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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

MIÊDZYNARODOWA
  

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. 

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 

GALA
SYLWESTROWA

w Auli Leopoldina
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KALENDARIUM GRUDZIEŃ 2014
1 Xii 2014 ponieDziAŁeK

Kon cer ty »  »  »
eRic MaRienTHal 
eM banD oRKiesTRa 
G. 19:00 | stary Klasztor.
bilety 30-60 zł
speK tA Kle  »  »  »
boHaTeRKi
G. 19:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
Wy stA Wy  »  »  »
W KRĘGU
bożeGo naRoDzenia
na kart kach pocz to wych wro -
cław skie go fi lo kar ty sty
sta ni sła wa chmu ry
G. 18:00 | salonik Trzech Muz
Maciej bibeRsTein
the Book of Mystery
G. 19:00 | Mleczarnia
fil My  »  »  »
PoloWanie
Dyskusyjny Klub filmowy
G. 20:00 | DcF. bilet 10 zł
2 Xii 2014 WtoreK

Kon cer ty  »  »  »
T.loVe Bilety 45-60 zł
G. 20:00 | stary Klasztor
speK tA Kle  »  »  »
aMaDeUsz
G. 18:00 | Du ża sce na, Te atr PWsT
Wstęp wol ny!
PoDRóż ziMoWa
reż. pa weł Miś kie wicz
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
boHaTeRKi

G. 19:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
Ta jeM ni czy oGRóD
G. 19:15 | Du ża sce na, WTW
Wy stA Wy  »  »  »
MenDini Maestro del Design
G. 17:00 | Ga le ria asP - neon,
ul. Trau gut ta 21;
G. 18:00 | Mu zeum ar chi tek tu ry. 
fil My  »  »  »
KURczaK ze śliWKaMi
filmowy Klub seniorów
G. 20:00 | DcF. bilet 10 zł
spo tKA niA  »  »  »
Hi sTo Ria WRo cłaW sKicH
TRaM Wa jóW
Wszech ni ca Wie dzy o Wro cła -
wiu za pra sza na wy kład 
inż. Ja nu sza Ko rze niow skie go
G. 17:00 |Dol no ślą ska bi blio te ka
Pu blicz na iii p., Ry nek
DlA Dzie ci »  »  »
KRzy Wi Ry jeK 
spektakl z Mi ko ła jem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
3 Xii 2014 śroDA

Kon cer ty  »  »  »
TaKe 6 
G. 19:30 | synagoga Pod białym
bocianem. bi le ty 150-45zł
speK tA Kle  »  »  »
DajeMy bRoń 
sPRaWnyM inaczej
ga la fi na ło wa v Aka de mii 
te atral nej dla osób nie peł no -
spraw nych
G. 11:00 | TP scena Kameralna

Ka Wa leR sRebR nej Ró ży preMierA
ri chArD strAuss
Kie row nic two mu zycz ne, dy ry gent: ewa Mich nik
re ży se ria: georg ro ote ring
Jed na z naj zna ko mit szych oper ri char da straus sa
(1864-1949), któ rej pra pre mie ra mia ła miej sce w drez -
deń skiej sem pe ro per (1911). owoc współ pra cy kom po -
zy to ra z wy bit nym au striac kim po etą i dra ma tur giem
hu go nem von hof man n stha lem, któ ry stwo rzył li bret -
ta do sze re gu oper straus sa.
Ko me dia mu zycz na w trzech ak tach, dzie ło po wsta wa -
ło w la tach 1909-1910. ty tu ło wy ka wa ler (okta wian) ja -
ko po sła niec mi ło ści wrę cza mło dej zo fii srebr ną ró żę,
ale to tyl ko je den ze szcze gó łów bo ga tej in try gi mi ło -
snej, przy wo dzą cej na myśl iście ope ret ko we pe ry pe tie
z ukry wa niem się, prze bie ran ka mi i se kret ny mi schadz -
ka mi włącz nie. strauss i hof man n sthal, wiel cy ar ty ści
mu zy ki i sło wa, nie two rzą tu jed nak ope ret ki, lecz sub -
tel ną ko me dię, peł ną wy raź nych od nie sień do ope ry ko -
micz nej a la Mo zart. od naj dzie my w tym dzie le tak że
alu zje do wło skie go sty lu bel can to oraz do po pu lar nych
wal ców wie deń skich.
PReMieRa 13, 14 i 20 grudnia, godz. 20:00
opera Wrocławska, ul. świdnicka 35

RUDolPHina 2 Motety 2-chóroWe
cAntores Minores WrAtislAvienses:
„ru dol phi na 2” jest dru gim z cy klu kon cer tów pre zen -
tu ją cych dzie ła zgro ma dzo ne w bi blio te ce księ cia le -
gnic ko -brze skie go Je rze go ru dol fa, bę dą cej jed nym
z naj ob szer niej szych zbio rów mu zycz nych Xvii-wiecz -
nej eu ro py. tym ra zem pre zen to wa ne bę dą po cho dzą -
ce wy łącz nie z rę ko pi sów dzie ła re li gij ne prze zna czo ne
na 2 chó ry (6-8 gło sów) do tek stów z pi sma świę te go.
to nie zwy kła oka zja usły szeć tak wy bit nych kom po zy -
to rów ów cze snej eu ro py jak o. di las so, h. l. has sler
czy g. cro ce oraz mniej zna nych: D. Bru net ti, r. gio va -
nel li, A. Agaz za ri. te uni ka to we mo te ty mi strzów po li -
fo nii za pre zen tu je wro cław ski ze spół can to res Mi no res
Wra ti sla vien ses pod kie run kiem pio tra Kar pe ty na
trzech kon cer tach (War sza wa, le gni ca, Wro cław).
szcze gó ło we in for ma cje na www.ka me ra li sci.pl
19 grudnia, godz. 18:00 |aula i lo, pl. Klasztorny 7, legnica
20 grudnia, godz. 18:00 |Rynek-Ratusz, Wrocław. Wstęp wolny!

Pie śni oca lo ne Kon cert pie śni gru ziń sKich 
Wy ko nują: Alek san dra Ko tec ka, ewa pa si kow ska
i to ma sz Wierz bow ski
pre zen to wa ne pie śni są za le d wie nie wiel ką czę ścią bo ga tej tra -
dy cji gru ziń skie go śpie wu li tur gicz ne go – jed nej z naj star szych
na świe cie tra dy cji mu zy ki ko ściel nej – któ rej w ubie głych stu le -
ciach kil ka krot nie gro zi ło za po mnie nie w wy ni ku im pe ria li stycz -
nych dzia łań car skiej ro sji, a póź niej związ ku ra dziec kie go.
Współ cze śnie tra dy cja śpie wu li tur gicz ne go po zo sta ła by je dy nie
przed mio tem ba dań teo re tycz nych, np. et no gra ficz nych, gdy by
nie dzia łal ność chó ru Mal kha za er kva ni dze – po cząt ko wo w cer -
kwi An chi skha ti, a obec nie w cer kwi Ma ma Da vi ti w tbi li si. po -
dej mo wa ne przez er kva ni dze dzia ła nia obej mu ją m.in. sta ra nia,
by oca lo ny ma te riał zo stał po now nie włą czo ny do li tur gii Ko -
ścio ła gru ziń skie go.
pie śni za pre zen to wa ne pod czas kon cer tu są ad re so wa ne nie
tyl ko do wier nych Ko ścio ła gru ziń skie go, lecz tak że do wszyst -
kich, któ rzy ce nią mu zy kę po dyk to wa ną im pul sem du cho wym.
10 grud nia, godz. 19:00 | Ko ściół św. idzie go, pl. Ka te dral ny.
Wstęp wol ny po uprzedniej rezerwacji: tel. 71 34 45 320
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in For ma CJa i re Zer wa CJa Bi le tów: 
Dział pro mo cji i ob słu gi wi dzów tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81

Go DZi ny pra Cy ka sy:  ka sa ope ry, ul. Świd nic ka 35, tel. 71 370 88 18
pn–so 12-19.00; nd 11-17.00; go dz. przed spek ta klem. prze rwa 15.15-15.30

Ewa Mich nik
za pra sza!

sza now ni pań stwo,
wśród gru dnio wych pro po zy cji ope ry
Wro cław skiej na szcze gól ną pań stwa
uwa gę za słu gu je pre mie ra ope ry ko -
micz nej ri char da straus sa „Ka wa ler srebr nej ró ży”. to zna -
ko mi te dzie ło za pre zen tu je my pań stwu w wy jąt ko wym
mo men cie. W ro ku 2014 przy pa da bo wiem 150-rocz ni ca uro -
dzin te go wiel kie go nie miec kie go kom po zy to ra i dy ry gen ta.
Je ste śmy je dy nym te atrem ope ro wym w pol sce, któ ry z oka -
zji te go ob cho dzo ne go na ca łym świe cie ju bi le uszu umie ścił
w swo ich pla nach pre mie rę dzie ła te go au to ra. Wy sta wie nie
ope ry r. straus sa ma dla nas szcze gól ne zna cze nie, bo wiem
kom po zy tor przed la ty kie ro wał or kie strą wro cław skiej ope -
ry i pre zen to wał tu swo je utwo ry. 
spek takl przy go to wa ny zo stał przez świa to wej re no my twór ców
(georg ro ote ring – re ży se ria, lu kas noll – sce no gra fia) i za pre -
zen to wa ny zo sta nie w mię dzy na ro do wej ob sa dzie so li stów.
par tię Mar szał ko wej Księż nej Wer den berg za śpie wa wy bit -
na ame ry kań ska so pra nist ka Me agan Mil ler, a w par tii Ba ro -
na ochs auf ler che nau wy stą pi zna ko mi ty au striac ki bas
Man fred hemm. czo ło we par tie w spek ta klu za śpie wa ją też
mło dzi, uzna ni ar ty ści ope ry Wro cław skiej. ro lę okta wia na wy -
ko na An na Ber nac ka, w par tii zo fii wy stą pią: Alek san dra Ku bas -
-Kruk, An na li cho ro wicz i Jo an na Mo sko wicz. Je stem prze ko na na,
że na sza in sce ni za cja oka że się ar ty stycz nym wy da rze niem, któ -
re za in te re su je pu blicz ność pol ską i za gra nicz ną.
rów nie atrak cyj na jest rów nież in na na sza gru dnio wa pro po -
zy cja – nie zwy kle lu bia na przez wi dzów ope ret ka „ze msta
nie to pe rza” skom po no wa na przez „kró la wal ca” Jo han -
na straus sa. pięk na mu zy ka, barw ne ko stiu my, im po nu ją ca
sce no gra fia, po ry wa ją ce sce ny ta necz ne, zna ko mi ci wy ko -
naw cy – to gwa ran cja do brej za ba wy dla pu blicz no ści
w okre sie syl we stro wo -no wo rocz nym. 
W gru dnio wym re per tu arze zna la zły się też po pu lar ne ope ry
„car men” g. Bi ze ta i „Bo rys go du now” M. Mu sorg skie go,
a tak że chęt nie oglą da ne przez mło dych wi dzów spek ta kle
ba le to we „Dzia dek do orze chów” p. czaj kow skie go.
Dzię ku jąc pań stwu za życz li wość i za in te re so wa nie
na szy mi spek ta kla mi w mi ja ją cym ro ku, ży czę zdro wych
i po god nych świąt Bo że go na ro dze nia oraz wszel kiej
po myśl no ści w no wym ro ku 2015. z ra do ścią ocze ki wać
bę dzie my pań stwa w ope rze Wro cław skiej.

ewa Mich nik
Dy rek tor na czel ny i ar ty stycz ny

ope ry Wro cław skiej

13 so 1900

14 nd 1900

20 so 1900

kawaler sreBrneJ róży
riCharD strauss

p re m i e r a
17 śr 1100 DZiaDek Do orZeChów piotr CZaJkowski

17 śr 1900 DZiaDek Do orZeChów piotr CZaJkowski

18 cz 1900 Borys GoDunow moDest musorGski

19 pt 1900 DZiaDek Do orZeChów piotr CZaJkowski

21 nd 1700 Carmen GeorGes BiZet

28 nd 1700 Zemsta nietoperZa Johann strauss

29 pn 1900 Zemsta nietoperZa Johann strauss

30 wt 1900 Zemsta nietoperZa Johann strauss

31 śr 1800 Zemsta nietoperZa Johann strauss

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
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aMaDeUsz
G. 18:00 | Du ża sce na, Te atr PWsT
Wstęp wol ny!
PoDRóż ziMoWa
reż. pa weł Miś kie wicz
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
Ta jeM ni czy oGRóD
G. 19:15 | Du ża sce na, WTW
DziaDy przed sta wie nie z
au dio de skryp cją i na pi sa mi
G. 17:00 | sce na j.Grze go rzew skie go
spo tKA niA  »  »  »
WszecHnica TeaTRalna
AWAngArDoWA reWoltA
W utWorAch goMBro-
WiczA pro wa dze nie Mag da -
-le na chla sta -Dzię cio łow ska
G. 11:00 | sce na na świe bodz kim
Wstęp wol ny!
śWiaTłośĆ z cieMności
spo tka nie z po ezją ewy Jed no -
róg i le ona Bu dzy now skie go
pro wa dzi An na pa cio rek
G. 17:00|Klub Mu zy ki i li te ra tu ry
Wstęp wol ny!
aRTysTKi i szTUKa Mocna
jaK MĘżczyzna
G. 18:00 | Muzeum Współczesne
Wrocław. Wstęp wolny!
DlA Dzie ci »  »  »
czaRoDziejsKi FleT 
z Mi ko ła jem
G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek
4 Xii 2014 czWArteK

Kon cer ty  »  »  »
Gaba KUlKa bilety 35-50 zł
G. 20:30 | stary Klasztor
speK tA Kle  »  »  »
Dzieci z bUlleRbyn
(au dio de skryp cja i tłu ma cze -
nie mi go we)
G. 11:00 | TP sce na Ka me ral na
DziaDy (au dio de skryp cja i
na pi sy). po spektaklu spo tka -

nie z Mariuszem Kil ja nem 
G. 17:00 | Teatr Polski, sce na im.
j. Grze go rzew skie go
TRzy Razy łóżKo
G.18:00|Wrocławski Teatr Komedia
aMaDeUsz
G. 18:00 | Du ża sce na, Te atr PWsT
Wstęp wol ny!
Ta jeM ni czy oGRóD
G. 19:15 | Du ża sce na, WTW
MayDay 2
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia
fil My  »  »  »
sTa Re DRU Ki
W no WycH sza TacH
film z. n. im. osso liń skich pre -
zen tu ją cy kon ser wa cję to mi ku
Dzieł Mo lie ra z 1750r.
G. 12:30 | sa la e, Tar gi Książ ki,
Dwo rzec Wro cław Głów ny
KU Ma Re. 
GU RU Dla Każ De Go
Akademia planete+ Doc
G. 20:00 | DcF. bilet 20 zł
spo tKA niA  »  »  »
PRzysTaneK DUszniKi
mia sto ocza mi ry szar da
grze la kow skie go – wy wiad
G. 16: 00 | Mu zeum Pa pier nic twa
w Dusz ni kach zdro ju
Me To Da PRa cy THe oDo -
Ro sa Te Rzo Po Ulo sa
z TeK sTa Mi Kla sycz ny Mi 
Wy kład mi strzow ski po łą czo -
ny z po ka zem pra cy
G. 17:00 | iG sala Teatru
laboratorium. Wstęp wolny!
czy Ta nie „aR cHi TeK TU Ry”-
MiĘ Dzy Mo DeR ni zMeM
a so cRe ali zMeM
G. 17:30 | Muzeum Współczesne
Wrocław. Wstęp wolny!
PaRK TysiĄclecia
spo tka nie z ku ra to ra mi:
M. gen der i W. Ko złow skim 
G. 18:00 | studio bWa 

