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na fotografii Pan Jan daniluk z żoną eriką i synem Waldemarem – dzisiejszym właścicielem zakładu

firma kilkakrotnie zmieniała siedzibę, fotografia z roku 1959 przedstawia Panią erikę daniluk w drzwiach zakładu przy ul. Kołłątaja 14

Jan daniluk z synową mariolą podczas pracy w warsztacie,
rok 1976
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fotografie z rodzinnego albumu ...

Jan daniluk, założyciel firmy, szlifuje szkło
Witryna zakładu optycznego daniluk przy ul. Kuźniczej 25
okularowe, tak kiedyś pracowali optycy

Jesteśmy Już z Wami 70 lat!
Jubileusz 70-lecia zaKładu oPycznego daniluK
W 2015 jubileusz siedemdziesięciolecia działalności w branży optycznej obchodzi zakład optyczny daniluk.
W roku 1945 założył go Jan daniluk – optyk i zegarmistrz – który zamiłowanie do optycznego fachu zaszczepił
również u swoich dzieci i wnuków. synowie pana Jana podzielili się dziedzinami, w jakich specjalizował się zakład.
Pan Krzysztof wraz z żoną i córką kontynuują i rozwijają produkcję opraw okularowych w firmie dekoptica, natomiast pan Waldemar z żoną i dziećmi prowadzą zakład optyczny.
Początkowo firma mieściła się przy ul. traugutta, kilkukrotnie była przenoszona, a od roku 1968 do dziś prowadzi
działalność przy ul. Kuźniczej 25 (róg ul. nożowniczej).
W tym miejscu każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno osoby potrzebujące okularów z soczewkami korekcyjnymi,
jak i osoby poszukujące zmiany wizerunku, ponieważ dobrze dobrane oprawki i soczewki mogą być jak biżuteria,
podkreślać styl, dodawać urody i elegancji!
zakład państwa daniluków dysponuje szerokim asortymentem opraw okularowych, zarówno w stylach klasycznych, jak i nowoczesnych, opraw dla dorosłych, dzieci i młodzieży, opraw do użytku codziennego, ale także do uprawiana sportów. na miejscu można skorzystać z badania wzroku i dobrać odpowiednie dla siebie soczewki
mineralne i organiczne (potocznie zwane plastikowymi); soczewki jedno-, dwu- lub wieloogniskowe (progresywne); soczewki z powłokami antyrefleksyjnymi, z filtrami uV, z powłoką lustrzaną; soczewki bezbarwne lub fotochromowe, a także barwione na stałe na jeden z wielu dostępnych kolorów. firma oferuje ponadto szeroką gamę
akcesoriów okularowych: etui, łańcuszki, ściereczki, płyny do czyszczenia soczewek itp.
W zakładzie państwa daniluków świadczone są usługi związane z naprawą i pielęgnacją okularów, m.in. lutowanie opraw metalowych, klejenie opraw z tworzywa, mycie opraw, wymiana zauszników, końcówek zauszników,
nanośników oraz elementów mocujących.
dyplomowani optycy, miła i fachowa obsługa, z indywidualnym podejściem do klienta
i osobistym zaangażowaniem w zakładzie optycznym daniluk zapewnią Państwu
JUŻ
Y
komfortowe widzenie na długie lata!
syn Jana daniluka, Waldemar kontynuuje dobre tradycje rodzinne i w miarę możliwości wspiera
innych w potrzebie. niedawno otrzymał srebrną odznakę towarzystwa Przyjaciół dzieci.

STEŚM

ul. Kuźnicza 25, 50-138 Wrocław, tel. 71 34-324-86

JE

KUPON RABATOWY
duży wybór opraw
OPTYK soczewek
okularowych
Daniluk Naprawa okularów
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70 lat

z okazji Jubileuszu 70-lecia
firma daniluK
oferuje swoim klientom
niezwykły prezent.
Każdy kto przyjdzie na Kuźniczą 25
z kuponem rabatowym
zapłaci jedynie 70% ceny
opraw i soczewek okularowych.
zaPraszamy!
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fot. m. grotowski

