiego
słowo o muzyce – Juliusz Adamowski
AleKsieJ KoMAroW
(ur. 31 marca 1976r. w Karagandzie, Kazachstan). W 1983r.
rozpoczął naukę gry na fortepianie w specjalnej szkole Muzycznej w Karagandzie.
Jest absolwentem Konserwatorium im. piotra czajkowskiego w Moskwie (łącznie ze
studiami podyplomowymi) oraz centralnej szkoły Muzycznej przy tym Konserwatorium. W obu tych uczelniach kształcił się w latach 1992-2001 pod kierunkiem
profesora Jurija slesariewa. W latach 2003-2004 studiował w „Accademia pianistica incontri col Maestro”
w imoli (Włochy) u lazara Bermana oraz uzupełniająco
u Borisa petrushansky`ego.
Jest laureatem: v nagrody na ii Międzynarodowym Konkursie pianistycznym „Arthur rubinstein in memoriam”
w Bydgoszczy (1996), ii nagrody na vii concorso internazionale per pianoforte orchestra citta di cantu
(Włochy, 1997), iii nagrody na i Międzynarodowym Konkursie pianistycznym im. f. liszta we Wrocławiu
(1999), ii nagrody na v Międzynarodowym Konkursie
pianistycznym im. J. i. paderewskiego w Bydgoszczy
(2001), iv nagrody na Międzynarodowym Konkursie
pianistycznym pamięci vladimira horowitza w Kijowie
(ukraina – 2003). W roku 1999 otrzymał a stypendium
yamaha european foundation.
Koncertuje jako solista (recitale i koncerty symfoniczne w Japonii, Kazachstanie, niemczech, polsce, rosji,
słowenii i we Włoszech. Był jurorem pierwszej i drugiej
edycji konkursów dla młodych pianistów „chopin's golden ring” w radovljicy (słowenia – 2005, 2006).
Koncerty realizowane są dzięki pomocy finansowej Władz samorządowych Województw Dolnośląskiego i opolskiego, powiatu trzebnica. gmin: Brzeg, oborniki śląskie, Wrocław,
związku Artystów Wykonawców stoArt w Warszawie.
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anna PaTRys śWiĄtecznA gAlA
MistrzóW opery WŁosKieJ
interpretatorka muzyki współczesnej oraz śpiewaczka oratoryjno-kantatowa. laureatka
universal Music Award oraz
grAnD priX Międzynarodowego Konkursu Wokalnego dla
sopranów
Dramatycznych
elizABeth connell prize.
Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek barokowych w polsce. Dysponuje rozległą 3,5 oktawową
skalą głosu, niezwykłą biegłością, znakomitą techniką wokalną
oraz unikalną ciemną barwą. studiowała w klasie śpiewu oraz
była uczestniczką Kursów Mistrzowskich prof. henryki Januszewskiej-stańczyk, a także prof. Jerzego Artysza, dr radosława
Żukowskiego, prof. evy Blahowej oraz prof. eugeniusza sąsiadka. W repertuarze Anny patrys znajduje się 15 ról operowych, 35
światowych prawykonań muzyki współczesnej, ponad 110 dzieł
oratoryjnych i kantat, około 100 dzieł współczesnych, ponad 800
pieśni, ponad 300 dzieł kameralnych i najważniejsze symfonie
wokalne w tym iii symfonia pieśni Żałosnych h. M. góreckiego.
29 grudnia, godz. 19:00 | zdrojowy Teatr animacji,
Park zdrojowy 1 - jelenia Góra - cieplice

TeMPoRaRy URban
lanDscaPes wykład Doris

PRzyszeDł
MĘżczyzna Do KobieTy

gstach w jęz. angielskim.

G. 19:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu

G. 19:00 | Muzeum Współczesne
Wrocław. Wstęp wolny!

MayDay 2

DlA Dzieci » » »

G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

czaRoDziejsKi FleT

WystAWy » » »

spektakl z Mikołajem

baRbaRa GóRniaK

G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek

noKturny WrocŁAWsKie
tAJeMniczy WrocŁAW

calineczKa z Mikołajem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

brzUcHo

G. 15:00 | Muzeum sportu i Turystyki, ul. M. Kopernika, Karpacz

G. 17:30 | Wrocławski Teatr lalek

eWa MisiaK – WeRnisaż
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oBrAzy nienAMAloWAne

piĄteK

G. 19:00 | bF iMPaRT

Koncerty » » »

jaceK oPała – Finisaż

TajeMnica
KRasnala szoMola

G. 16:00 | Galeria sztuki jDa,
Podwale 16

uroczystość posadzenia Krasnala oraz koncert familijny

salMa

G. 18:00 | Filharmonia Wrocławska

speKtAKle » » »
Dzieci z bUlleRbyn

(spektakl z audiodeskrypcją
i tłumaczeniem migowym)
G. 11:00 | scena Kameralna

DziaDy (przedstawienie z

audiodeskrypcją i napisami)
G. 17:00 | scena j.Grzegorzewskiego

Kolacja na czTeRy Rece
G.18:00|Wrocławski Teatr Komedia

aMaDeUsz
G. 18:00 | Duża scena, Teatr PWsT
Wstęp wolny!

zaMeK
G. 19:00 | scena na strychu, WTW

filMy » » »
G. 16:00 | DcF. Wstęp wolny!

za KRaTaMi nie nosiMy
bUReK
G. 18:00 | DcF. Wstęp wolny!

nasza KlĄTWa,
laTo z anToneM
G. 20:00 | DcF. Wstęp wolny!

spotKAniA » » »
sPoTKanie aUToRsKie
z autorami znio: Mariuszem
urbankiem i Mateuszem palką
G. | 16:00 | sala e, Targi Książki,
Dworzec Wrocław Główny

oTWaRTy PRzeGlĄD

prac studentów z pracowni

GRUDZIEŃ 2014
W AKADEMII MUZYCZNEJ
1 XII, godz. 19.00 Sala Koncertowa AMKL
KONCERT ATOM STRING QUARTET *
2 XII, godz. 20.00 Sala Koncertowa AMKL
KONCERT SOUND FACTORY ORCHESTRA*
3 XII, godz. 18.00 Sala Koncertowa AMKL
KONCERT KOMPOZYTORSKI *
7 XII, godz. 19.00 Kościół p.w. św. Antoniego
z Padwy, Wrocław, ul. św. Antoniego 30
KONCERT ADWENTOWY U PAULINóW *
10-13 XII, Sala Koncertowa AMKL
VI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ DYRYGENTURY CHóRALNEJ W STRONĘ POLIFONII *
10-14 XII, Sala 102E AMKL
OTWARTY MISTRZOWSKI KURS
DYRYGENCKI PROWADZONY PRZEZ
MAESTRO GABRIELA CHMURĘ *
13 XII, godz. 20.00 Sala Koncertowa AMKL
KONCERT LAUREATóW VI MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU DYRYGENTURY
CHóRALNEJ W STRONĘ POLIFONII *
14 XII, godz. 19.00 Sala Koncertowa AMKL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ WIEŃCZĄCY
KURS MISTRZOWSKI PROWADZONY
PRZEZ MAESTRO GABRIELA CHMURĘ *
* Wstęp za bezpłatnymi kartami wstępu
* Wstęp za zaproszeniami
Otwarty Mistrzowski Kurs Dyrygencki
realizowany jest w ramach Programu Visiting Professors
VI Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej
W STRONĘ POLIFONII
współﬁnansowany jest ze środków Gminy Wrocław

Szanowni Państwo,
grudniowa oferta artystyczna Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sposób szczególny
adresowana jest do miłośników sztuki śpiewu chóralnego,
ale także do wielbicieli muzyki symfonicznej, kameralnej i solowej.
Już 1 grudnia zapraszamy na występ kwartetu smyczkowego
Atom String Quartet. Muzycy zespołu poprowadzą również kurs
mistrzowski dla studentów.
Wyjątkowym dla nas wydarzeniem będzie wizyta Maestro Gabriela Chmury, jednego
z najwybitniejszych dyrygentów przełomu XX i XXI wieku, doktora honoris causa naszej
Uczelni, który w dniach 10-14 grudnia poprowadzi otwarty mistrzowski kurs dla młodych
dyrygentów. Zwieńczeniem kursu będzie koncert w wykonaniu Akademickiej Orkiestry
Symfonicznej pod batutą studentów uczestniczących w kursie.
W grudniu Akademia Muzyczna we Wrocławiu będzie także miejscem spotkania utalentowanych młodych dyrygentów z różnych krajów Europy – uczestników VI Międzynarodowego
Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII. Konkurs rozpocznie się 10 grudnia, a koncert laureatów odbędzie się 13 grudnia. Zapraszam Państwa zarówno na wszystkie
przesłuchania, które są otwarte dla publiczności, jak i na uroczysty koncert laureatów.
Poza wymienionymi wydarzeniami, odbędzie się szereg interesujących koncertów.
W dniach 2 i 3 grudnia zaprezentują się przed Państwem przedstawiciele środowiska kompozytorskiego i wykonawcy muzyki współczesnej m.in. Awangardowa Orkiestra Sound
Factory Orchestra, twórcy związani ze Studiem Kompozycji Komputerowej naszej Uczelni.
W dniach 7 i 14 grudnia studenci wystąpią podczas Koncertów Adwentowych w kościele
Ojców Paulinów we Wrocławiu.
W grudniu odbędą się ponadto w naszej Uczelni trzy ważne imprezy naukowe:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Analiza dzieła muzycznego. Historia-theoria-praxis, III Konferencja Naukowa Początki szkolnictwa muzycznego na Dolnym Śląsku
po drugiej wojnie światowej, III Sesja Naukowa Twórczość kameralna Romantyków.
Serdecznie zapraszam Państwa do Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pozostając z nadzieją, że każde z wydarzeń dostarczy Państwu wielu niezapomnianych wrażeń. Szczegółowa informacja o ofercie artystycznej Uczelni dostępna jest na naszej
stronie internetowej www.amuz.wroc.pl
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć życzenia dobrego
zdrowia, spokoju, pogody ducha, a w Nowym Roku realizacji planów i zamierzeń
oraz wszelkiej pomyślności.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
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DajeMy bRoń sPRaWnyM inaczej

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

ReTURn To THe Voice preMierA
teAtru pieśń KozŁA reż. grzegorz Bral
polska premiera spektaklu, którego światowa premiera
odbyła się na tegorocznym fringe festival w edynburgu.
Koncert return to the voice powstał na bazie archiwalnych zapisów źródłowych i materiałów pozyskanych podczas wypraw badawczych, które odbyły się
w 2012 oraz 2013 roku. sięgając do korzeni kultury
szkockiej i wykorzystując zdobytą wiedzę na temat
muzyki celtyckiej, technik wykonawczych oraz istoty
tradycji przekazu ustnego, reżyser grzegorz Bral
stworzył całkowicie nowatorskie wydarzenie muzyczne. Do pracy zaprosił wybitną wokalistkę jazzową Annę Marię Jopek oraz kompozytorów Macieja rychłego
i Jean–claude’a Acquavivę. Archaiczne skale pochodzące ze szkockich wysp i elitarny już dziś język gaelicki wprowadzono w nowy kontekst muzyczny.
19, 20, 21 grudnia, godz. 19:00 oraz 21 grudnia, godz. 21:30
Katedra św. Marii Magdaleny, ulica szewska 10

niewiele jest momentów, kiedy teatr przestaje być iluzją, a staje
się najczystszym wyrazem emocji i wrażeń. gdy zamiast aktorskiej gry obserwujemy autentyczne przeżywanie „tu i teraz”. tak
będzie 3 grudnia – podczas Międzynarodowego Dnia osób niepełnosprawnych. z różnych zakątków polski do Wrocławia przyjadą dzieci i młodzież sprawni inaczej. pokażą swój sposób
obrony przed społeczną izolacją. ich bronią będzie teatr.
Akademia teatralna dla osób niepełnosprawnych – „nasze korzenie” – to ogólnopolski projekt realizowany w oparciu o autorską metodę pracy z artystami niepełnosprawnymi, opracowaną
przez reżyserkę i twórczynię teatru integracyjnego Arka, renatę Jasińską. W 2014 roku swoim zasięgiem objęła 5 województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie i wielkopolskie.
3 grudnia, od godz. 11:00 | scena Kameralna Teatru Polskiego,
ul. świdnicka 28

rzeźby prof. g. Jaskierskiej-Albrzykowskiej
G. od 16:00 | studio bWa

ostatni guliwer, zbrodnia
w galerii victoria i tajemnica
hotelu sudety.

THe liVinG THeaTRe –
esTeTyKa PoliTyczności

G. 19:00 | Maraton, ul. Kolejowa 1
w Wałbrzychu

Wykład dr Joanny ostrowskiej

WystAWy » » »

G. 18:00 | iG sala Kinowa

GRzeGoRz KocHaniec

DlA Dzieci » » »

sAMsArA – wernisaż

czaRoDziejsKi FleT

G. 17:00 | Klub pod Kolumnami

z Mikołajem

filMy » » »

G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek

jaK zbUDoWaĆ PańsTWo?

MaUzeR W reżyserii theodorosa terzopoulosa

calineczKa z Mikołajem

G. 12:00 | DcF. Wstęp wolny!

po raz pierwszy wystawiłem Mauzera z okazji 80. urodzin heinera Müllera. Było to w Atenach w 2009r.
Mauzer to sztuka ze wszech miar polityczna, uważa się ją
powszechnie za kluczowe dzieło Müllera, zajmuje także
istotne miejsce na mapie współczesnego dramatu światowego. Biorąc za punkt wyjścia historyczny kontekst
wojny domowej między bolszewikami a zwolennikami
władzy cara, Müller snuje tu rozważania na temat etyki
rewolucji, dogmatyzmu ideologii, upadku znaczenia życia
ludzkiego i porażki komunizmu. postacie sceniczne dostają się w tryby machiny produkującej katów i stanąć
muszą twarzą w twarz z przemocą, która prędzej czy
później okazuje się owocem każdej rewolucji. to właśnie
tytułowy mauzer jest bronią, którą tak buntownicy, jak
zwycięzcy wykonują egzekucje swoich wrogów. zarazem
symbolizuje on koniec zbrodni, śmierć i machinę wojenną. idąc w ślad za Müllerem, chcieliśmy w naszym przedstawieniu pokazać moment utraty przyjętej miary, który
może zrodzić zarówno bohaterów, jak zbrodniarzy.
tekst Müllera w dzisiejszej epoce upadku wszelkich wartości etycznych i powszechnej komercjalizacji może
ujawnić swoje zbawcze działanie, jeśli tylko dotrze się
do jego samego sedna. (...) otwórzmy umysły, niech świeże
powietrze dotrze w najgłębsze zakamarki współczesnych
systemów totalitarnych. Wtedy będziemy mogli znów
oddychać pełną piersią i otworzyć się na innych.
theodoros terzopoulos

G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

cyRK widowisko teatralne
G. 11:30 | bF impart. bilet 17 zł

Wyznanie zeliMa,
żanaozen: nieznana
TRaGeDia

X WRocłaWsKie śWiĘTo
Ulicy śWiĘTeGo MiKołaja

niesaMoWiTy azeRbejDżan

11, 14–16 grudnia, godz. 19:00|iG sala Teatru laboratorium,
Przejście żelaźnicze, Rynek-Ratusz. bilety: 20 zł

słodycze, zabawy, występy!
G. od 12:00 | Przy Kościele
św. elżbiety. Wstęp wolny!