Ta jeM ni ca KRa sna la szo Mo la
no Wy oBy WA tel MiA stA Wro cŁA WiA

W ma ju te go ro ku, kie dy
na ko lej ny kon cert ru szył
ze spól spi ri tu als sin gers
Band zgi nął ich szef ar ty -
stycz ny i za ło ży ciel ze spo -
łu Wło dzi mierz szo mań ski.
od te go mo men tu od by ło
się wie le kon cer tów po -
świę co nych pa mię ci te go
wspa nia łe go mu zy ka, wo -

ka li sty, kom po zy to ra, aran że ra i pe da go ga, a na de
wszyst ko cu dow ne go czło wie ka. 5 grud nia br. dzię ki
wiel kie mu wspar ciu Dy rek to ra na ro do we go fo rum
Mu zy ki – An drze ja Ko sen dia ka na stą pi ko lej na od sło -
na po sta ci ar ty stycz nej Włod ka szo mań skie go. 
od pew ne go cza su atrak cją Wro cła wia sta ły się Kra -
sna le, któ re za miesz ku ją wszel kie za kąt ki mia sta.
Każ dy z nich ma swo ją hi sto rię, imię i cha rak te ry stycz -
ny wy gląd. „szo mol”, bo ta ką ksy wę miał u przy ja ciół
Wło dek szo mań ski to ko lej ny Kra snal, któ ry za miesz -
ka na sta łe we Wro cła wiu, a je go miej scem sta nie się
mu rek pod bu dyn kiem fil har mo nii Wro cław skiej
przy ul. pił sud skie go, gdzie bę dzie za wsze cze kał
na ko lej ny wspa nia ły kon cert. Bę dzie miał cha rak te ry -
stycz ną bro dę i uśmiech (któ rym ob da rzał wszyst kich
lu dzi), oku la ry na czub ku no sa, par ty tu rę i ba tu tę, któ -
rą za tro ska ny nad ko lej ny mi dźwię ka mi, bę dzie dra -
pał się po gło wie. Kra snal szo mol to no wy, ma ły
oby wa tel na sze go mia sta. Bę dzie sie dział wśród przy -
ja ciół mu zy ków, któ rych zna od daw na i no wych, któ -
rzy na pew no przyj dą go od wie dzić. 
po uro czy sto ściach po sa dze nia Kra sna la od bę dzie się
wy jąt ko wy kon cert fa mi lij ny w reż. Mar ci na Ko łacz kow -
skie go. usły szy my naj bar dziej zna ne wier sze po ety Ju -
lia na tu wi ma z mu zy ką Wło dzi mie rza szo mań skie go,
w no wych aran ża cjach pio tra haj du ka – pan tra la liń ski,
oku la ry, zo sia sa mo sia, lo ko mo ty wa czy spóź nio ny
sło wik to tyl ko nie któ re utwo ry, ja kie znaj dą się w pro -
gra mie te go wie czo ru.
5 grud nia, godz. 18: 00 | Uro czy stość po sa dze nia Kra sna la
Godz. 19: 00 | Kon cert Fa mi lij ny | sa la Fil har mo nii
Wro cław skiej, ul. j. Pił sud skie go 19

Kon ceRT bo żo na Ro Dze nio Wy
or kie stra sym fo nicz na fil har mo nii su dec kiej
Krzysz tof her dzin trio. Dy ry gent Ja cek ro ga la
Jaz zo we opra co wa nia ko lęd i pa sto ra łek cie szą się w pol sce
co raz więk szym za in te re so wa niem. in ter pre ta cje ewy Bem,
An ny Ma rii Jo pek, gra ży ny Au gu ścik, czy zu peł nie no we kom -
po zy cje Wło dzi mie rza na hor ne go oraz zbi gnie wa pre isne ra
uzu peł nia ją ko lę do wą opra wę świąt, któ ra od daw na na le ży
do na grań ze spo łów Ma zow sze i śląsk. na kon cer cie tria
Krzysz to fa her dzi na z or kie strą sym fo nicz ną fil har mo nii su -
dec kiej usły szy my ory gi nal ne opra co wa nia pol skich ko lęd
(W żło bie le ży, gdy ślicz na pan na, Bóg się ro dzi, lu laj że Je zu -
niu, W żło bie le ży, Mi zer na ci cha, Wśród noc nej ci szy, Je zus ma -
lu sień ki i in.) w aran ża cjach li de ra.
19 grudnia, godz. 19:00 | Fil har mo nia su dec ka,
ul. sło wac kie go 4. bilety: 30/20/15 zł

KonceRT śWiĄTeczny noWy roK BieŻy
Kon cert wy ko na scholz
sAlon enseMBle:
Ja nusz ny kiel i ewa Mut -
kow ska – skrzyp ce, Jan
sko pow ski – wio lon cze la,
to masz iwa nek – kon -
tra bas, Je rzy Jan ke – for -
te pian. W pro gra mie

syl we stro we, no wo rocz ne i świą tecz ne szla gie ry sa -
lo no wej mu zy ki: m. in. J. strauss, f. le har, g. Bi zet
27 grudnia, godz. 17:00 | Pałac na Wodzie, staniszów 23
bilety: 40/30/15 zł



Partnerzy 
strategiczni:

Mecenat:

www.bilety.nfm.wroclaw.pl
 Narodowe Forum Muzyki
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TeM Po Ra Ry URban 
lanD sca Pes wy kład Do ris
gstach w ję z. an giel skim.
G. 19:00 | Muzeum Współczesne
Wrocław. Wstęp wolny!
DlA Dzie ci »  »  »
czaRoDziejsKi FleT 
spektakl z Mi ko ła jem
G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek
calineczKa z Mi ko ła jem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
brzUcHo
G. 17:30 | Wrocławski Teatr lalek
5 Xii 2014 piĄteK

Kon cer ty  »  »  »
TajeMnica 
KRasnala szoMola 
uro czy stość po sa dze nia Kra -
sna la oraz kon cert fa mi lij ny
G. 18:00 | Filharmonia Wrocławska
speK tA Kle  »  »  »
Dzieci z bUlleRbyn
(spek takl z au dio de skryp cją
i tłu ma cze niem mi go wym)
G. 11:00 | sce na Ka me ral na
DziaDy (przed sta wie nie z
au dio de skryp cją i na pi sa mi)
G. 17:00 | sce na j.Grze go rzew skie go
Kolacja na czTeRy Rece
G.18:00|Wrocławski Teatr Komedia
aMaDeUsz
G. 18:00 | Du ża sce na, Te atr PWsT
Wstęp wol ny!
za MeK
G. 19:00 | sce na na stry chu, WTW

PRzyszeDł 
MĘżczyzna Do KobieTy
G. 19:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
MayDay 2
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia
Wy stA Wy  »  »  »
baRbaRa GóRniaK
noKturny WrocŁAWsKie
tAJeMniczy WrocŁAW
G. 15:00 | Mu zeum spor tu i Tu ry -
sty ki, ul. M. Ko per ni ka, Kar pacz
eWa Mi siaK – WeR ni saż
oBrAzy nienAMAloWAne
G. 19:00 | bF iMPaRT
jaceK oPała – Finisaż
G. 16:00 | Galeria sztuki jDa,
Podwale 16
fil My  »  »  »
salMa
G. 16:00 | DcF. Wstęp wolny!
za KRa Ta Mi nie no si My
bU ReK
G. 18:00 | DcF. Wstęp wolny!
na sza KlĄ TWa,
laTo z anToneM
G. 20:00 | DcF. Wstęp wolny!
spo tKA niA  »  »  »
sPo TKa nie aU ToR sKie
z au to ra mi  znio: Ma riu szem
urban kiem i Ma te uszem pal ką
G. | 16:00 | sa la e, Tar gi Książ ki,
Dwo rzec Wro cław Głów ny
oTWaRTy PRzeGlĄD
prac stu den tów z pra cow ni

anna PaTRys śWiĄtecznA gAlA
MistrzóW opery WŁosKieJ
in ter pre ta tor ka mu zy ki współ -
cze snej oraz śpie wacz ka ora -
to ryj no -kan ta to wa. lau re at ka
uni ver sal Mu sic Award oraz
grAnD priX Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Wo kal ne go dla
so pra nów Dra ma tycz nych
elizABeth connell prize.
Jed na z naj wy bit niej szych śpie -
wa czek ba ro ko wych w pol sce. Dys po nu je roz le głą 3,5 okta wo wą
ska lą gło su, nie zwy kłą bie gło ścią, zna ko mi tą tech ni ką wo kal ną
oraz uni kal ną ciem ną bar wą. stu dio wa ła w kla sie śpie wu oraz
by ła uczest nicz ką Kur sów Mi strzow skich prof. hen ry ki Ja nu -
szew skiej -stań czyk, a tak że prof. Je rze go Ar ty sza, dr ra do sła wa
Żu kow skie go, prof. evy Bla ho wej oraz prof. eu ge niu sza są siad -
ka. W re per tu arze An ny pa trys znaj du je się 15 ról ope ro wych, 35
świa to wych pra wy ko nań mu zy ki współ cze snej, po nad 110 dzieł
ora to ryj nych i kan tat, oko ło 100 dzieł współ cze snych, po nad 800
pie śni, po nad 300 dzieł ka me ral nych i naj waż niej sze sym fo nie
wo kal ne w tym iii sym fo nia pie śni Ża ło snych h. M. gó rec kie go.
29 grudnia, godz. 19:00 | zdrojowy Teatr animacji,
Park zdrojowy 1 - jelenia Góra - cieplice

1139-1143 Wie czo ry lisz tow skie
aleKsiej KoMaRoW – FoR Te Pian
lau re at i Mię dzy nar. Kon kur su pia ni stycz ne go

im. f. lisz ta we Wro cła wiu (1999 r.)
4 grud nia g. 12.30 – trzeb ni ca
sta ro stwo po wia to we, ul. le śna 1
(159 kon cert dla mło dzie ży „Jak słu chać Mu zy ki?”)
4 grud nia g. 18.00 – trzeb ni ca
sta ro stwo po wia to we, ul. le śna 1
5 grud nia g. 18.30 – obor ni ki ślą skie 
sa lo nik czte rech Muz, ul. J. pił sud skie go 13
6 grud nia g. 17.00 – Wro cław 
Klub Mu zy ki i li te ra tu ry, ul. t. Ko ściusz ki 10
7 grud nia g. 18.00 – Brzeg
za mek pia stów ślą skich, pl. zam ko wy 1
W pro gra mie utwo ry: l. v. Beetho ve na, c. M. We be ra,
f. lisz ta, A. skria bi na, M. Mosz kow skie go
sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

AleKsieJ KoMAroW
(ur. 31 mar ca 1976r. w Ka ra -
gan dzie, Ka zach stan). W 1983r.
roz po czął na ukę gry na for te pia -
nie w spe cjal nej szko le Mu zycz -
nej w Ka ra gan dzie.
Jest ab sol wen tem Kon ser wa to -

rium im. pio tra czaj kow skie go w Mo skwie (łącz nie ze
stu dia mi po dy plo mo wy mi) oraz cen tral nej szko ły Mu -
zycz nej przy tym Kon ser wa to rium. W obu tych uczel -
niach kształ cił się w la tach 1992-2001 pod kie run kiem
pro fe so ra Ju ri ja sle sa rie wa. W la tach 2003-2004 stu -
dio wał w „Ac ca de mia pia ni sti ca in con tri col Ma estro”
w imo li (Wło chy) u la za ra Ber ma na oraz uzu peł nia ją co
u Bo ri sa pe tru shan sky`ego.
Jest lau re atem: v na gro dy na ii Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie pia ni stycz nym „Ar thur ru bin ste in in me mo riam”
w Byd gosz czy (1996), ii na gro dy na vii con cor so in ter -
na zio na le per pia no for te or che stra cit ta di can tu
(Wło chy, 1997), iii na gro dy na i Mię dzy na ro do wym Kon -
kur sie pia ni stycz nym im. f. lisz ta we Wro cła wiu
(1999), ii na gro dy na v Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
pia ni stycz nym im. J. i. pa de rew skie go w Byd gosz czy
(2001), iv na gro dy na Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
pia ni stycz nym pa mię ci vla di mi ra ho ro wit za w Ki jo wie
(ukra ina – 2003). W ro ku 1999 otrzy mał a sty pen dium
yama ha eu ro pe an fo un da tion.
Kon cer tu je ja ko so li sta (re ci ta le i kon cer ty sym fo nicz -
ne w Ja po nii, Ka zach sta nie, niem czech, pol sce, ro sji,
sło we nii i we Wło szech. Był ju ro rem pierw szej i dru giej
edy cji kon kur sów dla mło dych pia ni stów „cho pin's gol -
den ring” w ra do vl ji cy (sło we nia – 2005, 2006).
Kon cer ty re ali zo wa ne są dzię ki po mo cy fi nan so wej Władz sa -
mo rzą do wych Wo je wództw Dol no ślą skie go i opol skie go, po -
wia tu trzeb ni ca. gmin: Brzeg, obor ni ki ślą skie, Wro cław,
związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców stoArt w War sza wie.
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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 TUR NIEJ DY RY GEN -
TU RY CHó RAL NEJ W STRO NĘ PO LI FO NII *

10-14 XII, Sala 102E AMKL
OTWARTY MISTRZOWSKI KURS
DYRYGENCKI PROWADZONY PRZEZ
MAESTRO GABRIELA CHMURĘ *

13 XII, godz. 20.00 Sala Koncertowa AMKL
KON CERT LAU RE ATóW VI MIĘ DZY NA -
RO DO WE GO TUR NIE JU DY RY GEN TU RY
CHó RAL NEJ W STRO NĘ PO LI FO NII *

14 XII, godz. 19.00 Sala Koncertowa AMKL
KONCERT AKADEMICKIEJ ORKIESTRY
SYMFONICZNEJ WIEŃCZĄCY
KURS MISTRZOWSKI PROWADZONY
PRZEZ MAESTRO GABRIELA CHMURĘ *

* Wstęp za bez płat ny mi kar ta mi wstę pu
* Wstęp za zaproszeniami

Sza now ni Pań stwo,
gru dnio wa ofer ta ar ty stycz na Aka de mii Mu zycz nej
im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu w spo sób szcze gól ny
ad re so wa na jest do mi ło śni ków sztu ki śpie wu chó ral ne go,
ale tak że do wiel bi cie li mu zy ki sym fo nicz nej, ka me ral nej i so lo wej.
Już 1 grud nia za pra sza my na wy stęp kwar te tu smycz ko we go
Atom String Qu ar tet. Mu zy cy ze spo łu po pro wa dzą rów nież kurs
mi strzow ski dla stu den tów.
Wy jąt ko wym dla nas wy da rze niem bę dzie wi zy ta Ma estro Ga brie la Chmu ry, jed ne go
z naj wy bit niej szych dy ry gen tów prze ło mu XX i XXI wie ku, dok to ra ho no ris cau sa na szej
Uczel ni, któ ry w dniach 10-14 grud nia po pro wa dzi otwar ty mi strzow ski kurs dla mło dych
dy ry gen tów. Zwień cze niem kur su bę dzie kon cert w wy ko na niu Aka de mic kiej Or kie stry
Sym fo nicz nej pod ba tu tą stu den tów uczest ni czą cych w kur sie.
W grud niu Aka de mia Mu zycz na we Wro cła wiu bę dzie tak że miej scem spo tka nia uta len to wa -
nych mło dych dy ry gen tów z róż nych kra jów Eu ro py – uczest ni ków VI Mię dzy na ro do we go 
Tur nie ju Dy ry gen tu ry Chó ral nej W STRONĘ POLIFONII. Kon kurs roz pocz nie się 10 grud -
nia, a kon cert lau re atów od bę dzie się 13 grud nia. Za pra szam Pań stwa za rów no na wszyst kie
prze słu cha nia, któ re są otwar te dla pu blicz no ści, jak i na uro czy sty kon cert lau re atów.
Po za wy mie nio ny mi wy da rze nia mi, od bę dzie się sze reg in te re su ją cych kon cer tów.
W dniach 2 i 3 grud nia za pre zen tu ją się przed Pań stwem przed sta wi cie le śro do wi ska kom -
po zy tor skie go i wy ko naw cy mu zy ki współ cze snej m.in. Awan gar do wa Or kie stra So und
Fac to ry Or che stra, twór cy zwią za ni ze Stu diem Kom po zy cji Kom pu te ro wej na szej Uczel ni.
W dniach 7 i 14 grud nia stu den ci wy stą pią pod czas Kon cer tów Ad wen to wych w ko ście le 
Oj ców Pau li nów we Wro cła wiu. 
W grud niu od bę dą się po nad to w na szej Uczel ni trzy waż ne im pre zy na uko we: 
IV Mię dzy na ro do wa Kon fe ren cja Na uko wa Ana li za dzie ła mu zycz ne go. Hi sto ria -the oria -
-pra xis, III Kon fe ren cja Na uko wa Po cząt ki szkol nic twa mu zycz ne go na Dol nym Ślą sku
po dru giej woj nie świa to wej, III Se sja Na uko wa Twór czość ka me ral na Ro man ty ków. 
Ser decz nie za pra szam Pań stwa do Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro -
cła wiu, po zo sta jąc z na dzie ją, że każ de z wy da rzeń do star czy Pań stwu wie lu nie za po mnia -
nych wra żeń. Szcze gó ło wa in for ma cja o ofer cie ar ty stycz nej Uczel ni do stęp na jest na na szej
stro nie in ter ne to wej www.amuz.wroc.pl
Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia pro szę przy jąć ży cze nia do bre go
zdro wia, spo ko ju, po go dy du cha, a w No wym Ro ku re ali za cji pla nów i za mie rzeń
oraz wszel kiej po myśl no ści.