zemsta nietOperza JoHann strauss
oPeretKa W 3 aKtacH
libretto: carl Haffner i richard genée wg Henri meilhaca i ludovica Halevy'ego.
Prapremiera: Wiedeń, 5 iV 1874. Premiera obecnej inscenizacji w operze Wrocławskiej 30 Xii 2006.
Kierownictwo muzyczne ewa michnik.
zemsta nietoperza to przede wszystkim arcydzieło,
zupełnie legalnie należące do skarbnicy repertuaru
operowego, choć w swoim czasie było to również
szczytowe osiągnięcie teatru operetkowego.
obecnie operetka jako genre nieco się już przeżyła
i ewoluuje raczej w kierunku musicalu, a jednak zemsta nietoperza pozostaje dziełem genialnym, urzekającym w swej świeżości i bogactwie muzycznym,
sprawdzającym się jako utwór operowy i teatralny zarazem. zresztą dzieło zyskało sobie taką właśnie opinię nawet wówczas, kiedy teatr operetkowy cieszył się
jeszcze niezrównaną popularnością.
Wielki kompozytor i dyrygent gustaw mahler sam wybrał zemstę nietoperza i dyrygował nią już w latach
osiemdziesiątych XiX w., a kiedy objął dyrekcję opery
Wiedeńskiej, włączył ją do repertuaru operowego.
spektakl wykonywany jest w języku niemieckim i polskim
z polskimi napisami. czas trwania: 3 godz., 30 min.
1 stycznia godz. 18:00, 3 stycznia godz. 19:00, 4 i 6 stycznia
godz. 17:00 | Opera Wrocławska, ul. świdnicka 35

Gala nOWOrOCzna
Koncert muzyKi WiedeŃsKieJ
zdrojowy teatr animacji z Jeleniej góry na przestrzeni ostatnich lat bardzo uroczyście inauguruje nowy
rok, a gale przez nich organizowane mają zawsze wyjątkowy charakter. znakiem rozpoznawczym koncertów noworocznych jest taneczna muzyka dynastii
straussów – pełna rytmicznej precyzji i melodycznej
błyskotliwości. Wystąpi Świdnicki Kwartet smyczkowy
im. H. Wieniawskiwskiego, śpiewa alicja szableska.
1 stycznia 2015, godz. 19:00 | park zdrojowy 1,
Cieplice – Jelenia Góra. Bilet 40 zł

Grupa OperOWa sOnOtriO
noWoroczna gala oPeroWo-oPeretKoWa
czardasze, walce, toasty, miłosne arie i duety, sceny operetkowe, a także standardy jazzowe czyli najsłynniejsze sceny
z oper: traviata, lakme, carmen, opowieści Hoffmanna, Porgy
and bess i in. czar dawnego Wiednia ukryty w najpiękniejszych
duetach i scenach z operetek Księżniczka czardasza, zemsta
nietoperza. szampański nastrój wieczoru uzupełnią pieśni neapolitańskie oraz standardy z repertuaru śpiewaków włoskich.
Wystąpi międzynarodowa grupa operowa sonotrio: agnieszka
drożdżewska (sopran, Wrocław), barbara spitzer (sopran, Wiedeń), anna Wilczyńska (sopran, Wrocław), izabela strzelecka
(mezzosopran, Wrocław), tomasz tracz (tenor, białystok), ivo
michl (baryton, Praga) oraz Witold Janusz (fortepian, Wrocław).
Prowadzenie: martyna Witowska (teatr ad spectatores, W-w).
grupa operowa sonotrio istnieje od marca 2012 roku i ma już
w swoim dorobku około 60 koncertów w kraju i zagranicą.
1 stycznia 2015, godz. 19:30 | teatr zdrojowy w polanicy zdrój,
ul. parkowa 2. Bilety: 35/30 zł
2 stycznia 2015, godz. 19:00 | teatr stary w Bolesławcu,
ul. teatralna 1. Bilety: 40/35 zł
5 stycznia 2015, godz. 19:00 | Jeleniogórskie Centrum Kultury,
ul. Bankowa 28/30, Jelenia Góra. Bilety: 40/35/30 zł

KALENDARIUM styczEń 2015
1 i 2015

czWarteK

3 i 2015

sobota

sPeKtaKle » » »

Koncerty » » »

zemsta nietOperza

Gala nOWOrOCzna 2015

Johann strauss

G. 18:00 | Hala stulecia

G.18:00 | Opera Wrocławska

sPeKtaKle » » »

WycieczKi » » »