PRzyPaDKi boniFaceGo
TRĄbKi dla dzieci 3-8 lat
G. 17:00 | oWe oDRa,
ul. Młyńska 3, oława. bilet 5 zł
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soBotA

Koncerty » » »
czesłaW śPieWa
G. 17:00 | oWe oDRa,
ul. Młyńska 3, oława. bilet 50 zł

DziaDeK Do oRzecHóW

Koncert Mikołajkowy
G. 17:00 | Filharmonia sudecka
w Wałbrzychu. bilety 15-30 zł

speKtAKle » » »
Hans, DoRa i WilK

G. 14:00 | DcF. Wstęp wolny!
G. 16:00 | DcF. Wstęp wolny!

spotKAniA » » »
MiKołajKoWe WaRszaTy
PlasTyczne
G. 11:00 | centrum edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży,
ul. Kołłątaja 20. Wstęp wolny!

KażDy Może GRaĆ W sHoGi – japońskie szachy. Miko-

łaj w bibliotece po japońsku! – turniej w Dōbutsu
shōgi (dla dzieci 7-10 lat)
G. 12:00 | MbP Fil. 42, ul. serbska 5

śWiĄTeczna aUKcja szTUKi

+ koncert zespołu freeWolni
G. 18:30|Toya Golf&country club,
ul. Rakowa 5, Kryniczno

WycieczKi » » »
WycieczKa Piesza

G. 19:00 | scena Kameralna

trasa: park Wschodni, las
rakowiecki, Kładka zwierzyniecka i zalesie.

PsycHoTeRaPia czyli seX
W życiU człoWieKa

G. 10:00 | Przy wejściu do Parku
Wschodniego na ul. Krakowskiej

G.19:00|TP scena na świebodzkim

MayDay

G.19:00|Wrocławski Teatr Komedia

DlA Dzieci » » »

zaMeK

MiKołajKi

G. 19:00 | scena na strychu, WTW

G. od 10:00 | cH biel. Wrocławskie

DoM aKToRa. PoczĄTeK

calineczKa z Mikołajem

IMPART
Drodzy Czytelnicy i Widzowie…
Do
biegamy do końca kalendarzowego roku. Mijających 12 miesięcy możemy z czystym sumieniem zaliczyć do interesuKƚĞũƉŽƌǌĞƌŽŬƵ͕ǁŝħŬƐǌŽƑđŝŵƉƌĞǌŬƵůƚƵƌĂůŶǇĐŚƉƌǌĞŶŽƐŝƐŝħǌƐĂůƚĞĂƚƌĂůŶǇĐŚŝŬŽŶĐĞƌƚŽǁǇĐŚǁƉůĞŶĞƌǇ͘WŽųČĐǌĞjąŶŝĞƌĞŬƌĞĂĐũŝǌƵĐǌĞƐƚŶŝĐƚǁĞŵǁŬƵůƚƵƌǌĞƐƉƌĂǁŝĂ͕ǏĞƚĂŬǏĞǁƌŽĐųĂǁŝĂŶŝĞĐĂųǇŵŝƌŽĚǌŝŶĂŵŝĐŚħƚŶŝĞũďŝŽƌČƵĚǌŝĂų
cych artystycznie i udanych organizacyjnie. z myślą o naszej publiczności na scenach przy Mazowieckiej zaprezentowa
liśmy wiele ciekawych zjawisk muzycznych i teatralnych. Byliśmy obecni także poza murami impartu. Bardzo dobrze
ǁǌĚĂƌǌĞŶŝĂĐŚƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇĐŚŶĂƑǁŝĞǏǇŵƉŽǁŝĞƚƌǌƵ͘EŝĞƉƌǌǇƉĂĚŬŝĞŵǁƌŽĐǌŶǇŵŬĂůĞŶĚĂƌǌƵŝŵƉƌĞǌŬƵůƚƵƌĂůzo
stały przyjęte koncerty zespołu linkin park, a także Jamesa Blunta, Alphaville i Jamesa Arthura, które oklaskiwały
ŶǇĐŚǌŶĂĐǌČĐĞŵŝĞũƐĐĞǌĂũŵƵũĞĐǌĞƌǁĐŽǁĞ_ǁŝħƚŽtƌŽĐųĂǁŝĂ͘tŵŝĞƑĐŝĞƐƉŽƚŬĂŷƚŽƚĞǏǌŶĂŬŽŵŝƚĂŽŬĂǌũĂǌĂƉƌĞǌĞŶna
stadionie Miejskim dziesiątki tysięcy widzów.
ƚŽǁĂŶŝĂŬƵůƚƵƌŝŶŶǇĐŚŶĂƌŽĚſǁ͘
W
grudniu naturalnie następuje czas kulturalnego wyciszenia w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego narodze>ĞƉƐǌĞŵƵƉŽǌŶĂŶŝƵŽƌĂǌǌďůŝǏĞŶŝƵƐƉŽųĞĐǌĞŷƐƚǁƐųƵǏǇƚĂŬǏĞƌĞĂůŝǌŽǁĂŶǇũƵǏĚƌƵŐŝƌŽŬǌƌǌħĚƵƉƌŽũĞŬƚ^<͕ďħĚČĐǇ
nia.
W okolicy dnia św. Mikołaja zapraszamy najmłodszych na zachwycające rozmachem i scenografią przedstawienie
ƐƉŽƚŬĂŶŝĞŵǌŬƵůƚƵƌČĂƐŬſǁʹŵŝĂƐƚĞŵŽŶŽƐƟĂ^ĂŶ^ĞďĂƐƟĂŶ͕ŬƚſƌĞƌĂǌĞŵǌtƌŽĐųĂǁŝĞŵďħĚČƉŝĂƐƚŽǁĂđƚǇƚƵų
Wro
cławskiego teatru Dla Dzieci, pt. „cyrk”, którego premiera odbyła się podczas wrześniowej edycji festiwalu teatrów
ƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũ^ƚŽůŝĐǇ<ƵůƚƵƌǇǁƌŽŬƵϮϬϭϲ͘dǇŵƌĂǌĞŵŵŝĞũƐĐĞŵϯͲĚŶŝŽǁǇĐŚĚǌŝĂųĂŷďħĚǌŝĞǌĂďǇƚŬŽǁǇŝǁĐŝČǏŶŝĞ
Dla
Dzieci. fanom artystycznej piosenki proponujemy ostatnie w tym roku spektakle leningradu. Klubowym
ǁƉĞųŶŝǁǇŬŽƌǌǇƐƚĂŶǇǁŽƌǌĞĐ_ǁŝĞďŽĚǌŬŝ͘
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Krzysztof Maj
Dyrektor generalny Bf impart 2016
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5-7
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Pracownia
Kultury
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s/ pn godz.
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20.00 JAzz
JAM session koncert
5 s/
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14 Xii nD godz. 20.00 KABAretoWy festiWAl WroceK 2014 – koncert galowy
6 s/
Prometeusz spektakl
16 Xii Wt godz.20.00 Blues JAM session koncert
Prometeusz spektakl
6 s/
17 Xii śr godz. 19.00 leningrAD spektakl teatru piosenki
Blues jam session koncert
ϭϬ s/
18 Xii cz godz. 19.00 leningrAD spektakl teatru piosenki
Leningrad spektakl
ϭϮ s/
ϭϲ s/
Justyna
Patecka
wystawa
organizatorzy
zastrzegają
sobie prawo
do zmian w repertuarze
Ϯϰ s/

ŶŶĂ<ƌǌǇǁĚǌŝŷƐŬĂ wystawa

Ϯϴ s/

Europejska Noc Literatury

Ϯϵ s//

Non Sola Scripta ĨĞƐƟǁĂů

BIURO FESTIWALOWE IMPART 2016
ul. Komuny Paryskiej 39-41
sekretariat: tel./fax (71) 343 29 62,
e-mail: sekretariat@impart.art.pl
www.impart.art.pl

Marketing i dział sprzedaży
Tel. (71) 344 39 45 ,
Alicja Dolata tel. 797 128 777, alicja.dolata@impart.art.pl
Wojciech Cencner tel. 797 128 786, wojciech.cencner@impart.art.pl