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

Rek tor Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu

VI Międzynarodowy Turniej Dyrygentury Chóralnej
W STRONĘ POLIFONII
współfinansowany jest ze środków Gminy Wrocław

Otwarty Mistrzowski Kurs Dyrygencki 
realizowany jest w ramach Programu Visiting Professors
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rzeź by prof. g. Ja skier skiej -
-Al brzy kow skiej
G. od 16:00 | studio bWa 
THe liVinG THeaTRe –
esTeTyKa PoliTyczności
Wy kład dr Joanny ostrowskiej
G. 18:00 | iG sala Kinowa
DlA Dzie ci »  »  »
czaRoDziejsKi FleT 
z Mi ko ła jem
G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek
calineczKa z Mi ko ła jem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
cyRK widowisko teatralne
G. 11:30 | bF impart. bilet 17 zł
X WRo cłaW sKie śWiĘ To
Uli cy śWiĘ Te Go Mi Ko ła ja
sło dy cze, za ba wy, wy stę py!
G. od 12:00 | Przy Ko ście le
św. elż bie ty. Wstęp wol ny!
PRzyPaDKi boniFaceGo
TRĄbKi dla dzieci 3-8 lat
G. 17:00 | oWe oDRa, 
ul. Młyńska 3, oława. bilet 5 zł
6 Xii 2014 soBotA

Kon cer ty  »  »  »
czesłaW śPieWa
G. 17:00 | oWe oDRa, 
ul. Młyńska 3, oława. bilet 50 zł
DziaDeK Do oRzecHóW
Koncert Mikołajkowy
G. 17:00 | Fil har mo nia su dec ka
w Wał brzy chu. bi le ty 15-30 zł
speK tA Kle  »  »  »
Hans, DoRa i WilK
G.19:00|TP sce na na świe bodz kim
MayDay
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
PsycHoTeRaPia czyli seX
W życiU człoWieKa
G.19:00|Wrocławski Teatr Komedia
za MeK
G. 19:00 | sce na na stry chu, WTW
DoM aKToRa. PoczĄTeK

ostat ni gu li wer, zbrod nia 
w ga le rii vic to ria i ta jem ni ca
ho te lu su de ty. 
G. 19:00 | Maraton, ul. Ko le jo wa 1
w Wał brzy chu
Wy stA Wy  »  »  »
GRzeGoRz KocHaniec
sAMsArA – wer ni saż
G. 17:00 | Klub pod Kolumnami
fil My  »  »  »
jaK zbU Do WaĆ Pań sTWo?
G. 12:00 | DcF. Wstęp wolny!
Wyznanie zeliMa,
żanaozen: nieznana
TRaGeDia
G. 14:00 | DcF. Wstęp wolny!
niesaMoWiTy azeRbejDżan
G. 16:00 | DcF. Wstęp wolny!
spo tKA niA  »  »  »
MiKołajKoWe WaRszaTy
PlasTyczne
G. 11:00 | centrum edukacji
Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, 
ul. Kołłątaja 20. Wstęp wolny!
Każ Dy Mo że GRaĆ W sHo -
Gi – ja poń skie sza chy. Mi ko -
łaj w bi blio te ce po ja poń-
sku! – tur niej w Dōbut su
shōgi (dla dzie ci 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 
Wy ciecz Ki  »  »  »
WycieczKa Piesza
tra sa: park Wschod ni, las
ra ko wiec ki, Kład ka zwie rzy -
niec ka i za le sie.
G. 10:00 | Przy wejściu do Parku
Wschodniego na ul. Krakowskiej
DlA Dzie ci »  »  »
MiKołajKi
G. od 10:00 | cH biel. Wrocławskie
calineczKa z Mi ko ła jem

DajeMy bRoń sPRaWnyM inaczej
nie wie le jest mo men tów, kie dy te atr prze sta je być ilu zją, a sta je
się naj czyst szym wy ra zem emo cji i wra żeń. gdy za miast ak tor -
skiej gry ob ser wu je my au ten tycz ne prze ży wa nie „tu i te raz”. tak
bę dzie 3 grud nia – pod czas Mię dzy na ro do we go Dnia osób nie -
peł no spraw nych. z róż nych za kąt ków pol ski do Wro cła wia przy -
ja dą dzie ci i mło dzież spraw ni ina czej. po ka żą swój spo sób
obro ny przed spo łecz ną izo la cją. ich bro nią bę dzie te atr.
Aka de mia te atral na dla osób nie peł no spraw nych – „na sze ko -
rze nie” – to ogól no pol ski pro jekt re ali zo wa ny w opar ciu o au tor -
ską me to dę pra cy z ar ty sta mi nie peł no spraw ny mi, opra co wa ną
przez re ży ser kę i twór czy nię te atru in te gra cyj ne go Ar ka, re na -
tę Ja siń ską. W 2014 ro ku swo im za się giem ob ję ła 5 wo je -
wództw: dol no ślą skie, opol skie, ślą skie, lu bu skie i wiel ko pol skie.
3 grudnia, od godz. 11:00 | scena Kameralna Teatru Polskiego,
ul. świdnicka 28

ReTURn To THe Voice preMierA
te Atru pieśń Ko zŁA reż. grze gorz Bral
pol ska pre mie ra spek ta klu, któ re go świa to wa pre mie ra
od by ła się na te go rocz nym frin ge fe sti val w edyn bur gu.
Kon cert re turn to the vo ice po wstał na ba zie ar chi -
wal nych za pi sów źró dło wych i ma te ria łów po zy ska -
nych pod czas wy praw ba daw czych, któ re od by ły się
w 2012 oraz 2013 ro ku. się ga jąc do ko rze ni kul tu ry
szkoc kiej i wy ko rzy stu jąc zdo by tą wie dzę na te mat
mu zy ki cel tyc kiej, tech nik wy ko naw czych oraz isto ty
tra dy cji prze ka zu ust ne go, re ży ser grze gorz Bral
stwo rzył cał ko wi cie no wa tor skie wy da rze nie mu zycz -
ne. Do pra cy za pro sił wy bit ną wo ka list kę jaz zo wą An -
nę Ma rię Jo pek oraz kom po zy to rów Ma cie ja ry chłe go
i Je an –clau de’a Acqu avi vę. Ar cha icz ne ska le po cho -
dzą ce ze szkoc kich wysp i eli tar ny już dziś ję zyk ga -
elic ki wpro wa dzo no w no wy kon tekst mu zycz ny.
19, 20, 21 grud nia, godz. 19:00 oraz 21 grud nia, godz. 21:30
Ka te dra św. Ma rii Mag da le ny, uli ca szew ska 10

MaU zeR W re ży se rii the odo ro sa te rzo po ulo sa 
po raz pierw szy wy sta wi łem Mau ze ra z oka zji 80. uro -
dzin he ine ra Mülle ra. By ło to w Ate nach w 2009r.
Mau ze r to sztu ka ze wszech miar po li tycz na, uwa ża się ją
po wszech nie za klu czo we dzie ło Mülle ra, zaj mu je tak że
istot ne miej sce na ma pie współ cze sne go dra ma tu świa -
to we go. Bio rąc za punkt wyj ścia hi sto rycz ny kon tekst
woj ny do mo wej mię dzy bol sze wi ka mi a zwo len ni ka mi
wła dzy ca ra, Müller snu je tu roz wa ża nia na te mat ety ki
re wo lu cji, do gma ty zmu ide olo gii, upad ku zna cze nia ży cia
ludz kie go i po raż ki ko mu ni zmu. po sta cie sce nicz ne do -
sta ją się w try by ma chi ny pro du ku ją cej ka tów i sta nąć
mu szą twa rzą w twarz z prze mo cą, któ ra prę dzej czy
póź niej oka zu je się owo cem każ dej re wo lu cji. to wła śnie
ty tu ło wy mau zer jest bro nią, któ rą tak bun tow ni cy, jak
zwy cięz cy wy ko nu ją eg ze ku cje swo ich wro gów. za ra zem
sym bo li zu je on ko niec zbrod ni, śmierć i ma chi nę wo jen -
ną. idąc w ślad za Mülle rem, chcie li śmy w na szym przed -
sta wie niu po ka zać mo ment utra ty przy ję tej mia ry, któ ry
mo że zro dzić za rów no bo ha te rów, jak zbrod nia rzy. 
tekst Mülle ra w dzi siej szej epo ce upad ku wszel kich war -
to ści etycz nych i po wszech nej ko mer cja li za cji mo że
ujaw nić swo je zbaw cze dzia ła nie, je śli tyl ko do trze się
do je go sa me go sed na. (...) 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
11, 14–16 grudnia, godz. 19:00|iG sala Teatru laboratorium,
Przejście żelaźnicze, Rynek-Ratusz. bilety: 20 zł
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Prometeusz spektakl 

Prometeusz spektakl 

Prometeusz spektakl 

Prometeusz spektakl 

Jazz jam session koncert

Justyna Patecka wystawa

wystawa

Blues jam session koncert

Leningrad spektakl 

BASK Otwarta Pracownia Kultury Baskijskiej

Europejska Noc Literatury

Non Sola Scripta

Krzysztof Maj
dyrektor generaln

IMPART

 
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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Do bie ga my do koń ca ka len da rzo we go ro ku. Mi ja ją cych 12 mie się cy mo że my z czy stym su mie niem za li czyć do in te re su -
ją cych ar ty stycz nie i uda nych or ga ni za cyj nie. z my ślą o na szej pu blicz no ści na sce nach przy Ma zo wiec kiej za pre zen to -
wa li śmy wie le cie ka wych zja wisk mu zycz nych i te atral nych. By li śmy obec ni tak że po za mu ra mi im par tu. Bar dzo do brze
zo sta ły przy ję te kon cer ty ze spo łu lin kin park, a tak że Ja me sa Blun ta, Al pha vil le i Ja me sa Ar thu ra, któ re okla ski wa ły
na sta dio nie Miej skim dzie siąt ki ty się cy wi dzów.
W grud niu na tu ral nie na stę pu je czas kul tu ral ne go wy ci sze nia w związ ku ze zbli ża ją cy mi się świę ta mi Bo że go na ro dze -
nia. W oko li cy dnia św. Mi ko ła ja za pra sza my naj młod szych na za chwy ca ją ce roz ma chem i sce no gra fią przed sta wie nie
Wro cław skie go te atru Dla Dzie ci, pt. „cyrk”, któ re go pre mie ra od by ła się pod czas wrze śnio wej edy cji fe sti wa lu te atrów
Dla Dzie ci. fa nom ar ty stycz nej pio sen ki pro po nu je my ostat nie w tym ro ku spek ta kle le nin gra du. Klu bo wym
by wal com – przed świą tecz ne jam ses sions, a mi ło śni kom roz ryw ki i hu mo ru po le ca my fe sti wal WroceK 2014, któ re -
go wie czór ga lo wy – po świę co ny twór czo ści Ja na Kacz mar ka, fi la ru ka ba re tu eli ta i ra dio we go stu dia 202 – od bę dzie się
na du żej sce nie im par tu. 
ser decz nie dzię ku je my pań stwu za mi łe do tych cza so we spo tka nia oraz obec ność na kon cer tach i spek ta klach or ga ni -
zo wa nych przez Bf im part 2016. Jed no cze śnie go rą co zpra sza my do uczest nic twa w ko lej nych zda rze niach, któ re cze -
ka ją nas nie ba wem. od 1 stycz nia 2015 bę dzie my od li czać dni do roz po czę cia ob cho dów eu ro pej skiej sto li cy Kul tu ry 2016
we Wro cła wiu. W no wym ro ku po ja wią się for pocz ty esK, w tym wiel ki pro jekt Mosty – w któ rym po my sło daw ca mi
i głów ny mi uczest ni ka mi bę dą wła śnie pań stwo.
W imie niu wła snym i ca łe go ze spo łu Bf im part ży czę czy tle ni kom co Jest gra ne spo koj nych, ra do snych świąt oraz wie -
lu wspa nia łych speł nień i ar ty stycz nych do znań w nad cho dzą cym ro ku 2015!

ser decz nie po le cam!
Krzysz tof Maj

Dy rek tor ge ne ral ny Bf im part 2016 

5 Xii pt godz. 11.30 cyrK spektakl dla dzieci

5 Xii pt godz. 19.00 oBrAzy nienAMAloWAne wernisaż wystawy eWy MisiAK

6 Xii so godz. 16.00 cyrK spektakl dla dzieci

7 Xii nD godz. 16.00 cyrK spektakl dla dzieci

8 Xii pn godz. 20.00 JAzz JAM session  koncert

14 Xii nD godz. 20.00 KABAretoWy festiWAl WroceK 2014 – koncert galowy

16 Xii Wt godz.20.00 Blues JAM session koncert

17 Xii śr godz. 19.00 leningrAD  spektakl teatru piosenki

18 Xii cz godz. 19.00 leningrAD  spektakl teatru piosenki

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w repertuarze

Bf iM pArt 2016 – re per tu Ar gruDzień 2014
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G. 11:00 | Wrocławski Teatr lalek
le Filo Fable z Mi ko ła jem
G. 11:00 | cK zamek
czaRoDziejsKi FleT 
z Mi ko ła jem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek
cyRK widowisko teatralne
G. 16:00 | bF impart. bilet 19 zł
WłaDca sKaRPeTeK
spektakl z Mi ko ła jem
G. 17:00 | Teatr lal ki i ak to ra
w Wał brzy chu. bi let 20 zł
7 Xii 2014 nieDzielA

Kon cer ty  »  »  »
KonceRT KaMeRalny
Koncerty Adwentowe 2014
G. 18:00 | Kościół opatrzności
bożej. Wstęp wolny!
ToMMy eMManUel
G. 18:00 | Wrocławskie centrum
Kongresowe, ul. Wystawowa 1.
bilety 90/120/150 zł
Koen nUTeRs
MieJsce, czAs, (DŹWiĘKi)3

G. 20:00 | studio bWa. 
Wstęp wolny!
MaReK DyjaK bilety 30-60 zł
G. 21:00 | stary Klasztor
speK tA Kle  »  »  »
za MeK
G. 18:00 | sce na na stry chu, WTW
PsycHoTeRaPia czyli seX
W życiU człoWieKa
G.18:00|Wrocławski Teatr Komedia
3 FesTiWal Tańca
G. 18:00 | stara Kopalnia, ul.
Wysockiego 29 w Wałbrzychu
Hans, DoRa i WilK
(z an giel ski mi na pi sa mi)
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
MayDay
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
DoM aKToRa. PoczĄTeK
ostat ni gu li wer, zbrod nia 
w ga le rii vic to ria i ta jem ni ca
ho te lu su de ty. 
G. 19:00 | Klub Maraton, ul. Ko le -
jo wa 1 w Wał brzy chu
anTyKabaReT bilety 20-30 zł
G. 19:00 | Mleczarnia
fil My  »  »  »
PRoPaGanDa KoMPanien,