COurtney lOVe

mOKra – leśniCa

G. 18:00 | scena na świebodzkim

Piesza z ogniskiem, prowadzą
a. Woźnicka, t. abramowicz

przyszeDŁ mĘżCzyzna
DO KOBiety

G.11.00 | leśnica – pętla tramwajowa linii 10, 20

G. 18:00 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, scena Kameralna

DO lasu OsOBOWiCKieGO

zemsta nietOperza

prowadzą antoni zygnerski
i zofia Wągrowska

smyCz

G. 12:00 | Osobowice pętla
tramwajowa linii 14 i 24

armaGeDDOn

2 i 2015

G. 19:15 |Wrocławski teatr
Współczesny, Duża scena

PiĄteK

sPeKtaKle » » »
COurtney lOVe
G. 18:00 | scena na świebodzkim

smyCz
G. 19:00 | scena Kameralna

G.19:00 | Opera Wrocławska
G. 19:00 | tp scena Kameralna

zŁe KinO makabryczny

stand-up eWeliny ŻaK
G. 19:30 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, Duża scena

WesOŁe miasteCzKO

Kabaret literacko-muzyczny

Ewa Michnik
zaprasza!

styczEń 2015
1 cz 1800

zemsta nietoperza

JoHann strauss

3 so 1900

zemsta nietoperza

JoHann strauss

4 nd 1700

zemsta nietoperza

JoHann strauss

6 wt 1700

zemsta nietoperza

JoHann strauss

9 pt 1900

skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

11 nd 1700 skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

00

10 so 19

00

skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

15 cz 1900

skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

16 pt 1900

skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

17 so 1900 skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

18 nd 1700 skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

14 śr 19

00

skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

22 cz 1900 skrzypek na DaCHu

J. stein, J. boCk, s. HarniCk

21 śr 19

23 pt 19

00

Cyrulik sewilski

gioaCCHino rossini

24 so 1900 kawaler srebrneJ róży
25 nd 1700 ŁuCJa z lammermooru
27 wt 1100 Córka źle strzeżona
28 śr 1900
00

29 cz 19

Cyganeria

gaetano Donizetti

ferDinanD HérolD

giaComo puCCini

opowieśCi Hoffmanna

30 pt 1900 Coppelia

riCHarD strauss

JaCques offenbaCH

léo Delibes

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.

szanowni Państwo,
2015 rok rozpoczynamy spektaklami
znakomitej operetki Johanna straussa
„zemsta nietoperza”. od czasu premiery przedstawienie to
cieszy się niezmiennym powodzeniem wśród naszych widzów. Piękna muzyka, barwne kostiumy, imponująca scenografia, porywające sceny taneczne, wspaniali soliści – to
gwarancja dobrej zabawy dla publiczności w okresie sylwestrowo-noworocznym. spektakl wyreżyserowała Helena Kaut-Howson, dekoracje zaprojektował Paweł dobrzycki,
kostiumy – małgorzata słoniowska.
Kolejne styczniowe wieczory wypełnią bardzo lubiane przez
publiczność na całym świecie spektakle słynnego musicalu
„skrzypek na dachu”. ta wzruszająca opowieść o losach żydowskiej rodziny ze wsi anatewka przeniesie nas do świata, który już minął, ale który wciąż stanowi dla nas źródło
inspiracji i aktualnych refleksji. Przedstawienie przygotowane zostało reżysersko przez marka Weissa, adaptacji scenicznej dokonał adam frontczak, scenografię zaprojektował
ryszard Kaja, choreografię opracował emil Wesołowski.
Karnawałowy nastrój podtrzyma też inna nasza propozycja – opera komiczna richarda straussa „Kawaler srebrnej
róży”. to znakomite dzieło miało swoją premierę na naszej
scenie w grudniu 2014 roku z okazji 150-rocznicy urodzin tego wielkiego niemieckiego kompozytora i dyrygenta, który
przed laty kierował orkiestrą wrocławskiej opery i tu prezentował swoje utwory. spektakl przygotowany został przez
światowej renomy twórców: georga rooteringa (reżyseria)
i lukasa nolla (scenografia). Kostiumy zaprojektowała małgorzata słoniowska, ruch sceniczny – anna szopa. Premierowe przedstawienia zebrały znakomite recenzje krytyki
muzycznej i zostały owacyjnie przyjęte przez publiczność.
W styczniowym repertuarze znalazły się też inne atrakcyjne
tytuły: „opowieści Hoffmanna” J. offenbacha, „cyrulik sewilski” g. rossiniego, „cyganeria” g. Pucciniego, „łucja z lammermooru” g. donizettiego, a także spektakle baletowe
„coppélia” l. delibes oraz „córka źle strzeżona” f. Hérolda.
Jestem przekonana, że nasze styczniowe przedstawienia
będą stanowiły doskonałą propozycję do spędzenia atrakcyjnego wieczoru karnawałowego.
zapraszam do opery Wrocławskiej!
ewa michnik
dyrektor naczelny i artystyczny
opery Wrocławskiej
informaCJa i rezerwaCJa biletów:
Dział promocji i obsługi widzów
tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81
goDziny praCy kasy:
kasa opery, ul. świdnicka 35,
tel. 71 370 88 18 pn–so 12-19.00; nd 11-17.00;
godz. przed spektaklem. przerwa 15.15-15.30
ww w. o p er a . wr oC l a w.p l
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Gala nOWOrOCzna W Hali stuleCia
george tchitchinadze
– dyrygent
marika machitidze
– sopran
marcin bronikowski
– baryton
orkiestra symfoniczna nfm
Justyna Janus-Konarska,
Jan miodek
– prowadzenie
W i części programu artyści wykonają: J. strauss uwertura do operetki baron cygański J. strauss stadt und
land – polka mazur op. 322 J. strauss bauern-Polka
op. 276 J. strauss Persischer marsch op. 289, tritsch-tratsch-Polka op. 214 J. strauss tysiąc i jedna noc – walc
z operetki alibaba i czterdziestu rozbójników op. 346
J. strauss unter donner und blitz – polka schnell op. 324
J. strauss Éljen a magyar! – polka-schnell op. 332
J. strauss nad pięknym modrym dunajem – walc op. 314
J. strauss (ojciec) marsz radetzky’ego op. 228.
ii część J. massenet obéissons quand leur voix appelle – gawot manon z opery manon g. bizet Votre toast, je
peux vous le rendre – aria toreadora z opery carmen
g. Puccini Walc musetty z opery cyganeria V. bellini ah,
per sempre io ti perdei – aria ryszarda z opery Purytanie
g. donizetti Quel guardo il cavaliere – aria noriny z opery don Pasquale g. donizetti Pronta io son! – duet noriny i malatesty z opery don Pasquale P. mascagni
intermezzo z opery rycerskość wieśniacza c. a. bixio
mamma f. lehár lippen schweigen – duet Hanny i danila z operetki Wesoła wdówka.
3 stycznia 2015, godz. 18:00 | Hala stulecia, ul. Wystawowa 1. Bilety: 200 zł exclusive Vip + zaproszenie na bankiet,
150 zł – Vip, 100/80/50/30/25 zł (bilety.nfm.wroclaw.pl)