Kasa biletowa
czynna : poniedziałek-piątek 12.00-18.00
oraz na dwie godziny przed spektaklami i koncertami
tel. (71) 341 94 32, ul. Mazowiecka 17 , 50-412 Wrocław
e-mail; rezerwacje@impart.art.pl
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legendarny już spektakl muzyczny powstał na bazie 18 piosenek rosyjskiego zespołu leningrad. grany od trzech lat nieustannie cieszy się ogromną popularnością wśród wrocławskich
szanowni państwo!
widzów. Mariusz Kiljan i tomasz Mars tworzą na scenie doskoSzanowni Państwo!
30 listopada 2014 roku premierą podróży zimowej nały duet, porywają publiczność od pierwszej minuty. niesamo30 listopada 2014 roku premierą Podróży zimowej Elfriede Jelinek świętować
elfriede Jelinek świę
tować będziemy dwudziestolecie wita energia i nastrój permanentnej imprezy podkreślane są
będziemy dwudziestolecie istnienia jednej z najważniejszych
scen teatralnych w Polsce
istnienia jednej –zSceny
najważ
niejszych Dokładnie
scen teatral
nych lat temu,
na Świebodzkim.
dwadzieścia
listopada
roku,
mia- muzykę.
przez30gra
ną na1994
żywo,
ostrą
wni Państwo!
miejsce
KasiDo
z Heilbronnu
albo dzie
próby-ognia17
Heinricha
von Kleista
reżyserii impart, ul. Mazowiecka 17. b: 35/40zł
w polsce – scenyłana
świepremiera
bodzkim.
kładnie dwa
i 18 grudnia,
godz.w19:00|bF
Jarockiego
– pierwszego
ściaroku
lat te
mu, 30Jerzego
listopa
da 1994
roku,Jelinek
miaprzedstawienia
łaświętować
miejsce zrealizowanego na tej scenie.
stopada 2014
premierą
Podróży
zimowej
Elfriede
G. 11:00 | Wrocławski Teatr lalek RePoRTeRzy iii Rzeszy
listopadowej
ujawnił
teatralne przeznaczenie tego miejsca.
my dwudziestolecie
scen
teatralnych
win
Polsce
premieistnienia
ra Kasijednej
z hezSukces
ilnajważniejszych
bronnu
albo pró
bypremiery
ognia he
richa
G. 12:00 | DcF. Wstęp wolny!
le Filo
Fablezaadaptowania
z Mikołajem
W prasie lat
jużtemu,
w kwietniu
artystyczne
ożywienie
wywołał
sam pomysł
na Świebodzkim.
Dokładnie
dwadzieścia
30roc
listopada
1994
roku,
miavon Kle
ista w re
ży
se
rii
Je
rze
go
Ja
kie
go
–
pierw
sze
go
sTReFa bezPieczeńsTWa:
| cK zamekDużej Sceny
salipróby
starego
dworca
kolejowego
dowpotrzeb
na11:00
czas odbudowy
ce premiera Kasi z Heilbronnu albo
ognia
Heinricha
von Kleista
reżyseriiteatru G.
Pola śMieRci sRi lanKi
stawieprzedstawienia
nia zre
alizowa
nego nawtej
po pożarze.
Wierzono
powstanie
sceny „podążającej
za trendami”, jednocześnie
czaRoDziejsKi
FleT nieJarockiegoprzed
– pierwszego
zrealizowanego
nasce
tej nie.
scenie.
G. 14:00 | DcF. Wstęp wolny!
dla ry
artystów
innych,
nieszablonowych.
premierze nadzieje się
sukces
listopaujawnił
dozastąpionej
wej teatralne
premie
ujawnił
teatral
nemiejsca.
prze- Pozpierwszej
Mikołajem
es listopadowej
premiery
przeznaczenie
tego
potwierdziły. Scenę na Świebodzkim nazwano „piękną i funkcjonalną”, instynktownie
laVičKa:
znacze
nie tegoożywienie
miej
sca.wywołał
W pra
sie
w
kwiet
niu arty- G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek VojTa
e już w kwietniu
artystyczne
samjuż
pomysł
zaadaptowania
przeczuwano,
że „niejeden
reżyser
zapragnie zrobić spektakl właśnie dla tej konkretnej
WzloTy i UPaDKi
ego dworcastycz
kolejowego
do potrzeb
teatru
na czas
Dużej
Sceny
widowisko
teatralne
ne ożywie
nie
wywo
łałponieważ
sam
poodbudowy
mysł
za„«gotowa»
adap
towa
nia cyRK wnosi
jest ona
architektonicznie,
jakiś własny
charakprzestrzeni”,
G. 16:00 | DcF. Wstęp wolny!
rze. Wierzono w powstanie sceny
zanieraz
trendami”,
jednocześnie
nie16:00 |„jest
bF impart.
biletinny
19 zł
ter,„podążającej
stądko
inaczej,
brzmi teatr
w takimG.miejscu”;
to po prostu
sali starego dwor
ca
le
jopierwszej
we
go ciekawiej
do
potrzeb
teatru
spotKAniA » » »
nej dla artystów innych, nieszablonowych.
Po W
premierze
nadzieje
się nieczynnego
rodzaj teatru”.
listopadzie
1994 roku
w części
Dworca
Świebodzkiego
WłaDca
sKaRPeTeK
odbudonazwano
wy
Du
żej
sce
ny
po
po
ża
rze.
Wie
rzo
no
dziły. Scenęna
na czas
Świebodzkim
„piękną
i
funkcjonalną”,
instynktownie
ManUFaKTURa śWiĄTeczna
powstała więc profesjonalna zmienna przestrzeń teatralna.
Opustoszała,
zaniedbana,
spektakl
z
Mi
ko
ła
jem
wano, że „niejeden
reżyser
zrobić
spektakl
dla
tej miasta
konkretnej
w powsta
niezapragnie
sceny
„po
dąża
jącejdworca
zawłaśnie
tren
mi”,
jed
nocze
- zatętniła
zabytkowa
część
w da
środku
znowu
życiem,
ale lal
tymkirazem
Warsztaty tworzenia ozdób
G. 17:00
| Teatr
i aktokulra
eni”, ponieważ jest ona „«gotowa»
architektonicznie,
wnosi
jakiś własny
I chociaż
już
wcześniej
dworzec
służył
filmowy,
to teraz
śnie niezastąpioturalnym.
nej
dla
ar
tymiejscu”;
stów
in
nych,
nie
szacharakblo
no-jako plan
świątecznych oraz jarmark
w Wał
brzychu.
biletsztuka
20 złmiała
inaczej, nieraz ciekawiej brzmi tu
teatr
w
takim
„jest
to
po
prostu
inny
zagościć na stałe.
Szanowni
Państwo!
świąteczny. Koszt od 10zł
wych.
po1994
pierw
premie
rze nadzie
je sięŚwiebodzkiego
potwierdziły. 7 Xii 2014 nieDzielA
eatru”.
rokuszej
w części
nieczynnego
Dworca
o! W listopadzie
Kasiana
z zwa
Heilbronnu
Jarockiego
zapoczątkowała
istnienie, jak podówczas myślano,
G. 11:00 - 17:00 | cK zamek
a więc profesjonalna
zmienna
przestrzeń
teatralna.
Opustoszała,
zaniedbana,
sce30
nę na
świe
bodz
kim
no „pięk
ną i funk
cjonalną”,
listopada
2014
roku
premierą
Podróży
zimowej
Elfriede
Jelinek
świętować
jedynie
tymczasowej
sceny
teatru.
De
facto
istnieje
przy
Teatrze
Polskim
do
dzisiaj,
choć
waroku
częśćpremierą
dworca wPodróży
środku miasta
znowu
zatętniła
życiem,świętować
ale tym razem kulsłaWoMiR oRTyl
Koncerty » » »
zimowej
Elfriede
Jelinek
in
stynk
tow
nie
prze
czu
wa
no,
że
„nie
je
den
re
ży
ser
za
pra
będziemy
dwudziestolecie
istnienia
jednej
z
najważniejszych
scen
teatralnych
w
Polsce
w
latach
1999−2000
groziła
mu
jej
utrata,
kiedy
radni
sejmiku
obcięli
budżet
wszystkim
m.
I chociaż
już wcześniej
dworzec służył jako
plan
filmowy, tow
teraz
sztuka miała
ecie
istnienia
jednej z najważniejszych
scen
teatralnych
Polsce
podpisuje tomik poezji scenki
KonceRT
KaMeRalny
instytucjom
tym również
Teatrowi
Polskiemu.
Wówzrona
bićŚwiebodzkim.
spekpodlegającym
takl wła
śniemu
dla
tej konartystycznym,
kret
prze
– Sceny
Dokładnie
dwadzieścia
latnej
temu,
30w-listopada
1994
roku,
miaścić na stałe.gnie
m. Dokładnie dwadzieścia latczas
temu,
30 listopada
1994
roku,wyborem,
mia- czy chcą zatrzymać
z
życia – stoisko oficyny WyKoncerty
Adwentowe
2014
aktorzy
postawieni
przed
Scenę
na
Świebodzkim
ła
miejsce
premiera
Kasi
z
Heilbronnu
albo
próby
ognia
Heinricha
von
Kleista
w
reżyserii
strze
ni”,próby
ponie
ważHeinricha
jest ona
„goto
wa
ar
tektomyślano,
nicznie,
Jarockiego
zapoczątkowała
istnienie,
jak wybrali
podówczas
sizzHeilbronnu
Heilbronnu
albo
ognia
von
Kleista
wchi
reżyserii
czy pierwszego
otrzymać
podwyżki,
tozrealizowanego
pierwsze.
G. tej
18:00
| Kościół opatrzności
dawniczej Atut
Jerzego
Jarockiego
przedstawienia
scenie.
tymczasowej
sceny
teatru.
De zrealizowanego
facto
istnieje
Teatrze
Polskim
dzisiaj,
choć
si ja
kiś wła
sny– cha
rakprzy
ter,na
stąd
ina
czej, do
nie
raz cie
ka- na
ierwszegowno
przedstawienia
tej scenie.
bożej.
Wstęp wolny! tradycję
G. 13:00 - 14:00 | sala e, Targi
Scena
na sejmiku
Świebodzkim
stała
sięwszystkim
miejscem,
gdzie
zaczęto
1999−2000wiej
groziła
mu jej
utrata,
kiedy
radni
obcięli
budżet
Sukces
listopadowej
premiery
ujawnił
teatralne
przeznaczenie
tegokontynuować
miejsca.
brzmi
te
atr w
taprzeznaczenie
kim
miej
scu”;
„jest
po pro
stu
in- ToMMy
Książki, Dworzec Wrocław Główny
eMManUel
ej premiery
ujawnił
teatralne
tego wto
miejsca.
alternatywy,
choć
powstała
teatrze
instytucjonalnym.
Jest przestrzenią
zmienną, bez
jącym
mu instytucjom
artystycznym,
w artystyczne
tym również
Teatrowi
Polskiemu.
WówW
prasie
już
w
kwietniu
ożywienie
wywołał
sam
pomysł
zaadaptowania
ny roożywienie
dzajwyborem,
teatru”.
W chcą
lirozmieszczenia
stozatrzymać
padziezaadaptowania
1994
roi widowni,
ku
w czę
G. 18:00 |niemal
Wrocławskie
centrum
stałego
scenyna
cości
daje reżyserom
nieograniczone
iu artystyczne
wywołał
sam
pomysł
orzy
postawieni
przed
czy
Scenę
Świebodzkim
WycieczKi » » »
sali starego
dworca
kolejowego
do potrzeb
teatru
nateatru,
czas odbudowy
Dużej Sceny
możliwości;
jest intymną,
trzecią
sceną
jakby peryferyjną,
wydaje1.
Kongresowe,
ul. Wystawowa
olejowego
do potrzeb
na
czas odbudowy
Sceny
nie
nego
Dwor
cawświe
bodz
kie
go Dużej
po
wsta
ła
więc
pro
-tym samym
ymać podwyżki,
wybrali
toteatru
pierwsze.
po czyn
pożarze.
Wierzono
powstanie
sceny
„podążającej
za
trendami”,
jednocześnie
niebRo
cHocin | TRzebnica
się, że
na
niej mówijednocześnie
się tak, jak „nieniemożna” na scenachbilety
im. J. Grzegorzewskiego
zł i Kamew
powstanie
sceny
„podążającej
trendami”,
fe
sjo
nalstała
na
zmien
nazaprze
strzeń
teatral
na. opuPosto
szała, premierze90/120/150
a na
Świebodzkim
się artystów
miejscem,
gdzie
zaczęto
kontynuować
tradycję
zastąpionej
dla
innych,
nieszablonowych.
pierwszej
nadzieje się
ralnej.
szlakiem ii Armii Wojska polKoen
nUTeRs
w
innych,
nieszablonowych.
Po
pierwszej
premierze
nadzieje
się
ywy, choć powstała
w teatrze
przestrzenią
zmienną,
bez
potwierdziły.
nawa
Świebodzkim
nazwano
„piękną
i funkcjonalną”,
instynktownie
za
niedba
na, Scenę
zainstytucjonalnym.
bytko
częśćJest
dwor
ca w środ
ku mia
sta
skiego. prowadzi stanisław
nami
kolejneinstynktownie
lata funkcjonowania
Sceny na
Świebodzkim,
oby(DŹWiĘKi)
były równie3
arozmieszczenia
Świebodzkim sceny
nazwano
„pięknąPrzed
funkcjonalną”,
MieJsce,
czAs,
widowni,
coi daje
reżyserom
niemal
nieograniczone
przeczuwano,
że
reżyser
spektakl
tej konkretnej
zno
wutrzecią
zai tęt
ni„niejeden
łaudane
ży
ciem,
alezapragnie
tym
razrobić
zem
kulwydaje
turalwłaśnie
- G. dla
artystycznie
jak
minione
dwudziestolecie.
Bobowiec (12 km)
denjest
reżyser
zapragnie
zrobić
spektakl
właśnie
dla
tej konkretnej
20:00
| studio
bWa.
ości;
intymną,
sceną
teatru,
tym
samym
jakby
peryferyjną,
przestrzeni”, ponieważ jest ona „«gotowa» architektonicznie, wnosi jakiś własny
charaknym.
ciaż
już wcze
śniej
dwo
służył
jako plan
fil- Wstęp wolny! Dyrekcja i Zespół
„«gotowa»
architektonicznie,
wnosi
jakiś
własny
charakG. 8:15 | Dw. Gł. PKP, koło kas
ajest
niejona
mówi
się tak,i cho
„nie
można”
na scenach
J.rzec
Grzegorzewskiego
Kameter,
stądjakinaczej,
nieraz
ciekawiejim.brzmi
teatr w takim imiejscu”;
„jest to po prostu inny
ciekawiejmo
brzmi
takim miejscu”;
to go
pościć
prostu
inny
wy,teatr
to tewraz
ka mia1994
ła„jest
turoku
za
na nieczynnego
stałe.
TeatruDyjaK
Polskiegobilety
we Wrocławiu
MaReK
30-60 zł
sPaceR Po WRocłaWiU
rodzaj
teatru”.
W sztu
listopadzie
w części
Dworca
Świebodzkiego
roku
części
nieczynnego
Dworca
| stary Klasztor
dadzie
nami1994
kolejne
lataw
na
Świebodzkim,
oby
były
równie
G. 10:00 | spotkanie przy pomniKa
sia
zfunkcjonowania
he
ilbron
nu JaSceny
rockie
go
zaŚwiebodzkiego
poprzestrzeń
czątko
wa
ła ist
nieOpustoszała,
- G. 21:00zaniedbana,
powstała
więc
profesjonalna
zmienna
teatralna.
onalna
zmienna
przestrzeń
teatralna. Opustoszała, zaniedbana,
rtystycznie
jak
minione
dwudziestolecie.
ku hr. aleksandra Fredry
zabytkowa
część
dworca
w środku
miasta
znowu
zatętniła
życiem,
ale tym
razem
speK
tA
Kle kul» » »
nie,
jak
pod
ów
czas
my
śla
no,
je
dy
nie
tym
cza
so
wej
sce
ca w środku miasta znowu zatętniła życiem, ale tym razem kulFReibeRG
turalnym.
I chociaż
służył
jako
filmowy,
sztuka miała
i Zespół
zateraz
MeK
ny
teatru.
Dejako
facjuż
towcześniej
ist
nieje dworzec
przy
atrzeDyrekcja
polplan
skim
do to
wcześniej dworzec
służył
plan
filmowy,
to
teraztesztuka
miała
Teatru Polskiego we Wrocławiu
tu zagościć na stałe.
dzisiaj, choć w latach 1999-2000 groziła mu jej utrata, G. 18:00 | scena na strychu, WTW Jarmark świąteczny +
zwiedzanie z przewodnikiem
PsycHoTeRaPia
Kasia
Jarockiego
zapoczątkowała
istnienie,
myślano, czyli seX
dy
radzniHeilbronnu
sejmiistnienie,
ku ob
cięlijakbupodówczas
dżet
wszystmyślano,
kim pod
ległymjak podówczas
Jarockiegokie
zapoczątkowała
info i zapisy | tel. 609-941-775
W życiU
człoWieKa
jedynie tymczasowej sceny teatru. De facto istnieje przy Teatrze Polskim
do dzisiaj,
choć
styfacto
tucjom
artyprzy
stycz
nym, Polskim
w tym rów
nież te
atrowi pol- G.18:00|Wrocławski
ceny teatru.inDe
istnieje
Teatrze
do dzisiaj,
choć
w latach 1999−2000 groziła mu jej utrata, kiedy radni sejmiku obcięli
budżet wszystkim Teatr Komedia DlA Dzieci » » »
oziła mu jej
utrata,
sejmiku
obcięli
budżet
skie
mu.kiedy
Wówradni
czas
aktorzy
po
sta
wieniwszystkim
przed
borem,
podlegającym
mu
instytucjom
artystycznym,
w tymwy
również
Teatrowi
Polskiemu. Wów3
FesTiWal
Tańca
PiasT - GRa PlanszoWa
ytucjom artystycznym,
w tym
również
Wówczy
zatrzy
mać
sceprzed
nęTeatrowi
nawyborem,
świePolskiemu.
bodzczy
kimchcą
czy zatrzymać
otrzymać Scenę
czaschcą
aktorzy
postawieni
na Świebodzkim
G. 18:00
| stara Kopalnia, ul.
ni przed wyborem, czy chcą zatrzymać Scenę na Świebodzkim
z 1904r. – TURniej
czy
otrzymać
podwyżki,
wybrali
to
pierwsze.
Wysockiego 29 w Wałbrzychu
pod
wyż
ki,
wy
bra
li
to
pierw
sze.
ki, wybrali to pierwsze.
historyczna gra planszowa
Hans, DoRa
i WilK
sceScena
na na na
świe
bodzkim stastała
ła się
scem, gdzie
czę- kontynuować
Świebodzkim
sięmiej
miejscem,
gdzie za
zaczęto
tradycję
zkim stała się miejscem, gdzie zaczęto kontynuować tradycję
przygotowana przez pracow(z angiel
skimibez
napisami)
alternatywy,
choć powstała
w teatrze
Jest przestrzenią
zmienną,
to
kon
tynuować
traJest
dycję
alternainstytucjonalnym.
tyzmienną,
wy, choć
stała w teatrze
instytucjonalnym.
przestrzenią
bezpowstała G. 19:00 | scena na świebodzkim ników z. n. im. ossolińskich
stałego
rozmieszczenia
sceny
i
widowni,
co
daje
reżyserom
niemal
nieograniczone
w teatrzecoindaje
stytureżyserom
cjonalnym.
Jest prze
strzenią zmienną,
a sceny i widowni,
niemal
nieograniczone
G. 11:00| sala zabaw dla dzieci,
możliwości; jest intymną, trzecią sceną teatru, tym samym jakby MayDay
peryferyjną, wydaje
ną, trzeciąbez
sceną
tym
samym
peryferyjną,
stateatru,
łego roz
miesz
czejakby
nia sce
ny i widowwydaje
ni, co daje re- G. 19:00 | sce
Targi Książki, Dw. Wr. Główny
się, że na niej mówi się tak, jak „nie można” na scenach im. J. Grzegorzewskiego
i Kamena Kameralna
tak, jak „nie
można”
na
scenach
im.
J.
Grzegorzewskiego
i
Kameży
serom niemal nieograniczone możliwości; jest intym- DoM aKToRa. PoczĄTeK
nieDzielne PoRanKi
ralnej.
FilMoWo-WaRszTaToWe
ną, Przed
trzecią
sceną teatru, tym samym jakby peryferyjną, ostat
gulirównie
wer, zbrodnia
nami kolejne lata funkcjonowania Sceny na Świebodzkim,
obynibyły
lata funkcjonowania
na niej
Świebodzkim,
wy
dajeartystycznie
się,Sceny
że na
mówidwudziestolecie.
sięoby
tak,były
jakrównie
„nie można” w galerii victoria i tajemnica + otwarciem wystawy muudane
jak minione
minione dwudziestolecie.
zycznych instalacji interakna scenach im. J. grzegorzewskiego i Kameralnej.
hoteDyrekcja
lu sude
ty.
i Zespół
tywnych pawła Janickiego
i Zespół
G.
19:00
|
Klub
Maraton,
ul.
Ko
le
przed nami kolejne lata funkcjonoDyrekcja
wania sce
ny na świe
Teatru Polskiego we Wrocławiu
G. 12:30 | cs WRo. Wstęp wolny!
Teatru Polskiego we Wrocławiu
bodzkim, oby były równie
udane artystycznie jak minio- jowa 1 w Wałbrzychu
anTyKabaReT bilety 20-30 zł FeRDynanD WsPaniały
ne dwudziestolecie.
spektakl z Mikołajem
G. 19:00 | Mleczarnia
Dyrekcja i zespół
G. 12:30 | Teatr lalki i aktora
fil
My
»
»
»
w Wałbrzychu. bilet 20 zł
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Pan TaDeUsz ADAM MicKieWicz
spektakl w wykonaniu aktorów teatru Małego.
8 grudnia, godz. 18:00 | oDa Firlej, ul. Grabiszyńska