RePoRTeRzy iii Rzeszy
G. 12:00 | DcF. Wstęp wolny!
sTReFa bezPieczeńsTWa:
Pola śMieRci sRi lanKi
G. 14:00 | DcF. Wstęp wolny!
VojTa laVičKa: 
WzloTy i UPaDKi
G. 16:00 | DcF. Wstęp wolny!
spo tKA niA  »  »  »
Ma nU FaK TU Ra śWiĄ Tecz na
Warsztaty tworzenia ozdób
świątecznych oraz jarmark
świąteczny. Koszt od 10zł
G. 11:00 - 17:00 | cK zamek
słaWoMiR oRTyl
pod pi su je to mik po ezji scen ki
z ży cia – sto isko ofi cy ny Wy -
daw ni czej Atut
G. 13:00 - 14:00 | sa la e, Tar gi
Książ ki, Dwo rzec Wro cław Głów ny
Wy ciecz Ki  »  »  »
bRo cHo cin | TRzeb ni ca
szla kiem ii Ar mii Woj ska pol -
skie go. pro wa dzi  sta ni sław
Bo bo wiec (12 km)
G. 8:15 | Dw. Gł. PKP, ko ło kas
sPa ceR Po WRo cła WiU
G. 10:00 | spo tka nie przy po mni -
ku  hr. alek san dra Fre dry
FRe ibeRG
Jar mark świą tecz ny +
zwie dza nie z prze wod ni kiem
in fo i za pi sy | tel. 609-941-775
DlA Dzie ci »  »  »
PiasT - GRa Plan szo Wa
z 1904r. – TUR niej
hi sto rycz na gra plan szo wa
przy go to wa na przez pra cow -
ni ków z. n. im. osso liń skich
G. 11:00| sa la za baw dla dzie ci,
Tar gi Książ ki, Dw. Wr. Głów ny
nieDzielne PoRanKi
FilMoWo-WaRszTaToWe
+ otwar ciem wy sta wy mu -
zycz nych in sta la cji in te rak -
tyw nych paw ła Ja nic kie go
G. 12:30 | cs WRo. Wstęp wolny!
FeRDynanD WsPaniały
spektakl z Mi ko ła jem
G. 12:30 | Teatr lal ki i ak to ra
w Wał brzy chu. bi let 20 zł

sza now ni pań stwo!
30 li sto pa da 2014 ro ku pre mie rą po dró ży zi mo wej
el frie de Je li nek świę to wać bę dzie my dwu dzie sto le cie
ist nie nia jed nej z naj waż niej szych scen te atral nych
w pol sce – sce ny na świe bodz kim. Do kład nie dwa dzie -
ścia lat te mu, 30 li sto pa da 1994 ro ku, mia ła miej sce
pre mie ra Ka si z he il bron nu al bo pró by ognia he in ri cha
von Kle ista w re ży se rii Je rze go Ja roc kie go – pierw sze go
przed sta wie nia zre ali zo wa ne go na tej sce nie.
suk ces li sto pa do wej pre mie ry ujaw nił te atral ne prze -
zna cze nie te go miej sca. W pra sie już w kwiet niu ar ty -
stycz ne oży wie nie wy wo łał sam po mysł za adap to wa nia
sa li sta re go dwor ca ko le jo we go do po trzeb te atru
na czas od bu do wy Du żej sce ny po po ża rze. Wie rzo no
w po wsta nie sce ny „po dą ża ją cej za tren da mi”, jed no cze -
śnie nie za stą pio nej dla ar ty stów in nych, nie sza blo no -
wych. po pierw szej pre mie rze na dzie je się po twierdzi ły.
sce nę na świe bodz kim na zwa no „pięk ną i funk cjo nal ną”,
in stynk tow nie prze czu wa no, że „nie je den re ży ser za pra -
gnie zro bić spek takl wła śnie dla tej kon kret nej prze -
strze ni”, po nie waż jest ona „go to wa ar chi tek to nicz nie,
wno si ja kiś wła sny cha rak ter, stąd ina czej, nie raz cie ka -
wiej brzmi te atr w ta kim miej scu”; „jest to po pro stu in -
ny ro dzaj te atru”. W li sto pa dzie 1994 ro ku w czę ści
nie czyn ne go Dwor ca świe bodz kie go po wsta ła więc pro -
fe sjo nal na zmien na prze strzeń te atral na. opu sto sza ła,
za nie dba na, za byt ko wa część dwor ca w środ ku mia sta
zno wu za tęt ni ła ży ciem, ale tym ra zem kul tu ral -
nym. i cho ciaż już wcze śniej dwo rzec słu żył ja ko plan fil -
mo wy, to te raz sztu ka mia ła tu za go ścić na sta łe.
Ka sia z he il bron nu Ja roc kie go za po cząt ko wa ła ist nie -
nie, jak pod ów czas my śla no, je dy nie tym cza so wej sce -
ny te atru. De fac to ist nie je przy te atrze pol skim do
dzi siaj, choć w la tach 1999-2000 gro zi ła mu jej utra ta,
kie dy rad ni sej mi ku ob cię li bu dżet wszyst kim pod le głym
in sty tu cjom ar ty stycz nym, w tym rów nież te atro wi pol -
skie mu. Wów czas ak to rzy po sta wie ni przed wy bo rem,
czy chcą za trzy mać sce nę na świe bodz kim czy otrzy mać
pod wyż ki, wy bra li to pierw sze.
sce na na świe bodz kim sta ła się miej scem, gdzie za czę -
to kon ty nu ować tra dy cję al ter na ty wy, choć po wsta ła
w te atrze in sty tu cjo nal nym. Jest prze strze nią zmien ną,
bez sta łe go roz miesz cze nia sce ny i wi dow ni, co da je re -
ży se rom nie mal nie ogra ni czo ne moż li wo ści; jest in tym -
ną, trze cią sce ną te atru, tym sa mym jak by pe ry fe ryj ną,
wy da je się, że na niej mó wi się tak, jak „nie moż na”
na sce nach im. J. grze go rzew skie go i Ka me ral nej.
przed na mi ko lej ne la ta funk cjo no wa nia sce ny na świe -
bodz kim, oby by ły rów nie uda ne ar ty stycz nie jak mi nio -
ne dwu dzie sto le cie.

Dy rek cja i ze spół
te atru pol skie go we Wro cła wiu 

Szanowni Państwo! 

30 listopada 2014 roku premierą Podróży zimowej Elfriede Jelinek świętować  
będziemy dwudziestolecie istnienia jednej z najważniejszych scen teatralnych w Polsce 
– Sceny na Świebodzkim. Dokładnie dwadzieścia lat temu, 30 listopada 1994 roku, mia-
ła miejsce premiera Kasi z Heilbronnu albo próby ognia Heinricha von Kleista w reżyserii 
Jerzego Jarockiego – pierwszego przedstawienia zrealizowanego na tej scenie.

Sukces listopadowej premiery ujawnił teatralne przeznaczenie tego miejsca.  
W prasie już w kwietniu artystyczne ożywienie wywołał sam pomysł zaadaptowania 
sali starego dworca kolejowego do potrzeb teatru na czas odbudowy Dużej Sceny  
po pożarze. Wierzono w powstanie sceny „podążającej za trendami”, jednocześnie nie-
zastąpionej dla artystów innych, nieszablonowych. Po pierwszej premierze nadzieje się 
potwierdziły. Scenę na Świebodzkim nazwano „piękną i funkcjonalną”, instynktownie 
przeczuwano, że „niejeden reżyser zapragnie zrobić spektakl właśnie dla tej konkretnej 
przestrzeni”, ponieważ jest ona „«gotowa» architektonicznie, wnosi jakiś własny charak-
ter, stąd inaczej, nieraz ciekawiej brzmi teatr w takim miejscu”; „jest to po prostu inny 
rodzaj teatru”. W listopadzie 1994 roku w części nieczynnego Dworca Świebodzkiego 
powstała więc profesjonalna zmienna przestrzeń teatralna. Opustoszała, zaniedbana, 
zabytkowa część dworca w środku miasta znowu zatętniła życiem, ale tym razem kul-
turalnym. I chociaż już wcześniej dworzec służył jako plan )lmowy, to teraz sztuka miała 
tu zagościć na stałe.

Kasia z Heilbronnu Jarockiego zapoczątkowała istnienie, jak podówczas myślano,  
jedynie tymczasowej sceny teatru. De facto istnieje przy Teatrze Polskim do dzisiaj, choć 
w latach 1999−2000 groziła mu jej utrata, kiedy radni sejmiku obcięli budżet wszystkim 
podlegającym mu instytucjom artystycznym, w tym również Teatrowi Polskiemu. Wów-
czas aktorzy postawieni przed wyborem, czy chcą zatrzymać Scenę na Świebodzkim 
czy otrzymać podwyżki, wybrali to pierwsze.

Scena na Świebodzkim stała się miejscem, gdzie zaczęto kontynuować tradycję  
alternatywy, choć powstała w teatrze instytucjonalnym. Jest przestrzenią zmienną, bez 
stałego rozmieszczenia sceny i widowni, co daje reżyserom niemal nieograniczone 
możliwości; jest intymną, trzecią sceną teatru, tym samym jakby peryferyjną, wydaje 
się, że na niej mówi się tak, jak „nie można” na scenach im. J. Grzegorzewskiego i Kame-
ralnej.

Przed nami kolejne lata funkcjonowania Sceny na Świebodzkim, oby były równie  
udane artystycznie jak minione dwudziestolecie.

Dyrekcja i Zespół 
Teatru Polskiego we Wrocławiu
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po pożarze. Wierzono w powstanie sceny „podążającej za trendami”, jednocześnie nie-
zastąpionej dla artystów innych, nieszablonowych. Po pierwszej premierze nadzieje się 
potwierdziły. Scenę na Świebodzkim nazwano „piękną i funkcjonalną”, instynktownie 
przeczuwano, że „niejeden reżyser zapragnie zrobić spektakl właśnie dla tej konkretnej 
przestrzeni”, ponieważ jest ona „«gotowa» architektonicznie, wnosi jakiś własny charak-
ter, stąd inaczej, nieraz ciekawiej brzmi teatr w takim miejscu”; „jest to po prostu inny 
rodzaj teatru”. W listopadzie 1994 roku w części nieczynnego Dworca Świebodzkiego 
powstała więc profesjonalna zmienna przestrzeń teatralna. Opustoszała, zaniedbana, 
zabytkowa część dworca w środku miasta znowu zatętniła życiem, ale tym razem kul-
turalnym. I chociaż już wcześniej dworzec służył jako plan )lmowy, to teraz sztuka miała 
tu zagościć na stałe.

Kasia z Heilbronnu Jarockiego zapoczątkowała istnienie, jak podówczas myślano,  
jedynie tymczasowej sceny teatru. De facto istnieje przy Teatrze Polskim do dzisiaj, choć 
w latach 1999−2000 groziła mu jej utrata, kiedy radni sejmiku obcięli budżet wszystkim 
podlegającym mu instytucjom artystycznym, w tym również Teatrowi Polskiemu. Wów-
czas aktorzy postawieni przed wyborem, czy chcą zatrzymać Scenę na Świebodzkim 
czy otrzymać podwyżki, wybrali to pierwsze.

Scena na Świebodzkim stała się miejscem, gdzie zaczęto kontynuować tradycję  
alternatywy, choć powstała w teatrze instytucjonalnym. Jest przestrzenią zmienną, bez 
stałego rozmieszczenia sceny i widowni, co daje reżyserom niemal nieograniczone 
możliwości; jest intymną, trzecią sceną teatru, tym samym jakby peryferyjną, wydaje 
się, że na niej mówi się tak, jak „nie można” na scenach im. J. Grzegorzewskiego i Kame-
ralnej.

Przed nami kolejne lata funkcjonowania Sceny na Świebodzkim, oby były równie  
udane artystycznie jak minione dwudziestolecie.

Dyrekcja i Zespół 
Teatru Polskiego we Wrocławiu

le nin GRaD speK tAKl te Atru pio sen Ki
le gen dar ny już spek takl mu zycz ny po wstał na ba zie 18 pio se -
nek ro syj skie go ze spo łu le nin grad. gra ny od trzech lat nie -
ustan nie cie szy się ogrom ną po pu lar no ścią wśród wro cław skich
wi dzów. Ma riusz Kil jan i to masz Mars two rzą na sce nie do sko -
na ły du et, po ry wa ją pu blicz ność od pierw szej mi nu ty. nie sa mo -
wi ta ener gia i na strój per ma nent nej im pre zy pod kre śla ne są
przez gra ną na ży wo, ostrą mu zy kę.
17 i 18 grudnia, godz. 19:00|bF impart, ul. Mazowiecka 17. b: 35/40zł
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ziMoWa, RoDzinna
nieDziela W GaloWicacH
G. 14:00 | Muzeum Powozów
Galowice. Wstęp wolny!
czaRoDziejsKi FleT 
z Mi ko ła jem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek
calineczKa z Mi ko ła jem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek
cyRK widowisko teatralne
G. 16:00 | bF impart. bilet 19 zł
8 Xii 2014 ponieDziAŁeK

Kon cer ty  »  »  »
jazz jaM session 
G. 20:00 | bF impart
speK tA Kle  »  »  »
zeMsTa
G.11:00|Wrocławski Teatr Komedia
Pan TaDeUsz teatr Mały
G. 18:00 | oDa Firlej
fil My  »  »  »
GDzie sĄ nie GDy siej sze
śnie Gi po kaz fil mu do ku -
men tal ne go te atru cri cot 2
z oka zji 24 rocz ni cy śmier ci
ta de usza Kan to ra
G. 19:00 | iG sala Kinowa. Wstęp
wolny!
spo tKA niA  »  »  »
saloniKoWe 
WaRszTaTy liTeRacKie
G. 18:00 | salonik Trzech Muz
DlA Dzie ci »  »  »
KRóleWna śnieżKa 
on ice
G. 14:30 i 18:00 | Hala stulecia.
bilety: 60/70/100/130 zł
9 Xii 2014 WtoreK

speK tA Kle  »  »  »
PRzyPaDeK KlaRy
G. 18:00 | Du ża stu dio, Te atr PWsT
Wstęp wol ny!
HisToRia bRzyDoTy
reż. A. pio trow ska Wro-
cŁAWsKi teAtr pAntoMiMy
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim

MayDay
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
Gał Gan
G. 19:00 | Ma ła sce na, WTW
Wie czoR ne Ka ba Re TóW
cy Ka nie – WRoceK 2014
G. 19:00 | stary Klasztor. b: 15 zł
spo tKA niA  »  »  »
noR Dic Wal KinG Dla
Każ De Go spo tka nie z Alek -
san drem Wi la now skim
G. 16:00|MbP, ul. Gra bi szyń ska 236a
biURo: PoDRóże
pro mo cja naj now sze go nu -
me ru ma ga zy nu oraz po kaz
fil mów philémo na va norlé
G. 18:00 | studio bWa 
DlA Dzie ci »  »  »
czaRoDziejsKi FleT 
z Mi ko ła jem
G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek
calineczKa z Mi ko ła jem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
10 Xii 2014 śroDA

Kon cer ty  »  »  »
Pieśni ocalone
Kon cert pie śni gru ziń skich
w wy ko na niu Alek san dry Ko -
tec kiej, ewy pa si kow skiej i to -
ma sza Wierz bow skie go. 
G. 19: 00 | ko ściół św. idzie go, pl.
Ka te dral ny. Wstęp wol ny! Re -
zer wa cja miejsc: 71 34 45 320
speK tA Kle  »  »  »
PRzyPaDeK KlaRy
G. 18:00 | Du ża stu dio, Te atr PWsT
Wstęp wol ny!
HisToRia bRzyDoTy
reż. A. pio trow ska Wro-
cŁAWsKi teAtr pAntoMiMy
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
MayDay
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
Gał Gan
G. 19:00 | Ma ła sce na, WTW
Wy stA Wy  »  »  »

aMaDeUsz speK tAKl Dy plo Mo Wy
stu Den tóW iv r. WyDz. lAl KAr sKie go pWst
Ba zu ją ca na au ten tycz nych ży cio ry sach hi sto ria ry wa -
li za cji dwóch wiel kich po sta ci. Kon ser wa tyw ny i pra -
co wi ty wło ski kom po zy tor sa lie ri, pia stu ją cy wy so kie
sta no wi sko na ce sar skim dwo rze, kon tra mło dy, non -
sza lanc ki i nie zwy kle uta len to wa ny Mo zart. re pre -
zen tan ci dwóch róż nych świa tów spo ty ka ją się
w Wied niu za cza sów roz kwi tu ope ry.
Wy stę pu ją stu den ci Wy dzia łu lal kar skie go pWst. re -
ży se ria: Bar tosz por czyk i Mar ta stre ker wg tek stu pe -
te ra shaf fe ra w prze kła dzie Bo gu mi ła trel kow skie go.
PRe Mie Ra 29 li sto pa da, godz. 18:00
spektakle: 2, 3, 4, 5 grud nia, go dz. 18:00 | Du ża sce na PWsT
ul. bra ni bor ska 59. Wstęp wolny po uprzedniej re zer wa cji:
pwst.wroc law.pl/re zer wa cje

Pan TaDeUsz ADAM MicKieWicz
spektakl w wykonaniu aktorów teatru Małego.
8 grudnia, godz.  18:00 | oDa Firlej, ul. Grabiszyńska 

Kon ceRT Ko lĘD i Miej sKa Wi Gi lia
Kolędy zaśpiewają m.in. cze ski chór Kan ti le na. te atr
dzie cię cy frędz le za pre zen tu je Ja seł ka. odbędzie się
także kon kur s na ko lę dę śpie wa ną. Wrę czone zostaną
na gro dy zwy cięz com kon kur su: Anio ły -mu śnię cie
skrzy deł. har ce rze prze ka żą świa teł ko Be tle jem skie. 
Bę dzie moż na skosz to wać świą tecz nych przy sma -
ków, na wi gi lii miej skiej. 
22 grud nia od godz. 15:00 | Wał brzy ski Ryn ek



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

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 /
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MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU

Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

GRUDZIEŃ 2014

WYSTAWY STAŁE:

WYSTAWY CZASOWE:

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

PANORAMA RACŁAWICKA

godziny otwarcia:

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu

wtorek–niedziela 09.00–16.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław
www.panoramaraclawicka.pl

wtorek–niedziela 10.00–16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnogra�czne.pl

z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

Estetyka rytuału
Chińska sztuka ludowa
                                                                    ze zbiorów dr Zlaty Černy

25 listopada 2014 - 30 sierpnia 2015
Patronat medialny:

Pokazane zostaną meble, których kształt i dekoracje inspirowane są sztuką
Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Witraże i obrazy malowane pod szkłem   

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 do�nansowa-
niu MKiDN i za to wyjątkowe w polskim muzealnictwie przedsięwzięcie Muzeum 
otrzymało 1. nagrodę w 34 Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2013. 