Gala musiCalu i taŃCa
noWy roK W ŚWiatłacH broadWayu
to kolejny wspaniały koncert wg pomysłu duetu małżeńskiego doroty i andrzeja Jankiewiczów (sopran, tenor), dobrze znanego lubińskiej publiczności. tym
razem zaprezentują się Państwu w nowej odsłonie,
wykonując hity z najbardziej znanych musicali jak: my
fair lady, Hello dolly, skrzypek na dachu, upiór w operze, człowiek z la manchy, West side story i in.
dopełnieniem koncertu będą występy pary tanecznej
duo show dance: Joanna sipowicz, bartłomiej boluk, prezentującej widowiskowe układy taneczne: sambę, rumbę, paso doble, walca, foxtrota oraz quick stepa.
W dwugodzinnym muzycznym spacerze po broadwayu
nie zabraknie także humoru, niespodzianek, noworocznych toastów oraz pięknych i barwnych kostiumów.
artystom towarzyszy brawurowy zespół instrumentalistów broadway music band: tomasz stocki – i skrzypce,
agnieszka ostapowicz – ii skrzypce, rafał dynda – klarnet/saksofon, Wiktor szymajda – fortepian.
4 stycznia 2015, godz. 19:00 | Centrum Kultury muza,
ul. armii Krajowej 1. Bilety: 40/35 zł (www.ckmuza.eu)

G. 19:00 | Kawiarnia na scenie
Gadzickiego w legnicy

Kurs HistOrii sztuKi

sPotKania » » »

gotyK

piĘKne i użyteCzne

G. 12: 00 | muzeum narodowe
we Wrocławiu. Bilet 5 zł

zwiewne piękno czy podstępna broń? Historia wachlarza

sPotKania » » »

WycieczKi » » »

G. 12:00 | muzeum narodowe

spaCer WzDŁuż ślĘzy

4 i 2015

Prowadzi anna Woźnicka

niedziela

sPeKtaKle » » »

G. 10:00 | Klecina – pętla tramwajowa linii nr 17

zemsta nietOperza

dla dzieci » » »