ziMoWa, RoDzinna
nieDziela W GaloWicacH

MayDay

G. 14:00 | Muzeum Powozów
Galowice. Wstęp wolny!

GałGan

czaRoDziejsKi FleT

z Mikołajem

WieczoRne KabaReTóW
cyKanie – WRoceK 2014

G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek

G. 19:00 | stary Klasztor. b: 15 zł

calineczKa z Mikołajem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek

cyRK widowisko teatralne
G. 16:00 | bF impart. bilet 19 zł
cojestgra ne.pl koncentrator kultury

aMaDeUsz speKtAKl DyploMoWy
stuDentóW iv r. WyDz. lAlKArsKiego pWst
Bazująca na autentycznych życiorysach historia rywalizacji dwóch wielkich postaci. Konserwatywny i pracowity włoski kompozytor salieri, piastujący wysokie
stanowisko na cesarskim dworze, kontra młody, nonszalancki i niezwykle utalentowany Mozart. reprezentanci dwóch różnych światów spotykają się
w Wiedniu za czasów rozkwitu opery.
Występują studenci Wydziału lalkarskiego pWst. reżyseria: Bartosz porczyk i Marta streker wg tekstu petera shaffera w przekładzie Bogumiła trelkowskiego.
PReMieRa 29 listopada, godz. 18:00
spektakle: 2, 3, 4, 5 grudnia, godz. 18:00 | Duża scena PWsT
ul. braniborska 59. Wstęp wolny po uprzedniej rezerwacji:
pwst.wroclaw.pl/rezerwacje

KonceRT KolĘD i MiejsKa WiGilia
Kolędy zaśpiewają m.in. czeski chór Kantilena. teatr
dziecięcy frędzle zaprezentuje Jasełka. odbędzie się
także konkurs na kolędę śpiewaną. Wręczone zostaną
nagrody zwycięzcom konkursu: Anioły-muśnięcie
skrzydeł. harcerze przekażą światełko Betlejemskie.
Będzie można skosztować świątecznych przysmaków, na wigilii miejskiej.
22 grudnia od godz. 15:00 | Wałbrzyski Rynek

8 Xii 2014 ponieDziAŁeK
Koncerty » » »

G. 19:00 | scena Kameralna
G. 19:00 | Mała scena, WTW

spotKAniA » » »
noRDic WalKinG Dla
KażDeGo spotkanie z Alek-

sandrem Wilanowskim
G. 16:00|MbP, ul. Grabiszyńska 236a

biURo: PoDRóże

G. 20:00 | bF impart

promocja najnowszego numeru magazynu oraz pokaz
filmów philémona vanorlé

speKtAKle » » »

G. 18:00 | studio bWa

jazz jaM session

zeMsTa

DlA Dzieci » » »

G.11:00|Wrocławski Teatr Komedia

czaRoDziejsKi FleT

Pan TaDeUsz teatr Mały

z Mikołajem

G. 18:00 | oDa Firlej

G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek

filMy » » »

calineczKa z Mikołajem

GDzie sĄ nieGDysiejsze
śnieGi pokaz filmu doku-

10 Xii 2014

G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
śroDA

mentalnego teatru cricot 2
z okazji 24 rocznicy śmierci Koncerty » » »
Pieśni ocalone
tadeusza Kantora
Koncert pieśni gruzińskich
G. 19:00 | iG sala Kinowa. Wstęp
wolny!
w wykonaniu Aleksandry Koteckiej, ewy pasikowskiej i tospotKAniA » » »
masza Wierzbowskiego.
saloniKoWe
WaRszTaTy liTeRacKie
G. 18:00 | salonik Trzech Muz

DlA Dzieci » » »
KRóleWna śnieżKa

on ice
G. 14:30 i 18:00 | Hala stulecia.
bilety: 60/70/100/130 zł

9 Xii 2014

WtoreK

speKtAKle » » »
PRzyPaDeK KlaRy

G. 19: 00 | kościół św. idziego, pl.
Katedralny. Wstęp wolny! Rezerwacja miejsc: 71 34 45 320

speKtAKle » » »
PRzyPaDeK KlaRy
G. 18:00 | Duża studio, Teatr PWsT
Wstęp wolny!

HisToRia bRzyDoTy

reż. A. piotrowska WrocŁAWsKi teAtr pAntoMiMy
G. 19:00 | scena na świebodzkim

G. 18:00 | Duża studio, Teatr PWsT
Wstęp wolny!

MayDay

HisToRia bRzyDoTy

GałGan

reż. A. piotrowska WrocŁAWsKi teAtr pAntoMiMy

WystAWy » » »

G. 19:00 | scena na świebodzkim

G. 19:00 | scena Kameralna
G. 19:00 | Mała scena, WTW

HISTORIA
BRZYDOTY
reż. Anna Piotrowska

9 i 10 grudnia, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c
Piotrowska, niczym Pina Bausch, inspiruje artystki Teatru Pantomimy do pełnych
aktów twórczych. Mówią, sapią, śpiewają po angielsku. Przede wszystkim jednak
tańczą, każda po swojemu, ale tak, że nie można od nich oderwać wzroku.
/ Mirosław Kocur, Danse macabre, teatralny.pl /
rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/337 21 03, a.paluch@pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego

WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY im. Henryka Tomaszewskiego
al. Dębowa 16, tel. 71 337-21-04, www.pantomima.wroc.pl

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
GRUDZIEŃ 2014
Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

WYSTAWY STAŁE:
WYSTAWY CZASOWE:

t4;56,"Ľ-Ĕ4,"9**97*Xt4;56,"Ľ-Ĕ4,"97*9*9X
t4;56,"&6301&+4,"9799Xt4;56,"10-4,"97**9*9X
t10-4,"4;56,"841»$;&4/"t4;56,"84$)0%6

.&#-&*03*&/5HSVEOJBMVUFHP
Pokazane zostaną meble, których kształt i dekoracje inspirowane są sztuką
Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

.*453;08*&Ľ8*"5"Witraże i obrazy malowane pod szkłem
MJTUPQBEBTUZD[OJB

Pierwsza pełna prezentacja znakomitej kolekcji witraży Muzeum Narodowego
we Wrocławiu, która od kilkudziesięciu lat nie mogła być wystawiana z powodu
złego stanu zachowania. Jej konserwację przeprowadzono dzięki dofinansowaniu MKiDN i za to wyjątkowe w polskim muzealnictwie przedsięwzięcie Muzeum
otrzymało 1. nagrodę w 34 Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013.

80+/""SUVSB(SPUUHFSBMJTUPQBEBHSVEOJB
Oryginalne rysunki Artura Grottgera składające się na cykl „Wojna” można będzie oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. To ostatni z cyklów rysunkowych Grottgera i jedyny, w którym artysta nie odwołuje się do konkretnych
wydarzeń historycznych.

4,"3#Ľ3&%;,*

1 października - 28 grudnia 2014

Odzyskane z rąk prywatnych i nigdy wcześniej niepokazywane elementy Skarbu
średzkiego można będzie zobaczyć podczas tegorocznej prezentacji Skarbu
w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Trzy fragmenty zostały odnalezione przez
służby śledcze w 2005 r. i do czasu zakończenia procedur sądowych i konserwatorskich nie mogły być prezentowane publicznie.

QM1PXTUBǩDØX8BST[BXZ 8SPDBXtXXXNOXSPDMBXQM
godziny otwarcia:
ǴSPEBoQJǌUFLotTPCPUB OJFE[JFMBotPTUBUOJXUPSFLNJFTJǌDBo

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
8ZTUBXBTUBBt%0-/0ƴ-Ƌ;"$:1".*Ɩƍ ,6-563" 50ǈ4".0ƴƍ
8ZTUBXZD[BTPXF
t(PEZJEǌ (PEZHSVEOJBMVUFHP
t/BKQJǗLOJFKT[BT[PQLBCFUMFKFNTLBHSVEOJBTUZD[OJB

PANORAMA RACŁAWICKA

wtorek–niedziela 10.00 –16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnograficzne.pl

wtorek–niedziela 09.00–16.00

t%;*&0+45:,*J8,044","
ul. Purkyniego 11, Wrocław
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
www.panoramaraclawicka.pl
8ZTUBXZD[BTPXF
t9.JǗE[ZOBSPEPXZLPOLVSTFLTMJCSJTØXLPǴDJVT[LPXTLJDIMJTUPQBEBLXJFUOJB
t)FOSZL#JD[ƴXJǗDJDLJoBLXBSFMFMJTUPQBEBLXJFUOJB
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Estetyka rytuału
Chińska sztuka ludowa
ze zbiorów dr Zlaty Černy

25 listopada 2014 - 30 sierpnia 2015
Patronat medialny:
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leszeK WyczółKoWsKi

MenDini MAestro Del Design

geoMetriA + nAturA = sztuKA
polski artysta, który po studiach na Asp w Warszawie
w 1977r. wyjechał do Kanady, gdzie kontynuował edukację artystyczną w ontario
college of Art w toronto.
obecnie mieszka w Kanadzie
aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym tego kraju.
Artysta w swoich pracach
rozwija nastrój kontemplacji niezbędnej do zrozumienia samego siebie i siebie w odniesieniu do całego
świata. Jego obrazy nie dają odpowiedzi, a nawiązują
rozmowę z oglądającym. interpretacja dzieła zależna
jest od tego, kto ogląda obraz. Jego grafiki charakteryzują czyste, mocno zgeometryzowane formy
z oszczędną, wręcz ascetyczną kolorystyką. Wystawa
prezentuje prawie 80 grafik wybranych przez autora
z ostatnich 25 lat pracy twórczej.

Akademia sztuk pięknych im. eugeniusza gepperta we Wrocławiu oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu zapraszają
na otwarcie wystawy, której bogaty program będzie okazją
do bliższego zapoznania się z twórczością światowej sławy architekta, projektanta, mistrza designu, krytyka oraz redaktora
wielu pism z dziedziny architektury, projektowania i sztuki,
wielokrotnego dyrektora najstarszego na świecie branżowego
czasopisma Domus.
Wystawa MenDini zorganizowana została we współpracy
z interni MAgAzine, jednym z najważniejszych pism branżowych z zakresu wystroju wnętrz i współczesnego designu
na świecie obchodzącym w tym roku swoje 60-lecie.
Wielowymiarowa ekspozycja będzie pierwszą prezentacją twórczości Mistrza, której organizatorem jest państwowa uczelnia
artystyczna. 1 grudnia w Auli leopoldina uniwersytetu Wrocławskiego, Akademia sztuk pięknych we Wrocławiu w osobie
rektora prof. piotra Kielana przyzna Alessandro Mendiniemu
zaszczytny akademicki tytuł Doctora honoris causa.
promotorem w postępowaniu o nadanie tytułu jest Dziekan
Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa dr hab. urszula
smaza-gralak. Kuratorem i dyrektorem artystycznym wydarzenia jest Dorota Koziara.

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Wystawa czynna do 25 stycznia 2015 | Pałac Królewski,
ul. Kazimierza Wlk 35. bilety: 15/10 zł

błĄDziĆ jesT RzeczĄ
nienorMAtyWnA WystAWA DizAJnu
Włoskie projekty braci
castiglioni, typograficzne
poszukiwania
duetu
fontarte, kulinarne laboratorium Wojciecha Modesta Amaro i tajniki
piekarni Krajewskich z nadodrza – tak przedstawia się
wrocławska edycja wystawy Błądzić jest rzeczą.
filmy z wideo instalacji Janka świetlika: Krzysztof Krajewski – piekarz oraz Wojciech Modest Amaro – kucharz i restaurator.
Kuratorki: Anna theiss, Katarzyna Białousz
Wystawa trwa do 31 grudnia br. | Galeria Dizjan bWa
Wrocław, ul. świdnicka 2-4

innoMinaTe sPaces
tAnDeM turkey: cultural Managers exchange
projekt o poznawaniu. o banalnym poszukiwaniu nici
porozumienia między ludźmi z różnych kultur, z różnych
krajów, z różnych miast. Wystawa jest wynikiem półtorarocznych zmagań pomiędzy dwoma menadżerkami
kultury z izmiru i Wrocławia. prezentuje dokumentację
dwóch performanców, które odbyły się w przestrzeniach
publicznych Wrocławia i izmiru. Każdy z nich dotyczy
przetrwania w obcej tkance miejskiej, relacji z obcym, poczuciu obcości, trudnej próbie nawiązania kontaktu.
Artyści tomasz opania, grupa input-output, Maria
Wrońska. zobaczymy także wynik prac grupy wrocławskiej – subiektywną, kulturalną mapę Wrocławia.
Wernisaż 11 grudnia, godz. 18:00 | Mieszkanie Gepperta,
ul. ofiar oświęcimskich 1/2

2 grudnia, godz. 17: 00 | Galeria neon – csUci, akademia sztuk Pięknych im. eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, ul. Traugutta 21
Godz. 18: 00 | Muzeum architektury, ul. bernardyńska 5
Wystawa czynna do 15 marca 2015 roku.

baRbaRa GUlbinoWicz

WieK ignorAncJi - wernisaż
G. 17:00 | F.27 MbP, ul. łokietka 13

spotKAniA » » »

WizoWany HoFesinKa
– WRoceK 2014
G. 22:00 | strefa Kultury studenckiej PWR. bilet 25 zł

PRezenTacja PRacoWni

WystAWy » » »

sławka zbioka czajkowskiego
w ramach MiAstoproJeKtu

innoMinaTe sPaces

G. 20:00 | studio bWa

DlA Dzieci » » »
czaRoDziejsKi FleT

z Mikołajem
G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek

11 Xii 2014

czWArteK

Koncerty » » »
RenaTa PRzeMyK bilety 35-60zł
G. 20:00 | stary Klasztor

speKtAKle » » »
PRzyPaDeK KlaRy
G. 18:00 | Duża studio, Teatr PWsT
Wstęp wolny!

sTanD-UP – WRoceK 2014
G. 18:00 | strefa Kultury studenckiej PWR. bilet 25 zł

GałGan
G. 19:00 | Mała scena, WTW

MaUzeR
G. 19:00 | iG sala Teatru laboratorium. bilet 20 zł

G. 18:00 | Mieszkanie Gepperta,
ul. ofiar oświęcimskich 1/2.
Wstęp wolny!

spotKAniA » » »
sPoTKanie KlUboWe

turystów Miłośników Wrocławia, przewodników oskar
o/pttK pAn. Wstęp wolny!
G. 15:30 | Kamieniczka Małgosia

WieczóR aUToRsKi

ryszarda Krynickiego i Marcina sendeckiego oraz laureatów połowu 2013: sylwii
gryciuk i Kaspra pfeifera
G. 18:00|biuro literackie, Przejście Garncarskie 2. Wstęp wolny!