Oryginalne rysunki Artura Grottgera składające się na cykl „Wojna” można bę-
dzie oglądać w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. To ostatni z cyklów rysun-
kowych Grottgera i jedyny, w którym artysta nie odwołuje się do konkretnych 
wydarzeń historycznych. 

   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 konserwa-
torskich nie mogły być prezentowane publicznie. 
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baRbaRa GUlbinoWicz 
WieK ignorAncJi - wernisaż
G. 17:00 | F.27 MbP, ul. łokietka 13 
spo tKA niA  »  »  »
PRezenTacja PRacoWni
sławka zbioka czajkowskiego
w ramach MiAstoproJeKtu
G. 20:00 | studio bWa 
DlA Dzie ci »  »  »
czaRoDziejsKi FleT 
z Mi ko ła jem
G. 9:30 | Wrocławski Teatr lalek
11 Xii 2014 czWArteK

Kon cer ty  »  »  »
RenaTa PRzeMyK bilety 35-60zł
G. 20:00 | stary Klasztor
speK tA Kle  »  »  »
PRzyPaDeK KlaRy
G. 18:00 | Du ża stu dio, Te atr PWsT
Wstęp wol ny!
sTanD-UP – WRoceK 2014
G.  18:00 | stre fa Kul tu ry stu -
denc kiej PWR. bilet 25 zł
Gał Gan
G. 19:00 | Ma ła sce na, WTW
MaUzeR
G. 19:00 | iG sa la Te atru la bo ra -
to rium. bi let 20 zł
Kolacja Dla GłUPca
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia
nURT-oFF: Te aTR iM PRo -

Wi zo Wa ny Ho Fe sin Ka
– WRoceK 2014

G.  22:00 | stre fa Kul tu ry stu -
denc kiej PWR. bilet 25 zł
Wy stA Wy  »  »  »
innoMinaTe sPaces
G. 18:00 | Mieszkanie Gepperta,
ul. ofiar oświęcimskich 1/2.
Wstęp wolny!
spo tKA niA  »  »  »
sPo TKa nie KlU bo We
tu ry stów Mi ło śni ków Wro cła -
wia, prze wod ni ków oskar
o/pttK pAn. Wstęp wol ny!
G. 15:30 | Ka mie nicz ka Mał go sia
WieczóR aUToRsKi 
ry szar da Kry nic kie go i Mar ci -
na sen dec kie go oraz lau re -
atów po ło wu 2013: syl wii
gry ciuk i Ka spra pfe ife ra
G. 18:00|biu ro li te rac kie, Przej -
ście Garn car skie 2. Wstęp wol ny!
Mia sTo oszo ło Mio nycH
ciał. no Wy joRK, Ma Te -
Rial nośĆ, TeKsT - wykład
G. 19:00 | Muzeum Współczesne
Wrocław. Wstęp wolny!
czynne PonieDziałKi
MAgiel sztuK - MAgiel
oByWAtelsKi De ba ta z
udzia łem Je rze go hau sne ra
G. 19:00 | sce na Ka me ral na

le szeK Wy czół KoW sKi
geoMetriA + nAturA = sztuKA

pol ski ar ty sta, któ ry po stu -
diach na Asp w War sza wie
w 1977r. wy je chał do Ka na -
dy, gdzie kon ty nu ował edu -
ka cję ar ty stycz ną w on ta rio
col le ge of Art w to ron to.
obec nie miesz ka w Ka na dzie
ak tyw nie uczest ni cząc w ży -
ciu ar ty stycz nym te go kra ju.
Ar ty sta w swo ich pra cach
roz wi ja na strój kon tem pla -
cji nie zbęd nej do zro zu mie -

nia sa me go sie bie i sie bie w od nie sie niu do ca łe go
świa ta. Je go ob ra zy nie da ją od po wie dzi, a na wią zu ją
roz mo wę z oglą da ją cym. in ter pre ta cja dzie ła za leż na
jest od te go, kto oglą da ob raz. Je go gra fi ki cha rak te -
ry zu ją czy ste, moc no zge ome try zo wa ne for my
z oszczęd ną, wręcz asce tycz ną ko lo ry sty ką. Wy sta wa
pre zen tuje pra wie 80 gra fik wy bra nych przez au to ra
z ostat nich 25 lat pra cy twór czej.
Wy sta wa czyn na do 25 stycz nia 2015 | Pa łac Kró lew ski,
ul. Kazimierza Wlk 35. bi le ty: 15/10 zł

MenDini MA estro Del De sign
Aka de mia sztuk pięk nych im. eu ge niu sza gep per ta we Wro -
cła wiu oraz Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu za pra sza ją
na otwar cie wy sta wy, której bo ga ty pro gram bę dzie oka zją
do bliż sze go za po zna nia się z twór czo ścią świa to wej sła wy ar -
chi tek ta, pro jek tan ta, mi strza de si gnu, kry ty ka oraz re dak to ra
wie lu pism z dzie dzi ny ar chi tek tu ry, pro jek to wa nia i sztu ki,
wie lo krot ne go dy rek to ra naj star sze go na świe cie bran żo we go
cza so pi sma Do mus.
Wy sta wa MenDini zor ga ni zo wa na zo sta ła we współ pra cy
z interni MAgAzine, jed nym z naj waż niej szych pism bran -
żo wych z za kre su wy stro ju wnętrz i współ cze sne go de si gnu
na świe cie ob cho dzą cym w tym ro ku swo je 60-le cie. 
Wie lo wy mia ro wa eks po zy cja bę dzie pierw szą pre zen ta cją twór -
czo ści Mi strza, któ rej or ga ni za to rem jest pań stwo wa uczel nia
ar ty stycz na. 1 grud nia w Au li le opol di na uni wer sy te tu Wro -
cław skie go, Aka de mia sztuk pięk nych we Wro cła wiu w oso bie
rek to ra prof. pio tra Kie la na przy zna Ales san dro Men di nie mu
za szczyt ny aka de mic ki ty tuł Do cto ra ho no ris cau sa.
pro mo to rem w po stę po wa niu o nada nie ty tu łu jest Dzie kan
Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Wnętrz i Wzor nic twa dr hab. ur szu la
sma za -gra lak. Ku ra to rem i dy rek to rem ar ty stycz nym wy da -
rze nia jest Do ro ta Ko zia ra.
2 grud nia, godz. 17: 00 | Ga le ria neon – csUci, aka de mia sztuk Pięk -
nych im. eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu, ul. Trau gut ta 21
Godz. 18: 00 | Mu zeum ar chi tek tu ry, ul. ber nar dyń ska 5
Wy sta wa czyn na do 15 mar ca 2015 ro ku.

błĄ DziĆ jesT Rze czĄ
nie nor MA tyW nA Wy stA WA Di zAJ nu

Wło skie pro jek ty bra ci
ca sti glio ni, ty po gra ficz ne
po szu ki wa nia du etu
fon tar te, ku li nar ne la bo -
ra to rium Woj cie cha Mo -
de sta Ama ro i taj ni ki

pie kar ni Kra jew skich z nad odrza – tak przed sta wia się
wro cław ska edy cja wy sta wy Błą dzić jest rze czą.
fil my z wi deo in sta la cji Jan ka świe tli ka: Krzysz tof Kra -
jew ski – pie karz oraz Woj ciech Mo dest Ama ro – ku -
charz i re stau ra tor.
Ku ra tor ki: An na the iss, Ka ta rzy na Bia ło usz
Wystawa trwa do 31 grud nia br. | Ga le ria Di zjan bWa
Wro cław, ul. świd nic ka 2-4

in no Mi na Te sPa ces
tAnDeM tur key: cul tu ral Ma na gers exchan ge
pro jekt o po zna wa niu. o ba nal nym po szu ki wa niu ni ci
po ro zu mie nia mię dzy ludź mi z róż nych kul tur, z róż nych
kra jów, z róż nych miast. Wy sta wa jest wy ni kiem pół to -
ra rocz nych zma gań po mię dzy dwo ma me na dżer ka mi
kul tu ry z izmi ru i Wro cła wia. pre zen tu je do ku men ta cję
dwóch per for man ców, któ re od by ły się w prze strze niach
pu blicz nych Wro cła wia i izmi ru. Każ dy z nich do ty czy
prze trwa nia w ob cej tkan ce miej skiej, re la cji z ob cym, po -
czu ciu ob co ści, trud nej pró bie na wią za nia kon tak tu.
Ar ty ści to masz opa nia, gru pa in put -out put, Ma ria
Wroń ska. zo ba czy my tak że wy nik prac gru py wro cław -
skiej – su biek tyw ną, kul tu ral ną ma pę Wro cła wia.
Wer ni saż 11 grudnia, godz. 18:00 | Miesz ka nie Gep per ta,
ul. ofiar oświę cim skich 1/2



 W GRUDNIOWEJ OD RZE: · GAŁĄZKA o wolności politycznej dzisiaj · Wyjść poza Watykan · 
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produkt (?) · „MWENE” OKOUNDJI · Tatuaże w Paryżu · Trzy festiwale muzyczne ·

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

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

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

www.dcik.pl; dcik@okis.pl

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!

BRU NO SCHULZ – MA RIUSZ
KU BIE LAS – IN TRANS I TU

Przygotowana przez Ośrodek Kultury
i Sztuki we Wrocławiu w ramach
Dolnośląskiego Festiwalu Artystyczn-
ego wystawa fotografii Mariusza
Kubielasa, inspirowanych twórczo-
ścią literacką i plastyczną Brunona
Schulza, zaprezentowana zostanie
tym razem w Belgradzie. Będzie tam
jedną z głównych atrakcji I edycji Fes-
tiwalu Brunona Schulza zainicjowane-
go 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

DEBUTS
ZBIOROWA WYSTAWA FOTOGRAFII
Na ekspozycji zaprezentowane zostaną
sylwetki 36 najzdolniejszych, młodych
(duchem) polskich fotografów. Są to fi-
naliści  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 spoj-
rzenie na kondycję współczesnej pol-
skiej fotografii. Wybrane przez jury
portfolia wskazują, że polska fotografia
nie naśladuje zagranicznych trendów,
nie powiela maniery artystycznej czy
tematów, które dominują na międzyna-
rodowych 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

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 wrocław-
skiego strukturalizmu, twórcy niezwy-
kle  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 har-
monii. Często myślę o nieskończo-
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 naj-
prostszych 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

P. Błażejewski, Epitafium III, 2013
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DlA Dzie ci »  »  »
co KRo Ko Dyl ja Da
na obiaD? z Mikołajem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
12 Xii 2014 piĄteK

Kon cer ty  »  »  »
PRzeGlĄD PiosenKi
Debilnej – WRoceK 2014
G.  18:00 | stre fa Kul tu ry stu -
denc kiej PWR. bilet 25 zł
ReaKTyWacja banD
G. 19:00 | Fil har mo nia su dec ka
w Wał brzy chu. bi le ty 15/20 zł
KaMP! & We DRaW a
G. 20:00 | Klub eter. bilet 45 zł
aciD DRinKeRs  
G. 20:00 | stary Klasztor. bilet 50 zł
nURT-oFF: sMKKPM
UlTRa – WRoceK 2014
G.  22:00 | stre fa Kul tu ry stu -
denc kiej PWR. bilet 25 zł
speK tA Kle  »  »  »
PRzyPaDeK KlaRy
G. 18:00 | Du ża stu dio, Te atr PWsT
Wstęp wol ny!
PaTeRnosTeR
G. 19:00 | sce na na stry chu, WTW
Dziś sĄ Moje URoDziny
wie czór ju bi le uszo wy z oka -
zji 50-le cia te atru
G. 19:00 | Duża scena, Teatr
Dramatyczny w Wał brzy chu
Kolacja Dla GłUPca
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia
Wy stA Wy  »  »  »
PHiléMon VanoRl Kiedy
uciekał rowerem wodnym
G. 19:00 | studio bWa.

DlA Dzie ci »  »  »
co KRo Ko Dyl ja Da
na obiaD? z Mikołajem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
WĄż z Mikołajem
G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek
13 Xii 2014 soBotA

Kon cer ty  »  »  »
eneRGia DŹWiĘKU #8
G.18:00 | stary Klasztor. bilety
45/55 zł
Kon ceRT MU zy Ki TRa Dy -
cyj nej z po tań ców ką oraz
wy sta wa fo to gra fii z ba dań
te re no wych. Wstęp wolny!
G. 18:00 | Klub pod Kolumnami
speK tA Kle  »  »  »
szosa WołoKołaMsKa
G. 18:00 | sce na na świe bodz kim
PoTyczKi KabaReToWe 
– WRoceK 2014
G.  18:00 | stre fa Kul tu ry stu -
denc kiej PWR. bilet 25 zł
…nie czeKajcie
G. 18 i 20:00 | sce na Ka me ral na,
Te atr Dra ma tycz ny w Wał brzy chu
KaWaleR sRebRnej Róży
preMierA
G. 19:00 | opera Wrocławska
TeRMoPile PolsKie
G. 19:00 | sce na  j.Grze go rzew skie go
PaTeRnosTeR
G. 19:00 | sce na na stry chu, WTW
DWaDzieścia
najśMieszniejszycH
PioseneK na śWiecie
G. 20:00 | sce na Ka me ral na
boeinG boeinG
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia

DanUTa PałKa-szyszKa
WystAWA MAlArstWA oleJnego
Ar ty sta pla styk. stu dia ar ty stycz ne w pWssp we Wro -
cła wiu. Dy plom uzy ska ła z wy róż nie niem na Wy dzia le
Ma lar stwa mo nu men tal ne go dla ar chi tek tu ry w pra -
cow ni A. Ma zur kie wi cza i prof. M. Daw skiej w 1968 ro -
ku. zaj mu je się: ma lar stwem szta lu go wym (olej nym,
akwa re lo wym) i por tre to wym, ma lar stem mo nu men -
tal nym, ce ra mi ką i szkłem ar ty stycz nym, pro jek to wa -
niem gra ficz nym, pro jek to wa niem odzie ży, ilu stro wa -
niem ksią żek, po li chro mią. 
Wer ni saż 13 grud nia, godz. 17: 00 | Ga le ria Klu bu Mu zy ki
i li te ra tu ry (pn -pt, g. 10-18, so bo ta, g. 12-18). Wstęp wol ny!

PRoMocje 2013 24. ogól no pol sKi prze glĄD
MA lAr stWA MŁo Dych 
W le gni cy trwa or ga ni zo wa ny
od prze szło 20 lat przez tam -
tej szą ga le rię sztu ki ogól no -
pol ski prze gląd Ma lar stwa
Mło dych proMocJe, skie ro -
wa ny do świe żo upie czo nych
ab sol wen tów pra cow ni ma lar -
stwa kra jo wych uczel ni ar ty -
stycz nych. Do te go rocz ne go
prze glą du zgło si ło się pra -
wie 80 ar ty stów re pre zen tu ją -
cych 14 pol skich uczel ni,
na wy sta wie obej rzy my 45 ob -
ra zów 24 twór ców. proMocJe
sta no wią pa no ra mę naj śwież szych i naj now szych tren dów we
współ cze snym ma lar stwie, da ją prze kro jo wy ob raz po szu ki -
wań twór czych naj młod sze go po ko le nia ma la rzy.
Do 3 stycz nia 2015 | Ga le ria sztu ki w le gni cy,
pl. Ka te dral ny 1. Wstęp wol ny!