G.17:00 | Opera Wrocławska

pOraneK FilmOWO-WarsztatOWy We WrO

COurtney lOVe
G. 18:00 | scena na świebodzkim

G. 12:30| Cs WrO. Wstęp wolny!

przyszeDŁ mĘżCzyzna
DO KOBiety

CalineCzKa

G. 18:00 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, scena Kameralna

G. 12:30 | teatr lalki i aktora,
Wałbrzych. Bilety: 18/15zł

armaGeDDOn

5 i 2015

G. 18:15 |Wrocławski teatr
Współczesny, Duża scena

WystaWy » » »

smyCz
G. 19:00 | scena Kameralna

nOWy rOK W śWiatŁaCH
BrOaDWayu

gala musicalu i tańca
G. 19:00 | CK muza, ul. armi
Krajowej 1, lubin

PoniedziałeK

miniaturOWy śWiat

domki dla lalek z kolekcji
anety Popiel-machnickiej
G. 17:00 | muzeum miedzi w legnicy, akademia rycerska

elżBieta WODaŁa

florotyPie - X-lecie

WesOŁe miasteCzKO

G. 18:00 | salonik trzech muz

Kabaret literacko-muzyczny

6 i 2015

G. 19:00 | Kawiarnia na scenia
Gadzickiego w legnicy

Koncerty » » »

zŁe KinO makabryczny

Gala OperOWO-OperetKOWa - sOnOtriO

stand-up eWeliny ŻaK
G. 19:30 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, Duża scena

WtoreK

G.19:00 | ząbkowicki Ośrodek
Kultury, rynek 24. Bilet 20 zł

Partnerzy
strategiczni:

Mecenat:

www.bilety.nfm.wroclaw.pl
Narodowe Forum Muzyki
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BrunetKi, BlOnDynKi gala oPeretKoWa

rOmanse W Cieniu sKrzypieC
spektakl muzyczno-taneczny realizowany jest na żywo z udziałem wybitnych instrumentalistów pod kierownictwem michała Półtoraka – wirtuoza skrzypiec
z Piwnicy Pod baranami (współpracującym m. in.
z markiem grechutą i grzegorzem turnauem) oraz
utalentowanych i charyzmatycznych sióstr matkowskich. artyści zaprezentują muzyKĘ trzecH Kultur:
najpiękniejsze romanse cygańskie i hiszpańskie oraz
pieśni bałkańskie, a cały spektakl wzbogacony będzie
o fascynujący i żywiołowy taniec. W tym roku artyści
wystąpili na forum ekonomicznym w Krynicy zdrój.
18 stycznia 2015, godz. 17:00 | CK muza, lubin,
ul. armii Krajowej 1. Bilety: 40/35 zł (ckmuza.pl)

KOnCert KOlĘD i pastOraŁeK
Koncert cHarytatyWny
na progu nowego roku zapraszamy do impartu na miły każdej wrażliwej osobie koncert. orkiestra reprezentacyjna Wojsk lądowych – wraz z solistkami anią
Kłys i agnieszką damrych – wykonają najpiękniejsze
polskie oraz zagraniczne kolędy i pastorałki, ale w nietypowych, rozrywkowych aranżacjach, w których przemieszają się różne gatunki muzyki, m.in. latino, jazz,
rock. W tym czasie – pełnym radości i nadziei na rozpoczynający się właśnie nowy rok – pamiętajmy też
o tych, dla których radość nie jest tak oczywista. są
wokół nas ludzie, którzy bardzo potrzebują naszej
życzliwości i pomocy. Przyłączmy się do idei tego koncertu, który będzie okazją do przeprowadzenia zbiórki
pieniędzy na rzecz 8-letniej Julii rozłąkowskiej.
17 stycznia 2015, godz. 18: 00 | impart, sala teatralna,
ul mazowiecka 17. Bilety: cegiełki – od 10 zł