MiasTo oszołoMionycH
ciał. noWy joRK, MaTeRialnośĆ, TeKsT - wykład
G. 19:00 | Muzeum Współczesne
Wrocław. Wstęp wolny!

czynne PonieDziałKi

G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

MAgiel sztuK - MAgiel
oByWAtelsKi Debata z
udziałem Jerzego hausnera

nURT-oFF: TeaTR iMPRo-

G. 19:00 | scena Kameralna

Kolacja Dla GłUPca

DEBUTS
ZBIOROWA WYSTAWA FOTOGRAFII
Na ekspozycji zaprezentowane zostaną
sylwetki 36 najzdolniejszych, młodych
(duchem) polskich fotografów. Są to finaliści pierwszej edycji projektu pod
nazwą DEBUTS, zorganizowanego przez
internetowe magazyny fotograficzne
doc! photo magazine i contra doc!.
Najmłodszy z uczestników ma 21 lat,
a najstarszy – 42, ale wszyscy bez
wyjątku swój fotograficzny debiut mieli
w ciągu 3 ostatnich lat.
Jak mówi kurator wystawy – Grzegorz
Kosmala – DEBUTS to szerokie spojrzenie na kondycję współczesnej polskiej fotografii. Wybrane przez jury
portfolia wskazują, że polska fotografia
nie naśladuje zagranicznych trendów,
nie powiela maniery artystycznej czy
tematów, które dominują na międzynarodowych konkursach fotograficznych.
Polscy młodzi fotografowie opowiadają
głównie o bezpośrednio otaczającym
ich świecie. Nie boją się podejmować
trudnych tematów.
Wernisaż 12 grudnia, godz. 17.00
Wystawa czynna: 5.12-17.01.2015
Dolnośląskie Centrum Fotografii
Domek Romański Galeria OKiS
pl. bpa Nankiera 8

BRUNO SCHULZ – MARIUSZ
KUBIELAS – IN TRANSITU
Przygotowana przez Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu w ramach
Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego wystawa fotografii Mariusza
Kubielasa, inspirowanych twórczością literacką i plastyczną Brunona
Schulza, zaprezentowana zostanie
tym razem w Belgradzie. Będzie tam
jedną z głównych atrakcji I edycji Festiwalu Brunona Schulza zainicjowanego przez Ambasadę Rzeczypospolitej
Polskiej. Artysta zaprezentuje in vivo
około 30 swoich prac oraz w formie
multimedialnej przedstawi Gabinet
Technik Historycznych obejmujący
dotychczas około 20 obiektów.
Wernisaż 12 grudnia, godz. 18.30
Wystawa czynna do 31 grudnia 2014
Serbska Biblioteka Narodowa
ul. Skerlićeva 1, 11000 Belgrad

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

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

zaprasza pon.-pt., w godz. 9.00-17.00
tel. 71 342 22 91
www.dcik.pl; dcik@okis.pl

PIOTR BŁAŻEJEWSKI – W DRODZE – RAZEM ZE MNĄ
Wystawa związana jest z jubileuszem
40-lecia pracy twórczej i akademickiej
prof. Piotra Błażejewskiego, jednego
z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu, twórcy niezwykle istotnego dla polskiej abstrakcji
geometrycznej.
Artysta w ten sposób wypowiada się
na temat własnej twórczości:
W moim malarstwie, szerzej w mojej
sztuce, poszukuję porządku oraz harmonii. Często myślę o nieskończoP. Błażejewski, Epitafium III, 2013
ności i ciągtłości, o tym, co jest za
nami, a co dopiero doświadczamy. Staram się, żeby moje obrazy były proste,
syntetyczne i aby właśnie to decydowało o ich sile. W związku z tym,
upraszczam, odrzucam, eliminuję, oczyszczam.... Płaszczyzny koloru, światła
i formy pragnę doprowadzić do perfekcji. Buduję swoje malarstwo z najprostszych elementów - płaszczyzn, linii. Często różnicuję fakturę stosując
swego rodzaju frottage.
Z okazji jubileuszu wydana zostanie przez Ośrodek Kultury i Sztuki oraz
Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu obszerna monografia artysty
zatytułowana W drodze – razem ze mną. Publikacja będzie w następnych dwóch
latach towarzyszyła wystawom w wielu prestiżowych galeriach sztuki w Polsce.
Wernisaż 13 grudnia, godz. 17.00. Wystawa czynna do 18.01.2015
Galeria BWA, MOS w Gorzowie Wlkp., ul. Pomorska 73, Gorzów Wielkopolski

NAJWIĘKSZY DOLNOŚLĄSKI PORTAL O KULTURZE I SZTUCE
w grudniu można będzie na nim znaleźć m.in. relacje z:
VI Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im. Carla Marii von Webera na
wrocławskiej Akademii Muzycznej, 24. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa
Młodych PROMOCJE 2014 w Legnicy, dnia otwartego w Muzeum
Narodowym we Wrocławiu pt. Mistrzowie światła, witraże i obrazy malowane
pod szkłem, debaty pt. MIASTOmovie #2: Porozmawiajmy o mieście, 12.
Wałbrzyskich Fanaberii Teatralnych, a także pierwszy z serii materiałów
przygotowywanych wspólnie z ASP we Wrocławiu poświęconych karierom
artystycznym absolwentów ASP!

W GRUDNIOWEJ ODRZE: · GAŁĄZKA o wolności politycznej dzisiaj · Wyjść poza Watykan ·
Kto to NOWAK-JEZIORAŃSKI? · CHMIELEWSKI o filozofii Geacha · GIPPIUS: Czarny zeszyt (cd.)
· CITATI: Grób Kawafisa · SZTERNFELD · POLSKI EL GRECO · Nasi poeci w USA · Sztuka jako
produkt (?) · „MWENE” OKOUNDJI · Tatuaże w Paryżu · Trzy festiwale muzyczne ·
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PRoMocje 2013 24. ogólnopolsKi przeglĄD

DanUTa PałKa-szyszKa
WystAWA MAlArstWA oleJnego
Artysta plastyk. studia artystyczne w pWssp we Wrocławiu. Dyplom uzyskała z wyróżnieniem na Wydziale
Malarstwa monumentalnego dla architektury w pracowni A. Mazurkiewicza i prof. M. Dawskiej w 1968 roku. zajmuje się: malarstwem sztalugowym (olejnym,
akwarelowym) i portretowym, malarstem monumentalnym, ceramiką i szkłem artystycznym, projektowaniem graficznym, projektowaniem odzieży, ilustrowaniem książek, polichromią.
Wernisaż 13 grudnia, godz. 17: 00 | Galeria Klubu Muzyki
i literatury (pn-pt, g. 10-18, sobota, g. 12-18). Wstęp wolny!

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

z WizyTĄ U aRTysTy – PłaWna 2014
czĘść ii
Wystawa poplenerowa
Dolnośląskiego stowarzyszenia Artystów fotografików i twórców
Audiowizualnych.
zdjęcia realizowane
fot. W. Kopytnik
były w obiektach stworzonych przez DAriuszA MilińsKiego: Arka noego, Muzeum przesiedleńców i wypędzonych, pałac cudów oraz
w pławnej i okolicznych miejscowościach.
18 grudnia, godz. 17:00 | Galeria DsaFiTa,
ul. Włodkowica 31/4a, 1 p.

baRbaRa GóRniaK
noKturny WrocŁAWsKie | fotografie
W swojej opowieści o Wrocławiu świadomie zastosowała rodzaj filtra, którym jest nocna pora, powodująca iż przestrzeń miasta staje się wyrafinowaną
scenografią, w której dzień jest tylko wspomnieniem
zawierającym się w znanych kształtach budynków czy
znajomych perspektywach ulic.
Wernisaż 5 grudnia, godz. 15:00 | Muzeum sportu
i Turystyki, ul. Kopernika 2 – Karpacz

MAlArstWA MŁoDych
W legnicy trwa organizowany
od przeszło 20 lat przez tamtejszą galerię sztuki ogólnopolski przegląd Malarstwa
Młodych proMocJe, skierowany do świeżo upieczonych
absolwentów pracowni malarstwa krajowych uczelni artystycznych. Do tegorocznego
przeglądu zgłosiło się prawie 80 artystów reprezentujących 14 polskich uczelni,
na wystawie obejrzymy 45 ob- Kamil Kukla (Asp Kraków)
razów 24 twórców. proMocJe iii nagroda prezydenta legnicy
stanowią panoramę najświeższych i najnowszych trendów we
współczesnym malarstwie, dają przekrojowy obraz poszukiwań twórczych najmłodszego pokolenia malarzy.
Do 3 stycznia 2015 | Galeria sztuki w legnicy,
pl. Katedralny 1. Wstęp wolny!

DlA Dzieci » » »

DlA Dzieci » » »

co KRoKoDyl jaDa
na obiaD? z Mikołajem

co KRoKoDyl jaDa
na obiaD? z Mikołajem

G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

12 Xii 2014

WĄż z Mikołajem

piĄteK

Koncerty » » »
PRzeGlĄD PiosenKi
Debilnej – WRoceK 2014
G. 18:00 | strefa Kultury studenckiej PWR. bilet 25 zł

G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek

13 Xii 2014

soBotA

Koncerty » » »
eneRGia DŹWiĘKU #8

ReaKTyWacja banD

G.18:00 | stary Klasztor. bilety
45/55 zł

G. 19:00 | Filharmonia sudecka
w Wałbrzychu. bilety 15/20 zł

KonceRT MUzyKi TRaDycyjnej z potańcówką oraz

KaMP! & We DRaW a
G. 20:00 | Klub eter. bilet 45 zł

wystawa fotografii z badań
terenowych. Wstęp wolny!

aciD DRinKeRs

G. 18:00 | Klub pod Kolumnami

G. 20:00 | stary Klasztor. bilet 50 zł

speKtAKle » » »

nURT-oFF: sMKKPM
UlTRa – WRoceK 2014

szosa WołoKołaMsKa

G. 22:00 | strefa Kultury studenckiej PWR. bilet 25 zł

PoTyczKi KabaReToWe
– WRoceK 2014

speKtAKle » » »
PRzyPaDeK KlaRy
G. 18:00 | Duża studio, Teatr PWsT
Wstęp wolny!

G. 18:00 | scena na świebodzkim

G. 18:00 | strefa Kultury studenckiej PWR. bilet 25 zł

…nie czeKajcie

PaTeRnosTeR

G. 18 i 20:00 | scena Kameralna,
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

G. 19:00 | scena na strychu, WTW

KaWaleR sRebRnej Róży

Dziś sĄ Moje URoDziny

preMierA

wieczór jubileuszowy z okazji 50-lecia teatru

TeRMoPile PolsKie

G. 19:00 | Duża scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu

G. 19:00 | opera Wrocławska
G. 19:00 | scena j.Grzegorzewskiego

PaTeRnosTeR

Kolacja Dla GłUPca

G. 19:00 | scena na strychu, WTW

G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

DWaDzieścia
najśMieszniejszycH
PioseneK na śWiecie

WystAWy » » »
PHiléMon VanoRl Kiedy

uciekał rowerem wodnym
G. 19:00 | studio bWa.

G. 20:00 | scena Kameralna

boeinG boeinG
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

nr 250 – grudzień 2014

baRbaRa GUlbinoWicz

GRzeGoRz KocHaniec

WieK ignorAncJi
Wrocławianka. studiowała malarstwo w Asp we Wrocławiu w pracowni profesora J. hałasa. Dyplom
uzyskała w 1988 r. Maluje obrazy
w technikach: olej, akryl, akwarela,
pastel, techniki mieszane i własne.
zajmuje się również poezją, pisze
opowiadania oraz komponuje piosenki. Wernisaż połączony będzie
z recitalem piosenek własnych malarki oraz prezentacją filmu
pt. okruchy rozbitego dzbana.

Wrocławianin, absolwent uniwersytetu przyrodniczego. Wśród inspiracji, które wywarły największy wpływ
na jego twórczość znajdują się
utwory schulza, Kafki, gombrowicza
oraz malarstwo Dalego, greya, Beksińksiego czy grafiki eschera. Jak
twierdzi jego obrazy są wyrazem
buntu przeciw odczarowanemu
światowi popkultury, poszukiwaniem
magii i niezwykłości w zwyczajnym
życiu. co ciekawe w pracach najczęściej używa.... długopisu.

Wernisaż 10 grudnia, godz. 17:00|MbP
Filia 27, ul. łokietka 13. Wstęp wolny!