Kamil Kukla (Asp Kraków)
iii nagroda prezydenta legnicy

baR ba Ra GóR niaK
noK tur ny Wro cŁAW sKie | fo to gra fie 
W swo jej opo wie ści o Wro cła wiu świa do mie za sto so -
wa ła ro dzaj fil tra, któ rym jest noc na po ra, po wo du ją -
ca iż prze strzeń mia sta sta je się wy ra fi no wa ną
sce no gra fią, w któ rej dzień jest tyl ko wspo mnie niem
za wie ra ją cym się w zna nych kształ tach bu dyn ków czy
zna jo mych per spek ty wach ulic.
Wer ni saż 5 grud nia, godz. 15:00 | Mu zeum spor tu
i Tu ry sty ki, ul. Ko per ni ka 2 – Kar pacz

z WizyTĄ U aRTysTy – PłaWna 2014
czĘść ii
Wy sta wa po ple ne ro wa
Dol no ślą skie go sto wa -
rzy sze nia Ar ty stów fo -
to gra fi ków i twór ców
Au dio wi zu al nych.
zdję cia re ali zo wa ne
by ły w obiek tach stwo -

rzo nych przez DAriuszA MilińsKiego: Ar ka no ego, Mu -
zeum prze sie dleń ców i wy pę dzo nych, pa łac cu dów oraz
w pław nej i okolicznych miej sco wo ściach.
18 grud nia, godz. 17:00 | Ga le ria DsaFiTa,
ul. Włod ko wi ca 31/4a, 1 p.

fot. W. Kopytnik
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GRze GoRz Ko cHa niec
Wro cła wia nin, ab sol went uni wer sy -
te tu przy rod ni cze go. Wśród in spi ra -
cji, któ re wy war ły naj więk szy wpływ
na je go twór czość znaj du ją się
utwo ry schul za, Kaf ki, gom bro wi cza
oraz ma lar stwo Da le go, greya, Bek -
sińk sie go czy gra fi ki esche ra. Jak
twier dzi je go ob ra zy są wy ra zem
bun tu prze ciw od cza ro wa ne mu
świa to wi po pkul tu ry, po szu ki wa niem
ma gii i nie zwy kło ści w zwy czaj nym
ży ciu. co cie ka we w pra cach naj czę -
ściej uży wa.... dłu go pi su.
Wernisaż 6 grud nia, godz. 17:00
Klub pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

baRbaRa GUlbinoWicz
WieK ignorAncJi
Wro cła wian ka. stu dio wa ła ma lar -
stwo w Asp we Wro cła wiu w pra -
cow ni profesora J. ha ła sa. Dy plom
uzy ska ła w 1988 r. Ma lu je ob ra zy
w tech ni kach: olej, akryl, akwa re la,
pa stel, tech ni ki mie sza ne i wła sne.
zaj mu je się rów nież po ezją, pi sze
opo wia da nia oraz kom po nu je pio -
sen ki. Wer ni saż po łą czo ny bę dzie
z re ci ta lem pio se nek wła snych ma -
lar ki oraz pre zen ta cją fil mu
pt. okru chy roz bi te go dzba na.
Wer ni saż 10 grud nia, godz. 17:00|MbP
Fi lia 27, ul. ło kiet ka 13. Wstęp wol ny!

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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Wy stA Wy  »  »  »
DanUTa PałKa-szyszKa
Malartwo olejne - wernisaż
G. 17:00 | Klub Mu zy ka i li te ra -
tu ry. Wstęp Wol ny!
spo tKA niA  »  »  »
sWaP ubrań, bu tów i wszel -
kich do dat ków. Wstęp 3zł
G. 11:00 - 17:00 | cK zamek
Wy ciecz Ki  »  »  »
ja Wo Rzy na ślĄ sKa
G. 8:00 | Dw. Gł. PKP ko ło kas.
in for ma cje tel. 661-701-176
WycieczKa Piesza
oborniki śl. i okoliczne lasy
G. 9:30 | Dw. Gł. PKP, koło kas
jaR MaRK bo żo na Ro Dze -
nio Wy W liP sKU
in fo | tel. 605-544-766
nie Po zna ne oKo li ce
WRo cła Wia
za pi sy | Prze wod nik an na
zwiech tel. 604 94 89 81
DlA Dzie ci »  »  »
WĄż z Mikołajem
G. 11:00 | Wrocławski Teatr lalek
co KRo Ko Dyl ja Da
na obiaD? z Mikołajem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek
14 Xii 2014 nieDzielA

Kon cer ty  »  »  »
KonceRT KanTaToWy
Koncerty Adwentowe 2014
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

speK tA Kle  »  »  »
szosa WołoKołaMsKa
przed sta wie nie z an giel ski mi
na pi sa mi
G. 18:00 | sce na na świe bodz kim
PaTeRnosTeR
G. 18:00 | sce na na stry chu, WTW
KaWaleR sRebRnej Róży
preMierA
G. 19:00 | opera Wrocławska
TeRMoPile PolsKie
G. 19:00 | sce na  j.Grze go rzew skie go
MaUzeR
G. 19:00 | iG sa la Te atru la bo ra -
to rium. bi let 20 zł
DWaDzieścia
najśMieszniejszycH
PioseneK na śWiecie
G. 20:00 | sce na Ka me ral na
boeinG boeinG
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia
Wy ciecz Ki  »  »  »
ślĘ ża
z cy klu: prze wod nik cze ka 
G. 8:30| Koł łą ta ja – eu re ka – 502
in for ma cje tel. 661-701-176
le śni ca|Mo KRa|le śni ca
Wy ciecz ka opłat ko wa z ognis -
kiem. prow. An na Woź nic ka,
ta de usz Abra mo wicz (14 km)
G. 9:00 | le śni ca – pę tla tram wa -
jo wa nr 10, 20
DlA Dzie ci »  »  »
nieDzielne PoRanKi
FilMoWo-WaRszTaToWe
G. 12:30 | cs WRo. Wstęp wolny!
bajKa o szczĘściU
G. 12:30 | Teatr lal ki i ak to ra
w Wał brzy chu. bi lety 15/18 zł
co KRo Ko Dyl ja Da
na obiaD? 
spek takl z Mi ko ła jem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek

aDaM MaRia szyMsKi KontrAWersJA
Wy sta wa jest czę ścią ju bi le -
uszu 70. uro dzin i 45-le cia pra -
cy za wo do wej pro fe so ra Ada ma
Ma rii szym skie go.
Adam Ma ria szym ski, pro fe sor
zwy czaj ny, ar chi tekt, teo re tyk
ar chi tek tu ry. stu dio wał w gdań -
sku. Dy plom ar chi tek ta otrzy mał
na Wy dzia le Ar chi tek tu ry po li -
tech ni ki gdań skiej w 1968 ro ku.
od 1964r. był sty pen dy stą Mi ni -
ster stwa szkol nic twa Wyż sze go,
a w 1967 ro ku zo stał pierw szym
w hi sto rii ma cie rzy ste go wy dzia łu lau re atem kon kur su czer -
wo nej ró ży na naj lep sze go stu den ta po li tech ni ki gdań skiej.
Wystawa czynna do 1 stycznia 2015 | Muzeum architektury,
ul. bernardyńska 5

PRze łaM siĘ szTU KĄ
ha sło wy sta wy na wią zu je do bo żo na ro dze nio wej tra -
dy cji ła ma nia się chle bem, skła da nia ży czeń i ob da ro -
wy wa nia pre zen ta mi.
Wy sta wa czyn na od 1 grud nia do 30 stycz nia 2015
Ga le ria art trakt, ul. ofiar oświę cim skich 1
śWiĄ Tecz na aU Kcja szTU Ki
oraz kon cert ze spo łu freeWolni
6 grud nia, godz. 18:30 | Toya Golf&co un try club,
ul. Ra ko wa 5, Kry nicz no, Wisz nia Ma ła

szoP Ki ślĄ sKie
z Ko leK cJi hen ry KA to MA szeW sKie go
oj czy zną szo pek są Wło chy, a za ich pierw sze go twór -
cę uwa ża się św. fran cisz ka z Asy żu. Jed nak tra dy cja
wy ko ny wa nia i usta wia nia szo pek naj bar dziej roz wi -
nę ła się na nie miec ko ję zycz nych ob sza rach gór skich,
w ty ro lu, Ba wa rii i na Dol nym ślą sku. pierw sze szop ki
na ślą sku po ja wi ły się już w dru giej po ło wie Xvi wie -
ku. po cząt ko wo usta wia no je w ko ścio łach i ma gnac -
kich re zy den cjach, po tem tak że w do mach miesz czan.
szcze gól nie pięk ne szop ki po wsta wa ły w Ko tli nie
Kłodz kiej i na przed gó rzu Kar ko no szy. Wy ko ny wa li je
za rów no zna ni ar ty ści jak i ca ła rze sza zdol nych rzeź -
bia rzy ama to rów. twór ca szop ki przed sta wiał to, co
znał naj le piej, za tem naj czę ściej sce nę na ro dze nia
umiesz cza no w gór skiej per spek ty wie, któ rą do dat ko -
wo okra sza no wi do ka mi in spi ro wa ny mi wy glą dem
dol no ślą skich wsi lub miast.
na szczę ście ich pięk no nie mal 40 lat te mu za fa scy no -
wa ło twór cę wro cław skiej pan to mi my, hen ry ka to ma -
szew skie go i po sta no wił je ko lek cjo no wać. Ży cze niem
je go spad ko bier ców by ło, aby tra fi ły one do Mu zeum
Miej skie go Wro cła wia i co ro ku by ły pre zen to wa ne
miesz kań com re gio nu, z któ re go po cho dzą. na wy sta -
wie za pre zen to wa ne zo sta nie 7 za byt ko wych szo pek
skrzyn ko wych, w tym naj star sze z XiX wie ku. eks po zy -
cje uzu peł nią wol no sto ją ce szop ki m.in. ce ra micz ne
prze zna czo ne do wy sta wia nia w do mach. 
Wystawa czynna od 5 grudnia do 1 lutego 2015
Pałac Królewski, ul. Kaziemierza Wlk. 35. Wstęp wolny!
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WĄż spektakl z Mikołajem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek
15 Xii 2014 ponieDziAŁeK

speK tA Kle  »  »  »
zeMsTa
G.11:00|Wrocławski Teatr Komedia
śWiaDecTWa WzloTU
UPaDKU WzloTU WzloTU
WzloTU UPaDKU i TaK
Dalej anTKa KocHanKa
pożegnanie tytułu
G. 18:00 | Duża scena, Te atr Dra -
ma tycz ny w Wał brzy chu
MaUzeR
G. 19:00 | iG sa la Te atru la bo ra -
to rium. bi let 20 zł
spo tKA niA  »  »  »
saloniKoWe 
WaRszTaTy liTeRacKie
G. 18:00 | salonik Trzech Muz
czynne PonieDziałKi
czytAnie: lóD/WulKAn
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim 
16 Xii 2014 WtoreK

speK tA Kle  »  »  »
oKno na PaRlaMenT
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
PaTeRnosTeR
G. 19:00 | sce na na stry chu, WTW
niecH żyje Wojna!!!
pożegnanie tytułu
G. 19:00 | scena Kameralna, Te atr
Dra ma tycz ny w Wał brzy chu
saMe baby stand-up
G. 19:00 | Mleczarnia
MaUzeR
G. 19:00 | iG sa la Te atru la bo ra -
to rium. bi let 20 zł
DlA Dzie ci »  »  »
co KRo Ko Dyl ja Da
na obiaD? z Mikołajem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek

WĄż z Mikołajem
G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek
17 Xii 2014 śroDA

speK tA Kle  »  »  »
leninGRaD teatr piosenki
G. 19:00 | bF impart. bilety 40, 35zł
oKno na PaRlaMenT
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
niecH żyje Wojna!!!
pożegnanie tytułu
G. 19:00 | scena Kameralna, Te atr
Dra ma tycz ny w Wał brzy chu
Wy stA Wy  »  »  »
naj PiĘK niej sza szoP Ka
be Tle jeM sKa 2014
XXii wo je wódz ka wy sta wa po -
kon kur so wa – wer ni saż
G. 12:00 | Mu zeum et no gra ficz ne
DlA Dzie ci »  »  »
co KRo Ko Dyl ja Da
na obiaD? z Mikołajem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
WĄż z Mikołajem
G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek
DziaDeK Do oRzecHóW
G. 11 i 19 | opera Wrocławska
18 Xii 2014 czWArteK

Kon cer ty  »  »  »
KaPela ze Wsi WaRszaWa 
G. 19:00 | stary Klasztor
speK tA Kle  »  »  »
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, Te atr Dra -
ma tycz ny w Wał brzy chu
PoDRóż ziMoWa
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim

naj PiĘK niej sza szoP Ka be Tle jeM sKa
XXii Wo Je WóDz KA Wy stA WA po Kon Kur so WA 2014

Wy sta wia nie szo pek be tle jem -
skich jest zwy cza jem za ko rze -
nio nym w tra dy cji świąt Bo że go
na ro dze nia. ce lem kon kur su
jest tę tra dy cję kon ty nu ować.
W skład sce ny fi gu ral nej po win -
ny wejść: świę ta ro dzi na – Je zus,
Ma ria, Jó zef oraz to wa rzy szą ce
im zwie rzę ta. Mi le wi dzia ne
przez or ga ni za to rów kon kur su
(ga le ria twór czo ści pla stycz nej

Mło dych przy MDK śród mie ście) jest też szop ka z po sta cia mi
anio łów, pa ste rzy, kró lów, lu dzi przy by wa ją  cych do sta jen ki, aby
od dać po kłon Je zu so wi.
Wer ni saż 17 grudnia, godz. 12:00 | Mu zeum et no gra ficz ne
Wro cław, ul. Trau gut ta 111/113. (od 10.Xii-31. 01.2015)

Kac per nie miec, lat 13, kafel
pra cow nia ce ra micz na MDK śród -
mie ście. in struk tor Jo an na se ku ła

MaReK so sen Ka
zWyKŁe śWiĘtA – niezWyKŁe pocztóWKi

naj więk szy ko lek cjo ner
w pol sce, Ma rek so sen ka
z 700 ty sięcz nej ko lek cji
pocz tó wek i 40 ty sięcz nej
ko lek cji za ba wek wy brał te
zwią za ne ze świę ta mi Bo -
że go na ro dze nia. uzu peł -
nie niem eks po zy cji bę dzie
mul ti me dial na pre zen ta cja,
ży wa cho in ka oto czo na pre -
zen ta mi. Wy sta wie to wa -
rzy szyć bę dzie da tow nik

oko licz no ścio wy, fol der oraz kart ka oko licz no ścio wa.
5 grud nia, godz. 12:00 | Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji,
ul. z. Kra siń skie go 1

osso li neUM
nA Wro cŁAW sKich tAr gAch Do Brych KsiĄ ŻeK
stA re Dru Ki W no Wych szA tAch | film
Książ kę „od pod szew ki” zna ją kon ser wa to rzy za byt ków
z wro cław skie go osso li neum. prze cho wy wa ne w osso -
liń skiej bi blio te ce ar cy cen ne za byt ki, zwa ne sta ro dru -
ka mi, do trwa ły do na szych cza sów w róż nym sta nie.
Aby ra to wać te znisz czo ne, po trze ba fa cho wej wie dzy
i rzad kich już dziś umie jęt no ści. film sta re dru ki w no -
wych sza tach pre zen tu je peł ną kon ser wa cję to mi ku
Dzieł Mo lie ra z 1750 ro ku. po cząw szy od de mon ta żu
książ ki, aż po po now ne jej uszy cie i opra wie nie.
czwar tek, 4 grud nia godz. 12.30-13.30 – sa la e
spo tKA nie z Ma riu szem urban kiem i Ma te uszem
pal ką, au to ra mi pu bli ka cji Jan no wak -Je zio rań ski. Bio -
gra fia opo wia da na oraz ko mik su Ku rier z War sza wy.
Pią tek, 5 grud nia godz. 16.00-17.00 – sa la e
to i oWo o pol sKich Kró lAch, czy li hi sto rycz na gra
plan szo wa „piast” z 1904 ro ku – tur niej przy go to wa ny
przez pra cow ni ków z.n. im. osso liń skich. Kost ka, pion -
ki, kar to no we mo ne ty oraz za byt ko wa plan sza do gry
sprzed stu lat mo gą za pew nić mnó stwo emo cji. roz -
gryw ki zo sta ną po prze dzo ne krót ką pre zen ta cją za byt -
ko wej gry od na le zio nej w zbio rach osso li neum i wy da nej
we współ cze snym opra co wa niu. za ję cia po pro wa dzi Al -
do na Mi kuc ka z Dzia łu edu ka cji i pre zen ta cji zbio rów
znio, au tor ka współ cze sne go opra co wa nia gry.
nie dzie la, 7 grud nia godz. 11-12:00 – sa la za baw dla dzie ci
Dworzec Wrocław Główny, ul. Piłsudskiego

FUn Da cja Waż Ka BA DA niA te re no We
fun da cja zaj mu je się Dol nym ślą skiem. pro wa dzi ba da -
nia te re no we, w ra mach któ rych do ku men tu je lo kal nych
ar ty stów lu do wych, w tym mu zy ków – śpie wa ków, in -
stru men ta li stów, ze spo ły po sia da ją ce tra dy cyj ny re per -
tu ar. zbie ra i opra co wu je rów nież hi sto rie mó wio ne.
Kon cert mu zy ki tra dy cyj nej z po tań ców ką oraz wy sta wa
fo to gra fii z ba dań te re no wych.
13 grud nia, godz. 18:00 | Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21. Wstęp wolny!
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LLUUCCIILLLLAA  KKOOSSSSOOWWSSKKAA
IIMMAAGGIINNAARRIIUUMM  TTOOŻŻSSAAMMOOŚŚCCII
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 wewnętrz-
nym, wypływać z głębi: wyobraźni, podświadomości,
archetypów i żywiołów, aby mogły wyłonić się z ma-
terii malarskiej koloru, faktury, waloru i uprzedmio-
towić”.  Wernisaż 12 grudnia 2014,  godz. 17.30
Wystawa będzie czynna do 16 stycznia 2015

SSPPOOTTKKAANNIIEE  ZZ  RRAAFFAAŁŁEEMM  RRÓÓŻŻEEWWIICCZZEEMM
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 de-
biutanckiego tomu wierszy, zatytułowanego „Product
placement”. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą po-
znać i zrozumieć postawy pokolenia wchodzącego do-
piero do świata literatury. 