Przebojowa gala w wykonaniu
wybitnych tenorów: Jacka szymańskiego (gdańsk,) marka
szymańskiego (Poznań), bartłomieja szczeszka (Poznań)
oraz sopranistki elżbiety małgorzaty mach (Wrocław). artyści wykonają najpiękniejsze
arie operowe, operetkowe i musicalowe, piosenki popularne
(np. tytułowe brunetki, blondynki…) oraz pieśni neapolitańskie
(o sole mio, la mattinata, granada). Przy fortepianie zasiądzie
znakomity pianista młodego pokolenia Piotr łukaszczyk.
JaceK szymaŃsKi, absolwent akademii muzycznej w gdańsku na Wydziale Wokalno-aktorskim w klasie śpiewu solowego maestry Haliny mickiewiczówny. mareK szymaŃsKi,
absolwent Wydziału Wokalno-aktorskiego am w Poznaniu
w klasie prof. ewy Wdowickiej. bartłomieJ szczeszeK, absolwent Wydziału Wokalno-aktorskiego am w Poznaniu
w klasie prof. Wojciecha maciejowskiego. solista teatru Wielkiego im. stanisława moniuszki w Poznaniu. elŻbieta małgorzata macH, absolwentka Wydziału Wokalno-aktorskiego
am we Wrocławiu w klasie prof. zofii grajnert. debiutowała
w operze Wrocławskiej, występowała na wielu międzynarodowych scenach. Piotr łuKaszczyK, absolwent am we Wrocławiu pod kierownictwem dra michała szczepańskiego.
Wielokrotny zdobywca nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych.
31 stycznia 2015, godz. 17:00 | Centrum Kultury agora,
ul. serbska 5a. Bilety: 40/30 zł

sPeKtaKle » » »

WyCinKa HOlzFÄllen

zemsta nietOperza
G.17:00 | Opera Wrocławska

G. 18:00 |teatr polski scena im.
J. Grzegorzewskiego

sPotKania » » »

przypaDeK Klary

OrszaK trzeCH KrÓli
G. 12:30 | start Ostrów tumski

7 i 2015

Środa

sPeKtaKle » » »
przypaDeK Klary
G. 18:00 | teatr pWst

armaGeDDOn
G. 19:15 |Wrocławski teatr
Współczesny, Duża scena

filmy » » »
DynamiKa metamOrFOzy
G. 19:00 | iG sala Kinowa

sPotKania » » »
pan taDeusz We WrOCŁaWiu Wykład magdaleny

orzeł z zn im. ossolińskich
G .17:00 D.B.p. Wstęp wolny!

8 i 2015

czWarteK

sPeKtaKle » » »
DrOGa ślisKa OD traW
G. 11:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

G. 18:00 | teatr pWst

GaŁGan
G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. mała scena

paternOster
G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny, scena na strychu

Dziś sĄ mOJe urODziny
G. 19:00 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, Duża scena

WystaWy » » »
malarstWO

Władysława gałczyńskiego
G. 19:00 | BF impart

sPotKania » » »
DzieCiŃstWO W OBlĘżeniu

dyskusyjny Klub Ksiązki
G. 15:00 | D.B.p. 7 Kontynentów

prOF. Jan miODeK

Wykład pt. Polszczyzna kresowa we Wrocławiu.
zaprasza towarzystwo Przyjaciół grodna i Wilna
G. 18:00 | Kmil. Wstęp wolny!
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CZASY

MUSICAL

PREMIERA: 17/01/2015
2:(2'5$8/0à<â6.$

*2'=

DRUGI SPEKTAKL: 18/01/2015 GODZ. 19:00
5(ċ<6(5,$0$5,86=.,/-$1
SCENARIUSZ: SZYMON BARABACH 08=<.$,$5$1ċ$&-$ KRZYSZTOF BOROWICZ 352'8.&-$&(175806=78.,:2à$:,(

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

BILETY W CENIE 15 ZàWWW.KULTURA.OLAWA.PL FACEBOOK.COM/KULTURAOLAWA

Czasy musical | Premiera
reżyseria: mariusz Kiljan
niewielkie miasto. ona i on. spotykają się przypadkiem na jednej z ulic. on – Przybysz nie wiadomo skąd.
utknął. szuka drogi, dzięki której wyjedzie z miasta.
ona próbuje mu w tym pomóc. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. opuszczenie miasta nie jest proste. Wydaje się wręcz niemożliwe. miasto wydaje się
być martwe, zamknięte. co zrobić? Kluczem jest ratuszowa wieża i mieszkająca na niej Śmierć. Paradoksalnie to spotkanie ze Śmiercią może miasto ożywić.
ona i on ruszają w pogoń za Śmiercią. towarzyszą im
spotkani po drodze mieszkańcy miasta.
czy jest to opowieść sensacyjna? niekoniecznie.
a może miłosna? może tak. Jedno jest pewne... to mogło wydarzyć się wszędzie, a stało się w mieście o.
Produkcja: centrum sztuki w oławie.