Wernisaż 6 grudnia, godz. 17:00
Klub pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

TeResa bieRnacKa i MiRosłaWa beRnaT
2 X B – MAlArstWo i ilustrAcJA
prace mimo, iż są tak różne, oprócz przyjaźni artystek od przeszło 40 lat,
łączy niewątpliwie wielkie zamiłowanie do natury.
Wernisaż wystawy uświetni koncert kolęd w wykonaniu dusznickich dzieci
z chóru tarantella pod przewodnictwem Agnieszki gbyl.
18 grudnia, godz. 14:00 | Muzeum Papiernictwa, Duszniki zdrój

Mirosława Bernat

teresa Biernacka. odpust
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aDaM MaRia szyMsKi KontrAWersJA

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

szoPKi ślĄsKie
z KoleKcJi henryKA toMAszeWsKiego
ojczyzną szopek są Włochy, a za ich pierwszego twórcę uważa się św. franciszka z Asyżu. Jednak tradycja
wykonywania i ustawiania szopek najbardziej rozwinęła się na niemieckojęzycznych obszarach górskich,
w tyrolu, Bawarii i na Dolnym śląsku. pierwsze szopki
na śląsku pojawiły się już w drugiej połowie Xvi wieku. początkowo ustawiano je w kościołach i magnackich rezydencjach, potem także w domach mieszczan.
szczególnie piękne szopki powstawały w Kotlinie
Kłodzkiej i na przedgórzu Karkonoszy. Wykonywali je
zarówno znani artyści jak i cała rzesza zdolnych rzeźbiarzy amatorów. twórca szopki przedstawiał to, co
znał najlepiej, zatem najczęściej scenę narodzenia
umieszczano w górskiej perspektywie, którą dodatkowo okraszano widokami inspirowanymi wyglądem
dolnośląskich wsi lub miast.
na szczęście ich piękno niemal 40 lat temu zafascynowało twórcę wrocławskiej pantomimy, henryka tomaszewskiego i postanowił je kolekcjonować. Życzeniem
jego spadkobierców było, aby trafiły one do Muzeum
Miejskiego Wrocławia i co roku były prezentowane
mieszkańcom regionu, z którego pochodzą. na wystawie zaprezentowane zostanie 7 zabytkowych szopek
skrzynkowych, w tym najstarsze z XiX wieku. ekspozycje uzupełnią wolnostojące szopki m.in. ceramiczne
przeznaczone do wystawiania w domach.
Wystawa czynna od 5 grudnia do 1 lutego 2015
Pałac Królewski, ul. Kaziemierza Wlk. 35. Wstęp wolny!

Wystawa jest częścią jubileuszu 70. urodzin i 45-lecia pracy zawodowej profesora Adama
Marii szymskiego.
Adam Maria szymski, profesor
zwyczajny, architekt, teoretyk
architektury. studiował w gdańsku. Dyplom architekta otrzymał
na Wydziale Architektury politechniki gdańskiej w 1968 roku.
od 1964r. był stypendystą Ministerstwa szkolnictwa Wyższego,
a w 1967 roku został pierwszym
w historii macierzystego wydziału laureatem konkursu czerwonej róży na najlepszego studenta politechniki gdańskiej.
Wystawa czynna do 1 stycznia 2015 | Muzeum architektury,
ul. bernardyńska 5

WystAWy » » »

speKtAKle » » »

DanUTa PałKa-szyszKa

szosa WołoKołaMsKa

Malartwo olejne - wernisaż

przedstawienie z angielskimi
napisami

G. 17:00 | Klub Muzyka i literatury. Wstęp Wolny!

PaTeRnosTeR

G. 11:00 - 17:00 | cK zamek

preMierA

WycieczKi » » »
jaWoRzyna ślĄsKa
WycieczKa Piesza

G. 19:00 | iG sala Teatru laboratorium. bilet 20 zł

oborniki śl. i okoliczne lasy
G. 9:30 | Dw. Gł. PKP, koło kas

jaRMaRK bożonaRoDzenioWy W liPsKU
info | tel. 605-544-766

DWaDzieścia
najśMieszniejszycH
PioseneK na śWiecie
G. 20:00 | scena Kameralna

boeinG boeinG
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

zapisy | Przewodnik anna
zwiech tel. 604 94 89 81

ślĘża

DlA Dzieci » » »

z cyklu: przewodnik czeka

WĄż z Mikołajem

G. 8:30| Kołłątaja – eureka – 502
informacje tel. 661-701-176

G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek

Koncerty » » »

PRzełaM siĘ szTUKĄ

KonceRT KanTaToWy

hasło wystawy nawiązuje do bożonarodzeniowej tradycji łamania się chlebem, składania życzeń i obdarowywania prezentami.

Koncerty Adwentowe 2014

6 grudnia, godz. 18:30 | Toya Golf&country club,
ul. Rakowa 5, Kryniczno, Wisznia Mała

MaUzeR

nie Poznane oKolice
WRocłaWia

14 Xii 2014 nieDzielA

oraz koncert zespołu freeWolni

G. 19:00 | opera Wrocławska

TeRMoPile PolsKie
G. 19:00 | scena j.Grzegorzewskiego

co KRoKoDyl jaDa
na obiaD? z Mikołajem

śWiĄTeczna aUKcja szTUKi

G. 18:00 | scena na strychu, WTW

KaWaleR sRebRnej Róży

G. 8:00 | Dw. Gł. PKP koło kas.
informacje tel. 661-701-176

G. 11:00 | Wrocławski Teatr lalek

Wystawa czynna od 1 grudnia do 30 stycznia 2015
Galeria arttrakt, ul. ofiar oświęcimskich 1

G. 18:00 | scena na świebodzkim

spotKAniA » » »
sWaP ubrań, butów i wszelkich dodatków. Wstęp 3zł

G. 18:00 | Kościół opatrzności
bożej. Wstęp wolny!

KabaReToWy FesTiWal
WRoceK 2014 gala finałowa

poświęcona twórczości JAnA
KAczMArKA bilety 30/40/50 zł
G. 20:00 | bF impart.
Voo Voo bilety: 35-60 zł
G. 20:00 | stary Klasztor

WycieczKi » » »

leśnica|MoKRa|leśnica
Wycieczka opłatkowa z ogniskiem. prow. Anna Woźnicka,
tadeusz Abramowicz (14 km)
G. 9:00 | leśnica – pętla tramwajowa nr 10, 20

DlA Dzieci » » »
nieDzielne PoRanKi
FilMoWo-WaRszTaToWe
G. 12:30 | cs WRo. Wstęp wolny!

bajKa o szczĘściU
G. 12:30 | Teatr lalki i aktora
w Wałbrzychu. bilety 15/18 zł

co KRoKoDyl jaDa
na obiaD?

spektakl z Mikołajem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek
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MaReK sosenKa

najPiĘKniejsza szoPKa beTlejeMsKa

zWyKŁe śWiĘtA – niezWyKŁe pocztóWKi
największy
kolekcjoner
w polsce, Marek sosenka
z 700 tysięcznej kolekcji
pocztówek i 40 tysięcznej
kolekcji zabawek wybrał te
związane ze świętami Bożego narodzenia. uzupełnieniem ekspozycji będzie
multimedialna prezentacja,
żywa choinka otoczona prezentami. Wystawie towarzyszyć będzie datownik
okolicznościowy, folder oraz kartka okolicznościowa.

XXii WoJeWóDzKA WystAWA poKonKursoWA 2014
Wystawianie szopek betlejemskich jest zwyczajem zakorzenionym w tradycji świąt Bożego
narodzenia. celem konkursu
jest tę tradycję kontynuować.
W skład sceny figuralnej powinny wejść: święta rodzina – Jezus,
Maria, Józef oraz towarzyszące
im zwierzęta. Mile widziane
Kacper niemiec, lat 13, kafel
pracownia ceramiczna MDK śród- przez organizatorów konkursu
mieście. instruktor Joanna sekuła (galeria twórczości plastycznej
Młodych przy MDK śródmieście) jest też szopka z postaciami
aniołów, pasterzy, królów, ludzi przybywających do stajenki, aby
oddać pokłon Jezusowi.

5 grudnia, godz. 12:00 | Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
ul. z. Krasińskiego 1

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

FUnDacja WażKa BADAniA terenoWe
fundacja zajmuje się Dolnym śląskiem. prowadzi badania terenowe, w ramach których dokumentuje lokalnych
artystów ludowych, w tym muzyków – śpiewaków, instrumentalistów, zespoły posiadające tradycyjny repertuar. zbiera i opracowuje również historie mówione.
Koncert muzyki tradycyjnej z potańcówką oraz wystawa
fotografii z badań terenowych.

Wernisaż 17 grudnia, godz. 12:00 | Muzeum etnograficzne
Wrocław, ul. Traugutta 111/113. (od 10.Xii-31. 01.2015)

WĄż spektakl z Mikołajem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek

speKtAKle » » »
zeMsTa
G.11:00|Wrocławski Teatr Komedia

13 grudnia, godz. 18:00 | Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21. Wstęp wolny!

ossolineUM

pożegnanie tytułu

nA WrocŁAWsKich tArgAch DoBrych KsiĄŻeK
stAre DruKi W noWych szAtAch | film
Książkę „od podszewki” znają konserwatorzy zabytków
z wrocławskiego ossolineum. przechowywane w ossolińskiej bibliotece arcycenne zabytki, zwane starodrukami, dotrwały do naszych czasów w różnym stanie.
Aby ratować te zniszczone, potrzeba fachowej wiedzy
i rzadkich już dziś umiejętności. film stare druki w nowych szatach prezentuje pełną konserwację tomiku
Dzieł Moliera z 1750 roku. począwszy od demontażu
książki, aż po ponowne jej uszycie i oprawienie.

G. 18:00 | Duża scena, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

spotKAnie z Mariuszem urbankiem i Mateuszem
palką, autorami publikacji Jan nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana oraz komiksu Kurier z Warszawy.
Piątek, 5 grudnia godz. 16.00-17.00 – sala e

to i oWo o polsKich KrólAch, czyli historyczna gra
planszowa „piast” z 1904 roku – turniej przygotowany
przez pracowników z.n. im. ossolińskich. Kostka, pionki, kartonowe monety oraz zabytkowa plansza do gry
sprzed stu lat mogą zapewnić mnóstwo emocji. rozgrywki zostaną poprzedzone krótką prezentacją zabytkowej gry odnalezionej w zbiorach ossolineum i wydanej
we współczesnym opracowaniu. zajęcia poprowadzi Aldona Mikucka z Działu edukacji i prezentacji zbiorów
znio, autorka współczesnego opracowania gry.
niedziela, 7 grudnia godz. 11-12:00 – sala zabaw dla dzieci
Dworzec Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego

G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek

15 Xii 2014 ponieDziAŁeK 17 Xii 2014

śWiaDecTWa WzloTU
UPaDKU WzloTU WzloTU
WzloTU UPaDKU i TaK
Dalej anTKa KocHanKa

czwartek, 4 grudnia godz. 12.30-13.30 – sala e

WĄż z Mikołajem

MaUzeR

śroDA

speKtAKle » » »
leninGRaD teatr piosenki
G. 19:00 | bF impart. bilety 40, 35zł

oKno na PaRlaMenT
G. 19:00 | scena Kameralna

niecH żyje Wojna!!!

pożegnanie tytułu
G. 19:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu

WystAWy » » »

G. 19:00 | iG sala Teatru laboratorium. bilet 20 zł

najPiĘKniejsza szoPKa
beTlejeMsKa 2014

spotKAniA » » »

XXii wojewódzka wystawa pokonkursowa – wernisaż

saloniKoWe
WaRszTaTy liTeRacKie

G. 12:00 | Muzeum etnograficzne

G. 18:00 | salonik Trzech Muz

DlA Dzieci » » »

czynne PonieDziałKi

co KRoKoDyl jaDa
na obiaD? z Mikołajem

czytAnie: lóD/WulKAn
G. 19:00 | scena na świebodzkim

G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

16 Xii 2014

WĄż z Mikołajem

WtoreK

speKtAKle » » »

G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek

DziaDeK Do oRzecHóW

oKno na PaRlaMenT

G. 11 i 19 | opera Wrocławska

G. 19:00 | scena Kameralna

18 Xii 2014

PaTeRnosTeR

czWArteK

G. 19:00 | scena na strychu, WTW

Koncerty » » »

niecH żyje Wojna!!!

KaPela ze Wsi WaRszaWa

pożegnanie tytułu

G. 19:00 | stary Klasztor

G. 19:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu

speKtAKle » » »

saMe baby stand-up
G. 19:00 | Mleczarnia

MaUzeR
G. 19:00 | iG sala Teatru laboratorium. bilet 20 zł

DlA Dzieci » » »

boRys GoDUnoW
G. 11:00 | opera Wrocławska

leninGRaD

spektakl teatru piosenki
G. 17:00 | bF impart. bilety 40, 35zł

beTlejeM PolsKie
G. 19:00 | Duża scena, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

co KRoKoDyl jaDa
na obiaD? z Mikołajem

PoDRóż ziMoWa

G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

G. 19:00 | scena na świebodzkim

DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

IM. TADEUSZA MIKULSKIEGO WE WROCŁAWIU
Rynek 58, tel.: 71 344-39-03, e-mail: wbp@wbp.wroc.pl, www.wbp.wroc.pl, Dyrektor: Andrzej Tyws
LU CIL L A KOS SOWSK A
IMAG INAR IU M TO ŻS AMOŚ CI
Galeria pod Plafonem
Lucilla Kossowska – artystka, malarka, aktywistka,
pedagog, członkini ZPAP, tak mówi o tej wystawie:
„W moich najnowszych pracach z cyklu Imaginarium
tożsamości, poszukuję odpowiedzi na pytanie, kim
jestem. (...) Pozwalam płynąć obrazom wewnętrznym, wypływać z głębi: wyobraźni, podświadomości,
archetypów i żywiołów, aby mogły wyłonić się z materii malarskiej koloru, faktury, waloru i uprzedmiotowić”. Wernisaż 12 grudnia 2014, godz. 17.30
Wystawa będzie czynna do 16 stycznia 2015

4 grudnia (czwartek), godz. 17.00
MADAGASKAR W GŁĄB I WSZERZ
Spotkanie z Tomaszem Owsianym
Biblioteka Romańska, III piętro

6 grudnia (sobota), godz. 10.30
BAJKOmania – baśnie niemieckie
Biblioteka 7 Kontynentów, parter

6 grudnia (sobota), godz. 11.00
SOBOTA Z RPG
Biblioteka Niemiecka, I piętro

9 grudnia (wtorek), godz. 16.00
Dyskusyjny klub Audiobooka
„ZANIM ZASNĘ” – S.J. WATSONA
Oddział Ksiązki Mówionej, parter

S P OT KAN IE Z R AFAŁ EM R ÓŻ EWIC ZE M
12 grudnia, godz. 17.00, sala konferencyjna, 3 p.
Zapraszamy na wieczór autorski noworudzkiego
poety i dziennikarza, twórcy i redaktora portalu
www.poecipolscy.pl, połączony z promocją jego debiutanckiego tomu wierszy, zatytułowanego „Product
placement”. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć postawy pokolenia wchodzącego dopiero do świata literatury.