WWEENNEEZZUUEELLAA  ––  RRAAJJ  WWPPIIEEKKLLEE,,  CCZZYY  PPIIEEKKŁŁOO  WW  RRAAJJUU??
Wrocławski podróżnik Arkadiusz Wyrostek zaprezentuje w Bibliotece plon swo-
jej ostatniej wyprawy – wystawę fotograJi i wygłosi prelekcję poświęconą Wene-
zueli, 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, egzo-
tyczne 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.

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

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

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)

MMIILLOOWWYYMM  KKRROOKKIIEEMM  PPOO  ZZAACCHHOODDZZIIEE  UUSSAA
12 grudnia, godz. 18.30, sala konferencyjna, 3 p.

Klub Książki Podróżniczej „Glob-
trotter” zaprasza na prelekcję Emilii
Nowaczyk, która tak oto przybliża
temat: „Zachodnia część USA obJ-
tuje w parki oraz pomniki narodowe.
Obejrzenie ich pozostawia wspo-
mnienia 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!”  

fot. Jarosław Pluta
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Ra Dio aR Ma GeD Don
G. 19:15 | Du ża sce na, WTW
PRzyjazne DUsze
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia
Wy stA Wy  »  »  »
TeResa bieRnacKa
i MiRosłaWa beR naT
2xB – malarstwo i ilustracja
G. 14:00 | Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach zdroju
z WizyTĄ U aRTysTy
PłaWna 2014 część ii
G. 17:00 | Ga le ria DsaFiTa
DlA Dzie ci »  »  »
co KRo Ko Dyl ja Da
na obiaD? z Mikołajem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
WĄż z Mikołajem
G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek
19 Xii 2014 piĄteK

Kon cer ty  »  »  »
KonceRT
bożonaRoDzenioWy
G. 19:00 | Fil har mo nia su dec ka
w Wał brzy chu. bi le ty 15-30 zł
speK tA Kle  »  »  »
Re TURn To THe Vo ice
preMierA reż. grze gorz Bral
G. 19:00 | Katedra św. Marii
Magdaleny, ul. szewska 10
Małe zbRoDnie MałżeńsKie
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
PoDRóż ziMoWa
po przed sta wie niu spo tka nie
z ewą ski biń ską 
G. 19:00 | sce na na świe bodz kim
Ra Dio aR Ma GeD Don
G. 19:15 | Du ża sce na, WTW
złe Kino ma ka brycz ny
stand -up eWeliny ŻAK  
G. 19:00 | Te atr Dra ma tycz ny
w Wał brzy chu
PRzyjazne DUsze
G.20:00|Wrocławski Teatr Komedia
Wielcy inni: jezUs,
GoMbRoWicz, osiecKa
stand-up Miros ŁAWy ŻAK 
G. 20:30 | Te atr Dra ma tycz ny

w Wał brzy chu
spo tKA niA  »  »  »
bolesłaWiecKa
GWiazDKa życzliWości
G. od 15:00| Rynek, bolesławiec
DlA Dzie ci »  »  »
co KRo Ko Dyl ja Da
na obiaD? z Mikołajem
G. 10:00 | Wrocławski Teatr lalek
WĄż z Mikołajem
G. 10:30 | Wrocławski Teatr lalek
DziaDeK Do oRzecHóW
G. 19:00 | opera Wrocławska
20 Xii 2014 soBotA

Kon cer ty  »  »  »
UTWóR PoD cHoinKĘ
popis sekcji instrumentów
klawiszowych
G. 13:00 | MDK śródmieście, 
ul. Dubois 5. Wstęp wolny!
speK tA Kle  »  »  »
WycinKa HolzFÄllen
(z an giel ski mi na pi sa mi)
G. 18:00 | sce na j.Grze go rzew skie go
KaWaleR sRebRnej Róży
preMierA
G. 19:00 | opera Wrocławska
Re TURn To THe Vo ice
preMierA reż. grze gorz Bral
G. 19:00 | Katedra św. Marii
Magdaleny, ul. szewska 10
Małe zbRoDnie
MałżeńsKie
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
MĘczennicy 
G. 19:00 | Duża scena, Te atr Dra -
ma tycz ny w Wał brzy chu
Ra Dio aR Ma GeD Don
G. 19:15 | Du ża sce na, WTW
Wy ciecz Ki  »  »  »
WRo cłaW WscHóD
z cy klu: prze wod nik cze ka 
G. 8:00| in fo. tel. 661-701-176
las osoboWicKi
ognisko, opłatek, kolędy
G. 10:00 |Pętla tramwajowa
linii 14 i 24 na osobowicach

UTWóR PoD cHoinKĘ
po pis sek cji in stru men tów kla wi szo wych. W pro gra -
mie prze wi dzia ne są wy stę py so li stów gra ją cych
na key bo ar dach oraz wo ka li stów. opie ka ar ty stycz na
i pro wa dze nie – Ja nusz Ma rut.
20 grud nia, godz. 13: 00 | Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
śródmieście, ul. Du bo is 5. Wstęp wol ny!

jeDnościĄ silni fi nA Ły
18. Dol no ślĄ sKie go tur nie Ju sŁo WA
sto wa rzy sze nie twór ców i Ani ma to rów Kul tu ry za pra sza
na fi na ły Dol no ślą skie go tur nie ju sło wa w 460. rocz ni cę uro -
dzin se ba stia na pe try ce go z pil zna (1554-1626) – pierw sze -
go pol skie go tłu ma cza etyKi niKoMAcheJsKieJ Ary sto te le sa.
tur niej pod pa tro na tem: Me tro po li ty Wro cław skie go, Mar szał ka Wo je -
wódz twa Dol no ślą skie go i Dol no ślą skie go Ku ra to ra oświa ty.
10 grud nia, śro da godz. 9:00 | szko ły pod sta wo we
11 grud nia, czwar tek godz. 9:00 | szko ły gim na zjal ne
12 grud nia, pią tek godz. 9:00 | szko ły po nad gim na zjal ne i inni
cen trum edu ka cji Kul tu ral nej Dzie ci i Mło dzie ży
MDK im. M. Ko per ni ka, ul. Koł łą ta ja 20se
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cyRK Wi Do Wi sKo te AtrAl ne z uDziA ŁeM
Me gA MA rio net zWie rzĄt
cyrk bez prze mo cy, nad ma rio ne ty, ani mo wa ne przez
ak to rów -lal ka rzy two rzą pięk ne, ko lo ro we przed sta -
wie nie – hołd dla sztu ki te atral nej, lal kar skiej i cyr ko -
wej. spek takl w re ży se rii Wik to ra Wik tor czy ka,
za ło ży cie la i sze fa te atru Kli ni ka la lek.
po każ dym spek ta klu spo tka nie z Mi ko ła jem!
5 grudnia, godz. 11:30 oraz 6 i 7 grudnia, godz. 16:00
Dla dzie ci od 3 lat | czas trwa nia: 1 godz.
bF im part, ul. Mazowiecka 17. bi le ty: 17/19 zł
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kon cen tra tor kul tu ry 

le Filo Fable 
te Atr lAl Ki i AK to rA z WAŁ Brzy chA
in te rak tyw ny spek takl, na mo ty wach ba jek fi lo zo ficz -
nych z róż nych stron świa ta. uczy dzie ci roz ma wiać,
za da wać py ta nia i pró bo wać na nie od po wie dzieć.
uzmy sła wia, jak waż ne jest to, kim je ste śmy, a nie, jak
wy glą da my. po ucza, że dzie ci, tak że te naj mniej sze,
mo gą mieć wła sne zda nie.
spek takl – 6 grud nia, godz. 11:00 (bi let 5 zł po re zer wa cji)
spo tka nie z Mi ko ła jem – godz. 12:00 (wstęp wol ny) 
cK zamek, pl. świętojański 1

czaRoDziejsKi FleT speKtAKle z MiKoŁAJeM
re ży se ria i sce no gra fia: Ma rek záko ste leckỳ

twór cy przed sta wie nia ba wią się za rów no mu zy ką ge nial ne go
kom po zy to ra, jak i ope ro wą kon wen cją, prze kła da jąc cza ro dziej -
ski flet, za rów no pod wzglę dem fa bu lar nym, jak i mu zycz nym,
na baj kę dla dzie ci. Mu zy ka jest dla nich in spi ra cją, li bret -
to – punk tem wyj ścia, a po sta cie wy kre owa ne przez ema nu ela
schi ka ne de ra – ba zą uni wer sal nych i po nad cza so wych cha rak -
te rów. przed sta wie nie zy sku je też no we go bo ha te ra – sa me go
Wol fgan ga Ama de usza, któ ry sta je się łącz ni kiem mię dzy ba -
śnio wym świa tem ba ro ko wej ope ry a współ cze sną dzie cię cą wi -
dow nią. Mo zart Mar ka záko ste leckỳ'ego no si co nver sy i gra
na do sko na le zna nych ma łym wi dzom in stru men tach: dzwon -
kach, trój ką cie, kon tra ba sie, per ku sji, a na wet bu tel kach z wo dą.
3, 4, 5, 9, 10 grudnia, godz. 9:30, 6, 7 grudnia, godz. 15:00 | Du ża sce na,
Wrocławski Teatr lalek, pl. Teatralny 4. spek takl dla dzie ci 6+

DziaDeK Do oRzecHóW
Koncert MiKoŁAJKoWy DlA Dzieci
or kie stra sym fo nicz na fil har mo nii su dec kiej, gru pa ze spo łu
pie śni i tań ca Wał brzych, Dy ry gent War ci sław Kunc
Ba let Dzia dek do orze chów pio tra czaj kow skie go wg
baj ki ern sta hof f man na od mo men tu po wsta nia
w 1892 ro ku zy skał ogrom ną po pu lar ność. ory gi nal ne
me lo die, wy ra zi ste te ma ty i pie czo ło wi cie prze my śla -
na in stru men ta cja uka zu ją sce ny z baj ki roz gry wa ją -
ce się m.in. w fan ta stycz nym kró le stwie sło dy czy. 
6 grudnia, godz. 17:00 | Filharmonia sudecka,
ul. słowackiego 4, Wałbrzych. bilety: 30/20/15 zł

KRó leW na śnież Ka on ice!
po wiel kim ze szło rocz nym suk ce sie przed sta wie nia
pe ter pan on ice, Wild ro se uK pro duc tion po wra -
ca do pol ski z no wym zna ko mi tym show – Kró lew -
na śnież ka on ice! Wspa nia ła sce no gra fia,
ar ty stycz na cho re ogra fia, pod nieb ne, za pie ra ją ce
dech w pier siach ewo lu cje w wy ko na niu praw dzi -
wych mi strzów łyż wiar stwa fi gu ro we go, ko stiu my
oraz re kwi zy ty olśnie wa ją ce czy stym pięk nem i ele -
gan cją. ca łość sca lo na prze pięk ną mu zy ką au tor -
stwa si lvio Ama to. to wszyst ko spra wia, że hi sto ria
pięk nej kró lew ny do star cza naj młod szym wi dzom
nie za po mnia nych wra żeń. cu dow ne lo do we wi do -
wi sko za chwy ci ło już wi dzów m.in. w Wiel kiej Bry ta -
nii, Wło szech, fran cji, szwaj ca rii, czy niem czech.
W tym ro ku do łą czą do nich pol scy wi dzo wie. przed -
sta wie nie Kró lew na śnież ka on ice bę dzie moż na
zo ba czyć już w grud niu we Wro cła wiu, po zna niu,
Kra ko wie, Ka to wi cach, Ło dzi oraz w War sza wie!
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
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DlA Dzie ci »  »  »
WĄż z Mikołajem
G. 15:00 | Wrocławski Teatr lalek
21 Xii 2014 nieDzielA

Kon cer ty  »  »  »
KonceRT oRGanoWy
Koncerty Adwentowe 2014
G. 18:00 | Kościół opatrzności
bożej. Wstęp wolny!
speK tA Kle  »  »  »
caRMen
G. 17:00 | opera Wrocławska
WycinKa HolzFÄllen
przed sta wie nie z an giel ski mi
na pi sa mi
G. 18:00 | sce na j.Grze go rzew skie go
Ra Dio aR Ma GeD Don
G. 18:15 | Du ża sce na, WTW
Re TURn To THe Vo ice
preMierA reż. grze gorz Bral
G. 19:00 i 21:30 | Katedra św.
Marii Magdaleny, ul. szewska 10
Małe zbRoDnie MałżeńsKie
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
MĘczennicy 
G. 18:00 | Duża scena, Te atr Dra -
ma tycz ny w Wał brzy chu
PRzyszeDł 
MĘżczyzna Do KobieTy
G. 20:00 | scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
Wy ciecz Ki  »  »  »
oso bo Wi ce – śWi nia Ry
prow. Al fred fry śny, Bo że na
fran kow ska (15 km)
G. 9:30 | oso bo wi ce – pę tla
tram wa jo wa nr 14, 24
DlA Dzie ci »  »  »
WĄż z Mikołajem
G. 11:00 | Wrocławski Teatr lalek
Wół i osioł pa sto rał ka dla
dzie ci i do ro słych
nieDzielne PoRanKi
FilMoWo-WaRszTaToWe
G. 12:30 | cs WRo. Wstęp wolny!