9 i 2015

PiĄteK

Koncerty » » »
mieCzysŁaW litWiŃsKi

performans dźwiękowy, audio_entropia_021
G. 18:00 | Galeria entropia

sPeKtaKle » » »
DrOGa ślisKa OD traW

3 europejski festiwal szkła
Play WitH glass
G. 18:00 | Galeria ring, legnica

sPotKania » » »
Czynne pOnieDziaŁKi
maGiel sztuK
G. 19:00 | tp scena na świebodzkim. Wstęp wolny!

G. 11:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

10 i 2015

WyCinKa HOlzFÄllen

Koncerty » » »

G. 18:00 | teatr polski, scena im.
J. Grzegorzewskiego

musiC meDiCina

przypaDeK Klary
G. 18:00 | teatr pWst

GaŁGan
G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny, mała scena

premiera 17 i 18 stycznia 2015, godz. 20:30 | Ośrodek
Współpracy europiejskiej ODra, ul. młyńska 3

paternOster

Jestem, WiĘC WĄtpiĘ Premiera

sKrzypeK na DaCHu

sPeKtaKl KoleKtyWu tWórczego PaWlacz
na podstawie tekstów – Wojaczka, micińskiego, baudelaira, Żulczyka, bełzy, baczyńskiego, mickiewicza i tuwima – powstała kompozycja trzech monodramów,
każdy o innym zwątpieniu. Pawlacz zwątpił w miłość,
boga i ojczyznę. teksty monodramów adaptowali oni
sami, dlatego cały spektakl nabrał intymnego charakteru. to osobista cząstka zwątpień, które nie są poddawane nonsensownym ewaluacjom, aktorzy nie toczą
z nimi boju. odważyli się zajrzeć pod warstwy codziennej gruboskórności i pokazać się bez niej na scenie.

J. stein, J. bock, s. Harnick

31 stycznia, godz. 19:00 | Klub pod Kolumnami,
pl. św. macieja 21, Wrocław

animal planet

G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

sobota

G. 18:30 | szkoła Jogi nameste,
ul. podwale 37/38

sPeKtaKle » » »
szKOŁa BŁaznÓW
G. 18:00 | scena na świebodzkim

WyCinKa HOlzFÄllen
G. 18:00 |teatr polski, scena im.
J. Grzegorzewskiego

przyszeDŁ mĘżCzyzna
DO KOBiety

G. 19:00 | Opera Wrocławska

G. 18:00 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, scena Kameralna

Dziś sĄ mOJe urODziny

sKrzypeK na DaCHu

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

WystaWy » » »

G. 19:00 | Opera Wrocławska

maŁe
zBrODnie maŁżeŃsKie

OD KleOpatry DO nelsOna

G. 19:00 | tp scena Kameralna

Jubileuszowy bal kostiumowy
królowej Wiktorii

GaŁGan
G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. mała scena

G. 17:00 | muzeum miedzi w legnicy, wejście od ul. św. Jana.

paternOster

ŁuKasz GierlaK

G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

rekonstrukcja portretu
G. 17:30 | Galeria ring, legnica

Stowarzyszenie Prawosawne
im. Ęwićtych Apostoów Piotra i Pawa
ma zaszczyt zaprosi
na

EKUMENICZNE SPOTKANIE NOWOROCZNE,
które odbćdzie sić
w niedzielć 11 stycznia 2015 roku o godzinie 18:00
w Auli Leopoldyďskiej Uniwersytetu Wrocawskiego
pod patronatem:
Jego Ekscelencji
Najprzewielebniejszego Jeremiasza
Prawosawnego Arcybiskupa Wrocawskiego i Szczeciďskiego

Pana
Tomasza Smolarza
Wojewody DolnoęlĂskiego

Jego Ekscelencji
Ksićdza Arcybiskupa Józefa Kupnego
Metropolity Wrocawskiego

Pana
Rafaa Dutkiewicza
Prezydenta Wrocawia

Jego Ekscelencji
Biskupa Ryszarda Bogusza
Ordynariusza Diecezji Wrocawskiej Koęcioa Ewangelicko-Augsburskiego

Jego Ekscelencji
Jana Chorostkowskiego
Konsula Republiki Bugarii
we Wrocawiu

Pana
Aleksandra Gleichgewichta
PrzewodniczĂcego Gminy Wyznaniowej Ĥydowskiej

Koncert Chórów:


ORKIESTRA HARMONICA S-ART
dyrygent, Galina Susowa



CHÓR DZIEWCZĆCY PUELLE CANTANTES OSM II Stopnia im. K. Szymanowskiego
dyrygent, Graĥyna Rogala-Szczerek; fortepian, Laura Shock