10 grudnia (środa), godz. 16.00
Tradycje wielu kultur
ADWENT W TRADYCJI NIEMIECKIEJ
Czytelnia, II piętro

10 grudnia (środa), godz. 18.30
Klub Fantastyczny
O BRANDONIE SANDERSONIE
Biblioteka Niemiecka, I piętro
fot. Jarosław Pluta

MIL OWY M K RO K IEM P O Z ACH O DZ IE U SA
12 grudnia, godz. 18.30, sala konferencyjna, 3 p.
Klub Książki Podróżniczej „Globtrotter” zaprasza na prelekcję Emilii
Nowaczyk, która tak oto przybliża
temat: „Zachodnia część USA obfituje w parki oraz pomniki narodowe.
Obejrzenie ich pozostawia wspomnienia niesamowitości obrazów, nie
znajdujących często powtórzenia
w innym rejonie Ziemi. Podziw wzbudzają też pozostałości dawnej indiańskiej
kultury i rozmach nowych miast. Opisać trudno, to trzeba zobaczyć!”
WENE ZU E L A – R A J WP IE K LE , CZY P IE K ŁO W R A J U ?
Wrocławski podróżnik Arkadiusz Wyrostek zaprezentuje w Bibliotece plon swojej ostatniej wyprawy – wystawę fotografii i wygłosi prelekcję poświęconą Wenezueli, w której „duże niebezpieczne metropolie (jak Caracas) kontrastują
z nieokiełznaną dziką przyrodą zielonego piekła”. Na zdjęciach zobaczymy m.in.
Indian Warao, żyjących w delcie Orinoko, egzotyczne zwierzęta, dżunglę amazońską, wielkie
równiny Los Llanos, najwyższy wodospad świata.
Wystawa – od 1 do 31 grudnia, 2 piętro
Prelekcja – 19 grudnia, godz. 18.00, sala 35, 3 p.

11 grudnia (czwartek), godz. 16.00
Pracownia Rękodzieła
STYLOWO NA ŚWIĘTA
Sala konferencyjna, III piętro

11 grudnia (czwartek), godz. 15.00
Biblioteczna Akademia Niemowlaka
NOSEK DO WĄCHANIA
Biblioteka 7 Kontynentów (Zapisy od 8 XII)

11 grudnia (czwartek), godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Malucha
POMÓŻMY BIEDRONCE
Biblioteka 7 Kontynentów (Zapisy od 8 XII)

17 grudnia (środa), godz. 16.00
SEKRETY MALARZY – GROTTGER
Czytelnia, II piętro

18 grudnia (czwartek), godz. 16.00
Dyskusyjny Klub Książki dla Seniorów
NAGRODY – NIKE I ANGELUS
Biblioteka Niemiecka, I piętro

18 grudnia (czwartek), godz. 17.00
Biblioteczna Akademia Starszaka
ZDROWE POTRAWY SĄ SMACZNE?
Biblioteka 7 Kontynentów (Zapisy od 15 XII)

20 grudnia (sobota), godz. 11.00
Międzypokoleniowe „Spoko-Poko”
„WARTOŚCI-SKY” – SZCZĘŚCIE
Biblioteka 7 Kontynentów (Zapisy od 15 XII)
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sebastian petrycy z pilzna (1554-1626)

jeDnościĄ silni finAŁy
18. DolnoślĄsKiego turnieJu sŁoWA
stowarzyszenie twórców i Animatorów Kultury zaprasza
na finały Dolnośląskiego turnieju słowa w 460. rocznicę urodzin sebastiana petrycego z pilzna (1554-1626) – pierwszego polskiego tłumacza etyKi niKoMAcheJsKieJ Arystotelesa.

ETYKA

turniej pod patronatem: Metropolity Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora oświaty.
10 grudnia, środa godz. 9:00 | szkoły podstawowe
11 grudnia, czwartek godz. 9:00 | szkoły gimnazjalne
12 grudnia, piątek godz. 9:00 | szkoły ponadgimnazjalne i inni
centrum edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży
MDK im. M. Kopernika, ul. Kołłątaja 20

cyRK WiDoWisKo teAtrAlne z uDziAŁeM
MegA MArionet zWierzĄt
cyrk bez przemocy, nadmarionety, animowane przez
aktorów-lalkarzy tworzą piękne, kolorowe przedstawienie – hołd dla sztuki teatralnej, lalkarskiej i cyrkowej. spektakl w reżyserii Wiktora Wiktorczyka,
założyciela i szefa teatru Klinika lalek.
po każdym spektaklu spotkanie z Mikołajem!

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Arystoteles

5 grudnia, godz. 11:30 oraz 6 i 7 grudnia, godz. 16:00
Dla dzieci od 3 lat | czas trwania: 1 godz.
bF impart, ul. Mazowiecka 17. bilety: 17/19 zł

UTWóR PoD cHoinKĘ
popis sekcji instrumentów klawiszowych. W programie przewidziane są występy solistów grających
na keyboardach oraz wokalistów. opieka artystyczna
i prowadzenie – Janusz Marut.
20 grudnia, godz. 13: 00 | Młodzieżowy Dom Kultury
śródmieście, ul. Dubois 5. Wstęp wolny!

RaDio aRMaGeDDon

w Wałbrzychu

G. 19:15 | Duża scena, WTW

spotKAniA » » »

PRzyjazne DUsze
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

bolesłaWiecKa
GWiazDKa życzliWości

WystAWy » » »

G. od 15:00| Rynek, bolesławiec

TeResa bieRnacKa
i MiRosłaWa beRnaT

DlA Dzieci » » »

2xB – malarstwo i ilustracja

co KRoKoDyl jaDa
na obiaD? z Mikołajem

G. 14:00 | Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach zdroju

WĄż z Mikołajem

z WizyTĄ U aRTysTy
PłaWna 2014 część ii

DziaDeK Do oRzecHóW

G. 17:00 | Galeria DsaFiTa

DlA Dzieci » » »
co KRoKoDyl jaDa
na obiaD? z Mikołajem

G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek
G. 19:00 | opera Wrocławska

20 Xii 2014

soBotA

Koncerty » » »

G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

UTWóR PoD cHoinKĘ

WĄż z Mikołajem
G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek

popis sekcji instrumentów
klawiszowych

19 Xii 2014

G. 13:00 | MDK śródmieście,
ul. Dubois 5. Wstęp wolny!

piĄteK

Koncerty » » »

speKtAKle » » »

KonceRT
bożonaRoDzenioWy

WycinKa HolzFÄllen

G. 19:00 | Filharmonia sudecka
w Wałbrzychu. bilety 15-30 zł

G. 18:00 | scena j.Grzegorzewskiego

speKtAKle » » »

preMierA

ReTURn To THe Voice

(z angielskimi napisami)
KaWaleR sRebRnej Róży
G. 19:00 | opera Wrocławska

preMierA reż. grzegorz Bral

ReTURn To THe Voice

G. 19:00 | Katedra św. Marii
Magdaleny, ul. szewska 10

preMierA reż. grzegorz Bral

Małe zbRoDnie MałżeńsKie
G. 19:00 | scena Kameralna

G. 19:00 | Katedra św. Marii
Magdaleny, ul. szewska 10

PoDRóż ziMoWa

Małe zbRoDnie
MałżeńsKie

po przedstawieniu spotkanie
z ewą skibińską

MĘczennicy

G. 19:00 | scena Kameralna

RaDio aRMaGeDDon

G. 19:00 | Duża scena, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

G. 19:15 | Duża scena, WTW

RaDio aRMaGeDDon

złe Kino makabryczny

G. 19:15 | Duża scena, WTW

G. 19:00 | scena na świebodzkim

stand-up eWeliny ŻAK

WycieczKi » » »

G. 19:00 | Teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu

WRocłaW WscHóD

PRzyjazne DUsze
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

Wielcy inni: jezUs,
GoMbRoWicz, osiecKa

stand-up Miros ŁAWy ŻAK
G. 20:30 | Teatr Dramatyczny

z cyklu: przewodnik czeka
G. 8:00| info. tel. 661-701-176

las osoboWicKi

ognisko, opłatek, kolędy
G. 10:00 |Pętla tramwajowa
linii 14 i 24 na osobowicach

nr 250 – grudzień 2014

25

KRóleWna śnieżKa on ice!
po wielkim zeszłorocznym sukcesie przedstawienia
peter pan on ice, Wild rose uK production powraca do polski z nowym znakomitym show – Królewna śnieżka on ice! Wspaniała scenografia,
artystyczna choreografia, podniebne, zapierające
dech w piersiach ewolucje w wykonaniu prawdziwych mistrzów łyżwiarstwa figurowego, kostiumy
oraz rekwizyty olśniewające czystym pięknem i elegancją. całość scalona przepiękną muzyką autorstwa silvio Amato. to wszystko sprawia, że historia
pięknej królewny dostarcza najmłodszym widzom
niezapomnianych wrażeń. cudowne lodowe widowisko zachwyciło już widzów m.in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, francji, szwajcarii, czy niemczech.
W tym roku dołączą do nich polscy widzowie. przedstawienie Królewna śnieżka on ice będzie można
zobaczyć już w grudniu we Wrocławiu, poznaniu,
Krakowie, Katowicach, Łodzi oraz w Warszawie!
8 grudnia, godz. 14:30 i 18:00 |Hala stulecia,
ul. Wystawowa 1. bilety: 60/70/100/130 zł
ebilet.pl, eventim.pl, salony empik
oraz u organizatora: makroconcert.com
cojestgrane.pl koncentrator kultury

czaRoDziejsKi FleT speKtAKle z MiKoŁAJeM

DziaDeK Do oRzecHóW

reżyseria i scenografia: Marek zákosteleckỳ

Koncert MiKoŁAJKoWy DlA Dzieci
orkiestra symfoniczna filharmonii sudeckiej, grupa zespołu
pieśni i tańca Wałbrzych, Dyrygent Warcisław Kunc

twórcy przedstawienia bawią się zarówno muzyką genialnego
kompozytora, jak i operową konwencją, przekładając czarodziejski flet, zarówno pod względem fabularnym, jak i muzycznym,
na bajkę dla dzieci. Muzyka jest dla nich inspiracją, libretto – punktem wyjścia, a postacie wykreowane przez emanuela
schikanedera – bazą uniwersalnych i ponadczasowych charakterów. przedstawienie zyskuje też nowego bohatera – samego
Wolfganga Amadeusza, który staje się łącznikiem między baśniowym światem barokowej opery a współczesną dziecięcą widownią. Mozart Marka zákosteleckỳ'ego nosi conversy i gra
na doskonale znanych małym widzom instrumentach: dzwonkach, trójkącie, kontrabasie, perkusji, a nawet butelkach z wodą.
3, 4, 5, 9, 10 grudnia, godz. 9:30, 6, 7 grudnia, godz. 15:00 | Duża scena,
Wrocławski Teatr lalek, pl. Teatralny 4. spektakl dla dzieci 6+

Balet Dziadek do orzechów piotra czajkowskiego wg
bajki ernsta hoffmanna od momentu powstania
w 1892 roku zyskał ogromną popularność. oryginalne
melodie, wyraziste tematy i pieczołowicie przemyślana instrumentacja ukazują sceny z bajki rozgrywające się m.in. w fantastycznym królestwie słodyczy.
6 grudnia, godz. 17:00 | Filharmonia sudecka,
ul. słowackiego 4, Wałbrzych. bilety: 30/20/15 zł

le Filo Fable
teAtr lAlKi i AKtorA z WAŁBrzychA
interaktywny spektakl, na motywach bajek filozoficznych z różnych stron świata. uczy dzieci rozmawiać,
zadawać pytania i próbować na nie odpowiedzieć.
uzmysławia, jak ważne jest to, kim jesteśmy, a nie, jak
wyglądamy. poucza, że dzieci, także te najmniejsze,
mogą mieć własne zdanie.
spektakl – 6 grudnia, godz. 11:00 (bilet 5 zł po rezerwacji)
spotkanie z Mikołajem – godz. 12:00 (wstęp wolny)
cK zamek, pl. świętojański 1
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cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Koen nUTTeRs MieJsce, czAs, (DŹWiĘKi)³
Kontrabasista, didżej i kurator. tworzy muzykę poprzez ustrukturyzowaną improwizację, kompozycję
oraz konceptualne procedury. Jest absolwentem Królewskiego Konserwatorium Muzycznego w hadze
oraz Konserwatorium Muzycznego w Amsterdamie.
od 2010 roku współprowadzi zespół kameralny Konzert Minimal, którego repertuar stanowią głównie
utwory kompozytorów związanych z grupą Wandelweiser. obecnie gra również w zespołach the pitch,
tape that i the new silence. W latach 2002-2009 był
aktywnym członkiem n collective – międzynarodowej
platformy skupiającej muzyków-improwizatorów. organizator cyklu koncertów DnK-Amsterdam. Mieszka w Berlinie i Amsterdamie.
program: Koen nutters, fields (2014)
Miejsce, czas, (dźwięki) to seria koncertów poświęconych różnym sposobom funkcjonowania dźwięku
w czasie i przestrzeni, modalnościom ciszy, performatywnym aspektom muzyki oraz niestandardowym rodzajom notacji muzycznej. głównym ich celem jest
jednak próba zmiany przyzwyczajeń percepcyjnych
publiczności. przygotowane działania będą zatem zorientowane na szczegół i pogłębione, wielopłaszczyznowe słuchanie, co ma pomóc w obalaniu wszelkich
nabytych automatyzmów oraz zaszczepieniu w odbiorcach sympatii do tego co nowe i wymykające się
kategoryzacji. cały cykl jest wyraźnym nawiązaniem
do tradycji eksperymentu wyznaczonej przez Johna cage’a i innych twórców ze szkoły nowojorskiej.
7 grudnia, godz. 20:00|studio bWa Wrocław,
ul. Ruska 46a/13 (w pasażu, ii piętro). Wstęp wolny!

eneRGia DŹWiĘKU #8
13.12.2014, godz 18:00 | Wrocław, sala Gotycka,
ul. Purkyniego 1. bilety: 45/55 zł

T.loVe
W tym roku mija 20 lat
od wydania „prymitywu”. Albumu, który był
fot. A. tyszko
i jest do dzisiaj, prawdziwą pigułą punk’n’roll’owej energii. Krążek nagrany został
tuż po odejściu Janka Benedeka – już z Majcherem na gitarze – i skonsolidował na wiele lat skład zespołu… z perkozem,
polakiem i nazimem. ten łobuzerski zestaw chuligańskich,
pełnych miejskiej poezji kawałków, dał nam kopa na całą dekadę, owocując kolejnymi udanymi albumami, takimi jak „Al
capone”, czy też „chłopaki nie płaczą”.
2 grudnia, godz. 20:00 | sala Gotycka w starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. bilety: 60/55

DlA Dzieci » » »
WĄż z Mikołajem

G. 12:30 | Teatr lalki i aktora
w Wałbrzychu. bilety 15/18 zł

G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek

naj dla dzieci od 1 do 4 lat

21 Xii 2014 nieDzielA

G. 16:00 | Teatr lalki i aktora
w Wałbrzychu. bilety 15/18 zł

Koncerty » » »