G. 12:30 | Teatr lal ki i ak to ra
w Wał brzy chu. bi lety 15/18 zł
naj dla dzieci od 1 do 4 lat
G. 16:00 | Teatr lal ki i ak to ra
w Wał brzy chu. bi lety 15/18 zł
22 Xii 2014 ponieDziAŁeK

Kon cer ty  »  »  »
KonceRT KolĘD 
i MiejsKa WiGilia
G. 15:00 | Rynek w Wałbrzychu
26 Xii 2014 piĄteK

speK tA Kle  »  »  »
MayDay
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
27 Xii 2014 soBotA

speK tA Kle  »  »  »
WycinKa HolzFÄllen
(z an giel ski mi na pi sa mi)
G. 18:00 | sce na j.Grze go rzew skie go
MayDay
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
Wy ciecz Ki  »  »  »
WycieczKa Piesza
z Brze zi ny przez Woj no wi ce
do Mo krej (Mirosława ha lik)
G. 10:10 |Pętla tramwajowa
linii 10 i 20 w leśnicy
28 Xii 2014 nieDzielA

Kon cer ty  »  »  »
KaR na Wa ło Wa Ga la 
oPe Ro Wo -oPe ReT Ko Wa
G. 19:00 | sa la Wi do wi sko wa
ceTiK, ul. Ko ściusz ki 18, stro nie
ślą skie. Wstęp wol ny!
speK tA Kle  »  »  »
zeMsTa nieToPeRza
G. 17:00 | opera Wrocławska
MayDay
G. 19:00 | sce na Ka me ral na
WycinKa HolzFÄllen
(z an giel ski mi na pi sa mi)
G. 18:00 | sce na j.Grze go rzew skie go
Wy ciecz Ki  »  »  »

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

Koen nUTTeRs MieJ sce, czAs, (DŹWiĘ Ki)³
  Kon tra ba si sta, di dżej i ku ra tor. two rzy mu zy kę po -
przez ustruk tu ry zo wa ną im pro wi za cję, kom po zy cję
oraz kon cep tu al ne pro ce du ry. Jest ab sol wen tem Kró -
lew skie go Kon ser wa to rium Mu zycz ne go w ha dze
oraz Kon ser wa to rium Mu zycz ne go w Am ster da mie.
od 2010 ro ku współ pro wa dzi ze spół ka me ral ny Kon -
zert Mi ni mal, któ re go re per tu ar sta no wią głów nie
utwo ry kom po zy to rów zwią za nych z gru pą Wan del -
we iser. obec nie gra rów nież w ze spo łach the pitch,
ta pe that i the new si len ce. W la tach 2002-2009 był
ak tyw nym człon kiem n col lec ti ve – mię dzy na ro do wej
plat for my sku pia ją cej mu zy ków -im pro wi za to rów. or -
ga ni za tor cy klu kon cer tów DnK-Am ster dam. Miesz -
ka w Ber li nie i Am ster da mie.
program: Koen nutters, fields (2014)
Miej sce, czas, (dźwię ki) to se ria kon cer tów po świę co -
nych róż nym spo so bom funk cjo no wa nia dźwię ku
w cza sie i prze strze ni, mo dal no ściom ci szy, per for ma -
tyw nym aspek tom mu zy ki oraz nie stan dar do wym ro -
dza jom no ta cji mu zycz nej. głów nym ich ce lem jest
jed nak pró ba zmia ny przy zwy cza jeń per cep cyj nych
pu blicz no ści. przy go to wa ne dzia ła nia bę dą za tem zo -
rien to wa ne na szcze gół i po głę bio ne, wie lo płasz czy -
zno we słu cha nie, co ma po móc w oba la niu wszel kich
na by tych au to ma ty zmów oraz za szcze pie niu w od -
bior cach sym pa tii do te go co no we i wy my ka ją ce się
ka te go ry za cji. ca ły cykl jest wy raź nym na wią za niem
do tra dy cji eks pe ry men tu wy zna czo nej przez Joh -
na ca ge’a i in nych twór ców ze szko ły no wo jor skiej.
7 grud nia, godz. 20:00|stu dio bWa Wro cław,
ul. Ru ska 46a/13 (w pa sa żu, ii pię tro). Wstęp wol ny!

T.loVe 
W tym ro ku mi ja 20 lat
od wy da nia „pry mi ty -
wu”. Al bumu, który był
i jest do dzi siaj, praw -

dzi wą pi gu łą punk’n’roll’owej ener gii. Krą żek na gra ny zo stał
tuż po odej ściu Jan ka Be ne de ka – już z Maj che rem na gi ta -
rze – i skon so li do wał na wie le lat skład ze spo łu… z per ko zem,
po la kiem i na zi mem. ten ło bu zer ski ze staw chu li gań skich,
peł nych miej skiej po ezji ka wał ków, dał nam ko pa na ca łą de -
ka dę, owo cu jąc ko lej ny mi uda ny mi al bu ma mi, ta ki mi jak „Al
ca po ne”, czy też „chło pa ki nie pła czą”.
2 grud nia, godz. 20:00 | sala Go tyc ka w sta rym Klasz to rze,
ul. Pur ky nie go 1. bi le ty: 60/55

fot. A. tyszko
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MaReK DyjaK
nie każ de mu od po wia da styl by cia Dy ja -
ka, choć od kil ku lat nie pi je i wal czy z na -
ło giem, to wciąż po zo sta je so bą [...]
By wa ły w je go ka rie rze mo men ty, w któ -
rych mu zyk mógł iść za cio sem – wbić się
na po tocz nie zwa ny „ar ty stycz ny świecz -
nik”. Wo lał jed nak iść wła sną dro gą, nie za wsze ła twą, lecz kie -
ro wa ną przez sie bie sa me go, nie od dał swo jej ka rie ry w cu dze
rę ce. nie któ rzy wi dzą w tym ar ty stycz ną po zę – Dy ja ka wy klę -
te go, sa mot ni ka i in dy wi du ali stę. Moc nym gło sem, śpie wa
rów nie moc ne utwo ry, w któ rych – jak mó wią sa mi fa ni – jest
krew, żółć i łzy. na ryn ku pa pie ro wych su per me nów jest zja wi -
skiem – oce nia Jan Wo łek..
7 grud nia, godz. 21:00 | sala Go tyc ka w sta rym Klasz to rze,
ul. Pur ky nie go 1. bi le ty: 60/45 wej ściów ki 30 zł

ToMMy eMManUel
Ma na swo im kon cie po nad 20 al bu mów
i 2 no mi na cje do na gro dy gram my. Au -
stra lij czyk jest uwa ża ny za ty ta na gi ta ry,
gdyż każ de go ro ku gra pra wie 300 kon -
cer tów. W chwi lach, kie dy nie wy stę pu je,
pro wa dzi warsz ta ty, jam mu je al bo

po pro stu opo wia da o mu zy ce. Ar ty sta ni gdy nie przed sta wia
wcze śniej pro gra mu kon cer to we go, ale do pie ro na sce nie de -
cy du je o swo ich wy ko na niach.
7 grudnia, godz. 18:00 | centrum Kongresowe, kompleks Hali stulecia,
ul. Wystawowa 1. bilety: 150/120/90 zł

fot. A. clarke

aciD DRinKeRs 
pod czas kon cer tów bę dzie my grać utwo ry m.in. z pły -
ty „25 cents for a riff”, któ ra mia ła pre mie rę 6 paź -
dzier ni ka. sko ro mu zy ka ma być kla sycz na to czy
ma cie spo dzie wać się w ta kim ra zie na tra sie for te -
pia nu, skrzy piec, dy ry gen ta i fil har mo nii? W żad nym
wy pad ku! przez ćwierć wie ku przy zwy cza ili śmy Was
do po dą ża nia we wszyst kich kie run kach w sze ro kim
ob sza rze mu zy ki me ta lo wej.
12 grud nia, godz. 20:00 | sala Go tyc ka w sta rym Klasz to rze,
ul. Pur ky nie go 1. bi le ty: 50/45

TaKe 6
ich mu zy kę okre śla się ja ko
chrze ści jań ski pop -so ul -jazz.
Jed nak na wią zy wa nie

do chrze ści jań skiej tra dy cji nie prze szka dza sek ste to wi w zdo by -
wa niu list prze bo jów, a pio sen ki z al bu mu Bro thers sta ły się bar -
dzo szyb ko dys ko te ko wy mi hi ta mi. ta ke 6 dzię ki do sko na łym
gło som i nie zwy kłym aran ża cjom ra dzą so bie na sce nie do sko -
na le bez in stru men tów. Dłu go bro ni li się przed wspo ma ga niem
wo ka li. prze ło mem był wła śnie krą żek Bro thers z 1996 ro ku.
3 grudnia, godz.19:30 | sy na go ga Pod bia łym bo cia nem, 
ul. Włod ko wi ca 1. bi le ty: 150/120/90/65, wej ściów ki 45 zł

Dollz i PaRallel We WRocłaWiU
Bę dzie to wy da rze nie uni -
ka to we, w któ rym wy stą pi
wy jąt ko wa wo ka list ka pau -
li na Kut po cho dzą ca z Wro -
cła wia. oby dwa ze spo ły
za pre zen tu ją się w ob cej dla

sie bie rze czy wi sto ści, bo wiem wy wo dzą się z dwóch
rów no le głych wy mia rów. Dollz bę dzie pro mo wać swo ją
świe żut ką ep-kę pod ty tu łem. „taa...”
pa ral lel po szu ku jąc au ten tycz no ści prze ka zu się ga
po oszczęd ne in stru men ta rium. ze spół ak tu al nie pra -
cu je nad pierw szą pły tą.
11 grudnia, godz.  20:00 | sanatorium Kultury,
Przejście Garncarskie 2. bilety: 15 zł

Ga ba KUl Ka
Kon cert pro mu ją cy ma te riał z naj -
now szej pły ty the esca pist oraz naj -
bar dziej zna ne pio sen ki ga by Kul ki.
od waż ny, nie spo koj ny, głę bo ko oso -
bi sty al bum the esca pist mu zycz nie
czer pie z kla sy ki lat sie dem dzie sią -
tych, nie tra cąc z oczu współ cze sno -
ści. to pierw sza od pię ciu lat
stu dyj na pły ta ga by Kul ki, za wie ra -
ją ca au tor ski ma te riał. the esca pist to 10 pio se nek o uciecz ce
i o fa scy na cji, opo wie ści o miej scach, w któ rych ście ra się ze
so bą świat wy obraź ni i twar da rze czy wi stość.
4 grud nia, godz. 20:30 | sa la Go tyc ka w sta rym Klasz to rze,
ul. Pur ky nie go 1. bi le ty: 50/45/40 zł
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aD Re soW niK cjG
Akademia Muzyczna, pl. Jana pawła ii, nr 2
Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych Wro cław – ga le rie sztu ki Współ -
cze snej: Awan gar da, ul. Wi ta stwo sza 32, Di zajn, ul. świd nic -
ka 2-4, szkła i ce ra mi ki, pl. Ko ściusz ki 9/10, stu dio BWA, ul.
ru ska 46a/13 (w pa sa żu, ii pię tro)
centrum inicjatyw Artystycznych, ul. tęczowa 79/81
cen trum Kul tu ry za mek, pl. świę to jań ski 1 
cen trum sztu ki im part, ul. Ma zo wiec ka 17
cen trum sztu ki Wro, ul. Wi dok 7
Dcf - Dolnośląskie centrum filmowe, ul. piłsudskiego 64A
Dol no ślą ska Bi blio te ka pu blicz na im. t. Mi kul skie go, ry nek 58 
fil har mo nia Wro cław ska, ul pił sud skie go 19
hala stulecia, ul. Wystawowa 1
in sty tut gro tow skie go: przej ście Że laź ni cze – sa la te atru la -
bo ra to rium, sa la Ki no wa. stu dio na gro bli, ul. na gro bli 30/32 
Ka mie nicz ka Mał go sia, ul. od rzań ska 39/40
Kino nowe horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
Klub eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19
Klub Mu zy ki i li te ra tu ry, pl. gen. t. Ko ściusz ki 10
Klub Mu zycz ny sta ry Klasz tor, ul. pur ky nie go 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
Mu zeum na ro do we, pl. po wstań ców War sza wy 5
Mu zeum pocz ty i te le ko mu ni ka cji, ul. Kra siń skie go 1 
ope ra Wro cław ska, ul. świd nic ka 35
sa lo nik trzech Muz, ul. za wal na 7 (wejście od po dwó rza) 
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 te atru pol skiego: sce na im. J. grze go rzew skie go, ul. g.
za pol skiej 3; sce na na świe bodz kim, pl. or ląt lwow skich 20c;
sce na Ka me ral na, ul. świd nic ka 28
Wrocławskie centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1 
Wro cław ski te atr Ko me dia, pl te atral ny 4
Wro cław ski te atr lalek, pl te atral ny 4
Wrocławski teatr Współczesny, ul. rzeźnicza 12 (WtW)
za kład na ro do wy im. osso liń skich, Au la ul. szew ska 37

Wpis do ka len da rium jest bez płat ny. in for ma cje kul tu ral ne pro -
si my przy sy łać do 20-go na ad res: re dak cja@cojestgrane.pl
or ga ni za to rzy za strze ga ja so bie moż li wość zmia ny po da nych
w co Jest grAne ter mi nów lub od wo ła nia im pre zy.

sMo lec|sKał Ka|jaR -
noł TóW (12 km)
pro wa dzi An na ha ba siń ska
G. 9:45 | Dw. Gł. PKP, ko ło kas
DlA Dzie ci »  »  »
nieDzielne PoRanKi
FilMoWo-WaRszTaToWe
G. 12:30 | cs WRo. Wstęp wolny!
29 Xii 2014 ponieDziAŁeK

speK tA Kle  »  »  »
zeMsTa nieToPeRza
G. 19:00 | opera Wrocławska
30 Xii 2014 WtoreK

Kon cer ty  »  »  »
zeMsTa nieToPeRza
Wiel kie Wi do wi sko 
ope ret ko we w iii ak tach
G. 19:00 | aqua zdrój, ul. Ra tu szo -
wa 6, Wał brzych. bi le ty 40-100 zł
speK tA Kle  »  »  »
zeMsTa nieToPeRza
G. 19:00 | opera Wrocławska
DWaDzieścia
najśMieszniejszycH
PioseneK na śWiecie
100. spek takl!
G. 20:00 | sce na Ka me ral na

31 Xii 2014 śroDA

Kon cer ty  »  »  »
MiĘDzynaRoDoWa 
Gala sylWesTRoWa
Koncert sylWestroWy
G. 19:00 | aula leopoldina
speK tA Kle  »  »  »
PsycHoTeRaPia czyli seX
W życiU człoWieKa
speKtAKl sylWestroWy
G.17:00|Wrocławski Teatr Komedia
zeMsTa nieToPeRza
G. 18:00 | opera Wrocławska
szalone nożyczKi
speKtAKl sylWestroWy
G.18:30|Wrocławski Teatr Komedia
TeRMoPile PolsKie
speKtAKl sylWestroWy
G. 20:00 | sce na  j.Grze go rzew skie go
20. najśMieszniejszycH
PioseneK na śWiecie
speKtAKl sylWestroWy
G. 20:00 | sce na Ka me ral na
TRzy Razy łóżKo
speKtAKl sylWestroWy
G.21:40|Wrocławski Teatr Komedia
czysTa KoMeRcja
speKtAKl sylWestroWy
G.22:15|Wrocławski Teatr Komedia

KaPela ze Wsi WaRszaWa 
ist nie je od 1997 ro ku. na jej re per -
tu ar skła da ją się awan gar do we in -
ter pre ta cje mu zy ki tra dy cyj nej,
sze ro ko po ję te go te re nu Ma zow sza,
uko cha nej kra iny cho pi na. Mi mo
wier no ści tra dy cyj nym tech ni kom

gry i śpie wu, peł ne in wen cji wy ko na nia daw nych utwo rów
brzmią za ska ku ją co awan gar do wo i są w peł ni zro zu mia łe dla
współ cze sne go od bior cy.
18 grudnia, godz.19:30 | sala Gotycka w starym Klasztorze,
ul. Purkyniego 1. bilety: 60/45 wejściówki 35 zł

PRe se leK cja zGło szeń 
Do PRo GRa MU bien na le WRo 2015
W cen trum sztu ki Wro trwa pre se lek cja zgło szeń
do pro gra mu Bien na le Wro 2015, któ re w ogrom nej
licz bie na pły nę ły do or ga ni za to rów z ca łe go świa ta.
przez dwa dni moż na do łą czyć do ze spo łu se lek cyj -
ne go i za gło so wać na wy bra ne pra ce ekra no we, któ re
bę dą pre zen to wa ne w for mie pro jek cji w ga le rii Wro.
29-30 grudnia | centrum sztuki WRo, ul. Widok 7

KaMP! We DRaW a
enig ma tycz ny du et z Wro cła -
wia – tym sfor mu ło wa niem zwy -
kło się okre ślać We Draw A.
elek tro -po po wą for ma cję po wo -

łał do ży cia zwią za ny z in di go tree, pe ve le ty. la tem 2012 r. mu -
zy cy stwo rzy li pierw szy utwór – te ars from the sun, bę dą cy
za po wie dzią ep-ki glimp se. KAMp! – po wsta li sie dem lat te mu,
ale praw dzi wą po pu lar ność zy ska li bli sko dwa la ta te mu, gdy
uka zał się ich pierw szy long play za ty tu ło wa ny po pro stu Kamp!.
Krą żek spo tkał się tak du żym za in te re so wa nie, że już po kil ku -
na stu dniach na kład trze ba by ło po więk szać o kil ka ty się cy.
12 grud nia, godz. 20:00 | Klub eter. ul. Kazmierza Wlk. bi le ty: 38/45 zł
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FESTIWALWROCEK
BILETY I INFORMACJE:

STAND - UP
PIOSENKA DEBILNA

POTYCZKI KABARETOWE
GALA JANA KACZMARKA

Potyczki Kabaretowe 

 

 

 
13
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2014

Koncert Galowy Kabaretowego  
Festiwalu WROCEK 2014 

 
14

grudnia
2014

Zwiastun Festiwalu WROCEK
Wieczorne Kabaretów Cykanie
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2014

 

 GRZEGORZ DOLNIAK

 
 

 

Nurt-OFF - Klub Festiwalowy
 ULTRA 
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2014

Stand-Up
TOMEK NOWACZYK

 

Nurt-OFF - Klub Festiwalowy 

 
11

grudnia
2014
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