22 Xii 2014 ponieDziAŁeK

KonceRT oRGanoWy

Koncerty Adwentowe 2014
G. 18:00 | Kościół opatrzności
bożej. Wstęp wolny!

speKtAKle » » »
caRMen
G. 17:00 | opera Wrocławska

WycinKa HolzFÄllen

przedstawienie z angielskimi
napisami
G. 18:00 | scena j.Grzegorzewskiego

RaDio aRMaGeDDon
G. 18:15 | Duża scena, WTW

ReTURn To THe Voice

preMierA reż. grzegorz Bral
G. 19:00 i 21:30 | Katedra św.
Marii Magdaleny, ul. szewska 10

Małe zbRoDnie MałżeńsKie
G. 19:00 | scena Kameralna

MĘczennicy
G. 18:00 | Duża scena, Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

PRzyszeDł
MĘżczyzna Do KobieTy
G. 20:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu

WycieczKi » » »
osoboWice – śWiniaRy
prow. Alfred fryśny, Bożena
frankowska (15 km)
G. 9:30 | osobowice – pętla
tramwajowa nr 14, 24

Koncerty » » »
KonceRT KolĘD
i MiejsKa WiGilia
G. 15:00 | Rynek w Wałbrzychu

26 Xii 2014 piĄteK
speKtAKle » » »
MayDay
G. 19:00 | scena Kameralna

27 Xii 2014 soBotA
speKtAKle » » »
WycinKa HolzFÄllen

(z angielskimi napisami)
G. 18:00 | scena j.Grzegorzewskiego

MayDay
G. 19:00 | scena Kameralna

WycieczKi » » »
WycieczKa Piesza

z Brzeziny przez Wojnowice
do Mokrej (Mirosława halik)
G. 10:10 |Pętla tramwajowa
linii 10 i 20 w leśnicy

28 Xii 2014 nieDzielA
Koncerty » » »
KaRnaWałoWa Gala
oPeRoWo-oPeReTKoWa
G. 19:00 | sala Widowiskowa
ceTiK, ul. Kościuszki 18, stronie
śląskie. Wstęp wolny!

speKtAKle » » »

DlA Dzieci » » »
WĄż z Mikołajem

zeMsTa nieToPeRza

G. 11:00 | Wrocławski Teatr lalek

MayDay

Wół i osioł pastorałka dla
dzieci i dorosłych

WycinKa HolzFÄllen

nieDzielne PoRanKi
FilMoWo-WaRszTaToWe

G. 18:00 | scena j.Grzegorzewskiego

G. 12:30 | cs WRo. Wstęp wolny!

G. 17:00 | opera Wrocławska
G. 19:00 | scena Kameralna

(z angielskimi napisami)
WycieczKi » » »
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TaKe 6
ich muzykę określa się jako
chrześcijański pop-soul-jazz.
Jednak
nawiązywanie
do chrześcijańskiej tradycji nie przeszkadza sekstetowi w zdobywaniu list przebojów, a piosenki z albumu Brothers stały się bardzo szybko dyskotekowymi hitami. take 6 dzięki doskonałym
głosom i niezwykłym aranżacjom radzą sobie na scenie doskonale bez instrumentów. Długo bronili się przed wspomaganiem
wokali. przełomem był właśnie krążek Brothers z 1996 roku.
3 grudnia, godz.19:30 | synagoga Pod białym bocianem,
ul. Włodkowica 1. bilety: 150/120/90/65, wejściówki 45 zł

Gaba KUlKa

4 grudnia, godz. 20:30 | sala Gotycka w starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. bilety: 50/45/40 zł

ToMMy eMManUel
Ma na swoim koncie ponad 20 albumów
i 2 nominacje do nagrody grammy. Australijczyk jest uważany za tytana gitary,
gdyż każdego roku gra prawie 300 koncertów. W chwilach, kiedy nie występuje,
fot. A. clarke prowadzi warsztaty, jammuje albo
po prostu opowiada o muzyce. Artysta nigdy nie przedstawia
wcześniej programu koncertowego, ale dopiero na scenie decyduje o swoich wykonaniach.
7 grudnia, godz. 18:00 | centrum Kongresowe, kompleks Hali stulecia,
ul. Wystawowa 1. bilety: 150/120/90 zł

MaReK DyjaK
nie każdemu odpowiada styl bycia Dyjaka, choć od kilku lat nie pije i walczy z nałogiem, to wciąż pozostaje sobą [...]
Bywały w jego karierze momenty, w których muzyk mógł iść za ciosem – wbić się
na potocznie zwany „artystyczny świecznik”. Wolał jednak iść własną drogą, nie zawsze łatwą, lecz kierowaną przez siebie samego, nie oddał swojej kariery w cudze
ręce. niektórzy widzą w tym artystyczną pozę – Dyjaka wyklętego, samotnika i indywidualistę. Mocnym głosem, śpiewa
równie mocne utwory, w których – jak mówią sami fani – jest
krew, żółć i łzy. na rynku papierowych supermenów jest zjawiskiem – ocenia Jan Wołek..
7 grudnia, godz. 21:00 | sala Gotycka w starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. bilety: 60/45 wejściówki 30 zł

Będzie to wydarzenie unikatowe, w którym wystąpi
wyjątkowa wokalistka paulina Kut pochodząca z Wrocławia. obydwa zespoły
zaprezentują się w obcej dla
siebie rzeczywistości, bowiem wywodzą się z dwóch
równoległych wymiarów. Dollz będzie promować swoją
świeżutką ep-kę pod tytułem. „taa...”
parallel poszukując autentyczności przekazu sięga
po oszczędne instrumentarium. zespół aktualnie pracuje nad pierwszą płytą.
11 grudnia, godz. 20:00 | sanatorium Kultury,
Przejście Garncarskie 2. bilety: 15 zł

aciD DRinKeRs
podczas koncertów będziemy grać utwory m.in. z płyty „25 cents for a riff”, która miała premierę 6 października. skoro muzyka ma być klasyczna to czy
macie spodziewać się w takim razie na trasie fortepianu, skrzypiec, dyrygenta i filharmonii? W żadnym
wypadku! przez ćwierć wieku przyzwyczailiśmy Was
do podążania we wszystkich kierunkach w szerokim
obszarze muzyki metalowej.
12 grudnia, godz. 20:00 | sala Gotycka w starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. bilety: 50/45

cojestgrane.pl koncentrator kultury

Koncert promujący materiał z najnowszej płyty the escapist oraz najbardziej znane piosenki gaby Kulki.
odważny, niespokojny, głęboko osobisty album the escapist muzycznie
czerpie z klasyki lat siedemdziesiątych, nie tracąc z oczu współczesności. to pierwsza od pięciu lat
studyjna płyta gaby Kulki, zawierająca autorski materiał. the escapist to 10 piosenek o ucieczce
i o fascynacji, opowieści o miejscach, w których ściera się ze
sobą świat wyobraźni i twarda rzeczywistość.

Dollz i PaRallel We WRocłaWiU
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PReseleKcja zGłoszeń
Do PRoGRaMU biennale WRo 2015
W centrum sztuki Wro trwa preselekcja zgłoszeń
do programu Biennale Wro 2015, które w ogromnej
liczbie napłynęły do organizatorów z całego świata.
przez dwa dni można dołączyć do zespołu selekcyjnego i zagłosować na wybrane prace ekranowe, które
będą prezentowane w formie projekcji w galerii Wro.
29-30 grudnia | centrum sztuki WRo, ul. Widok 7

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

aDResoWniK cjG
Akademia Muzyczna, pl. Jana pawła ii, nr 2
Biuro Wystaw Artystycznych Wrocław – galerie sztuki Współczesnej: Awangarda, ul. Wita stwosza 32, Dizajn, ul. świdnicka 2-4, szkła i ceramiki, pl. Kościuszki 9/10, studio BWA, ul.
ruska 46a/13 (w pasażu, ii piętro)
centrum inicjatyw Artystycznych, ul. tęczowa 79/81
centrum Kultury zamek, pl. świętojański 1
centrum sztuki impart, ul. Mazowiecka17
centrum sztuki Wro, ul. Widok 7
Dcf - Dolnośląskie centrum filmowe, ul. piłsudskiego 64A
Dolnośląska Biblioteka publiczna im. t. Mikulskiego, rynek 58
filharmonia Wrocławska, ul piłsudskiego 19
hala stulecia, ul. Wystawowa 1
instytut grotowskiego: przejście Żelaźnicze – sala teatru laboratorium, sala Kinowa. studio na grobli, ul. na grobli 30/32
Kamieniczka Małgosia, ul. odrzańska 39/40
Kino nowe horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Klub eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19
Klub Muzyki i literatury, pl. gen. t. Kościuszki 10
Klub Muzyczny stary Klasztor, ul. purkyniego 1
Klub pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Kościół św. Krzyża, pl. Katedralny, ostrów tumski
MDK śródmieście, ul. Dubois 5
Mieszkanie gepperta, ul. ofiar oświęcimskich 1/2
Muzeum Archeologiczne, Arsenał Miejski, ul. cieszyńskiego 9
Muzeum etnograficzne we Wrocławiu, ul. traugutta 111/113
Muzeum narodowe, pl. powstańców Warszawy 5
Muzeum poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1
opera Wrocławska, ul. świdnicka 35
salonik trzech Muz, ul. zawalna 7 (wejście od podwórza)
teatr Arka, ul. Mennicza 3
teatr Dramatyczny, pl. teatralny 1, Wałbrzych
teatr lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Buczka 16
teatr pWst, ul. Braniborska 59
sceny teatru polskiego: scena im. J. grzegorzewskiego, ul. g.
zapolskiej 3; scena na świebodzkim, pl. orląt lwowskich 20c;
scena Kameralna, ul. świdnicka 28
Wrocławskie centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1
Wrocławski teatr Komedia, pl teatralny 4
Wrocławski teatr lalek, pl teatralny 4
Wrocławski teatr Współczesny, ul. rzeźnicza 12 (WtW)
zakład narodowy im. ossolińskich, Aula ul. szewska 37
Wpis do kalendarium jest bezpłatny. informacje kulturalne prosimy przysyłać do 20-go na adres: redakcja@cojestgrane.pl
organizatorzy zastrzegaja sobie możliwość zmiany podanych
w co Jest grAne terminów lub odwołania imprezy.

KaMP! We DRaW a
enigmatyczny duet z Wrocławia – tym sformułowaniem zwykło się określać We Draw A.
elektro-popową formację powołał do życia związany z indigo tree, peve lety. latem 2012 r. muzycy stworzyli pierwszy utwór – tears from the sun, będący
zapowiedzią ep-ki glimpse. KAMp! – powstali siedem lat temu,
ale prawdziwą popularność zyskali blisko dwa lata temu, gdy
ukazał się ich pierwszy longplay zatytułowany po prostu Kamp!.
Krążek spotkał się tak dużym zainteresowanie, że już po kilkunastu dniach nakład trzeba było powiększać o kilka tysięcy.
12 grudnia, godz. 20:00 | Klub eter. ul. Kazmierza Wlk. bilety: 38/45 zł

KaPela ze Wsi WaRszaWa
istnieje od 1997 roku. na jej repertuar składają się awangardowe interpretacje muzyki tradycyjnej,
szeroko pojętego terenu Mazowsza,
ukochanej krainy chopina. Mimo
wierności tradycyjnym technikom
gry i śpiewu, pełne inwencji wykonania dawnych utworów
brzmią zaskakująco awangardowo i są w pełni zrozumiałe dla
współczesnego odbiorcy.
18 grudnia, godz.19:30 | sala Gotycka w starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. bilety: 60/45 wejściówki 35 zł

sMolec|sKałKa|jaRnołTóW (12 km)
prowadzi Anna habasińska
G. 9:45 | Dw. Gł. PKP, koło kas

DlA Dzieci » » »
nieDzielne PoRanKi
FilMoWo-WaRszTaToWe
G. 12:30 | cs WRo. Wstęp wolny!

29 Xii 2014 ponieDziAŁeK
speKtAKle » » »
zeMsTa nieToPeRza

31 Xii 2014 śroDA
Koncerty » » »
MiĘDzynaRoDoWa
Gala sylWesTRoWa

Koncert sylWestroWy
G. 19:00 | aula leopoldina

speKtAKle » » »
PsycHoTeRaPia czyli seX
W życiU człoWieKa

speKtAKl sylWestroWy
G.17:00|Wrocławski Teatr Komedia

G. 19:00 | opera Wrocławska

zeMsTa nieToPeRza

30 Xii 2014 WtoreK

szalone nożyczKi

Koncerty » » »
zeMsTa nieToPeRza

Wielkie Widowisko
operetkowe w iii aktach
G. 19:00 | aqua zdrój, ul. Ratuszowa 6, Wałbrzych. bilety 40-100 zł

speKtAKle » » »
zeMsTa nieToPeRza
G. 19:00 | opera Wrocławska

DWaDzieścia
najśMieszniejszycH
PioseneK na śWiecie

100. spektakl!
G. 20:00 | scena Kameralna

G. 18:00 | opera Wrocławska

speKtAKl sylWestroWy
G.18:30|Wrocławski Teatr Komedia

TeRMoPile PolsKie

speKtAKl sylWestroWy
G. 20:00 | scena j.Grzegorzewskiego

20. najśMieszniejszycH
PioseneK na śWiecie

speKtAKl sylWestroWy
G. 20:00 | scena Kameralna

TRzy Razy łóżKo

speKtAKl sylWestroWy
G.21:40|Wrocławski Teatr Komedia

czysTa KoMeRcja

speKtAKl sylWestroWy
G.22:15|Wrocławski Teatr Komedia

® nr 103265. Wydawca: Co Jest Grane Agencja Wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz. Adres korespondencyjny: Co Jest Grane skr.
poczt. 1007, 50-950Wrocław 68.Redaktornaczelny:Grażyna Migniewicz,tel. 666 878 930,grazyna.migniewicz@cjg.plInternet: www.cojestgrane.pl,
redakcja@cojestgrane.pl.Druk–Print.Redakcjanieponosiodpowiedzialnościza powierzonymateriał,zmianyw kalendarium,treśćogłoszeńi reklam.
Zastrzegamysobieprawoskracaniai adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.SprawyspornerozpatrywanesąprzezSądwłaściwydlawydawcy.

STAND - UP
PIOSENKA DEBILNA
POTYCZKI KABARETOWE
GALA JANA KACZMARKA
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Zwiastun Festiwalu WROCEK
Wieczorne Kabaretów Cykanie
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Nurt-OFF - Klub Festiwalowy
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Nurt-OFF - Klub Festiwalowy
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Potyczki Kabaretowe
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Koncert Galowy Kabaretowego
Festiwalu WROCEK 2014
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