CAPELLA ECUMENICA

dyrygent, Adam Rajczyba

ZESPÓ SLAVIC VOICES Sowiaďskie Gosy



kierownictwo Micha Hajduczenia

CANTORES MINORES WRATISLAVIENSES



dyrygent, Piotr Karpeta
Przerwa - noworoczna lampka szampana



 CHÓR OKTOICH przy Cerkwi Ęw. Ęw. Cyryla i Metodego,
i Prawosawnego Ordynariatu WP - Garnizon Wrocaw
dyrygent, ks. Grzegorz Cebulski
solo Paulina Boreczko-Wilczyďska; solo Anna Wilczyďska; fortepian Stanisaw Ęliwiďski



CHÓR UNIWERSYTETU WROCAWSKIEGO GAUDIUM
dyrygent, Alan Urbanek

CHÓR SYNAGOGI POD BIAYM BOCIANEM



dyrygent, Stanisaw Micha Rybarczyk

Koncert poprowadzi Maria Zawartko
Patronat

Sponsor

Patronat medialny

WYDZIAŁ KULTURY GMINY WROCŁAW
DOLNOŚLĄSKI MAGAZYN SPOŁECZNO-KULTURALNY

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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FOrmaCJa CHatelet nieKontroloWany

zŁe KinO maKabryczny stand-uP eWeliny ŻaK

PoŚlizg, czyli KabaretoWa gołoleĆ
do niedawna byli duetem męskim, co oczywiście nie
umniejszało ich wartości. Jeśli jednak czegoś brakowało
tej grupie, to wyłącznie pierwiastka kobiecego. dlatego
też do panów dołączyła barbara tomkowiak. Kobieta
o wyglądzie aniołka wprowadza na scenę wdzięk i urodę, ale myli się ten, który myśli, że basia łagodzi temperamenty obu panów. małczyk, Pałubski i tomkowiak to
trzy komiczne żywioły, które tworzą kabaret najwyższej próby. sami twierdzą, że wychodzą na scenę, bo
mają do spełnienia misję – rozbawić Publiczność!

zły tekst i reżyseria: michał Walczak
niezła muzyka: Wiktor stokowski
mroczny recital prowincjonalnej aktorki z rozdwojeniem jaźni,
czyli kryminalna historia z filmowego piekła rodem. niedoceniana zawodowo i nieprzystosowana życiowo artystka porzuca prowincjonalny teatr i rusza na podbój Warszawy. Podróż
do fabryki snów zamienia się w koszmar klasy z. czy aktorka
i jej niestabilna emocjonalnie córka wyjdą z tego cało?
co skrywa fabryka snów w swych podziemiach? Jaką drogę będzie musiała przejść nasza bohaterka, by w końcu poczuć ciepło reflektorów?

16 stycznia, godz. 18:00 | Kino w polkowicach,
ul. Dąbrowskiego 1. Bilety: 40 zł

3 i 4 stycznia 2015, godz. 19:30 | Duża scena - teatr Dramatyczny,
im. Jerzego szaniawskiego Wałbrzych, pl.teatralny 1

zaBiJanie GOmuŁKi

JaK zOstać sex Guru
W 247. ŁatWyCH KrOKaCH

G. 8:50 | skrzyżowanie pl. Grunwaldzkiego i ul. norwida

G. 19:00 | atm na Bielanach

11 i 2015 niedziela

Według zgodnej opinii krytyków najlepsza sceniczna
adaptacja prozy Jerzego Pilcha w polskim teatrze.
Pełna humoru opowieść o zamachu na i sekretarza
PzPr z użyciem chińskiej kuszy. Koncert gry aktorskiej, ukazujący czasy Prl w krzywym zwierciadle.
17 i 18 stycznia, godz. 19:00 | scena Gadzickiego,
teatr modrzejewskiej w legnicy. Bilety: 25/15 zł

DrOGa ślisKa OD traW
G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

Koncerty » » »

WaŁBrzyCH utOpia 2.039

eKumeniCzne spOtKanie
nOWOrOCzne

G. 19:30 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, Duża scena

auDiOFeels 23. finał WoŚP

G. 18:00 | aula leopoldyńska

WystaWy » » »

Wrocław - rynek

pOrtret przODKa

musiC meDiCina

foto rzeźb upcyklingowych m.
Wawrzyniaka i t. zwolińskiego

G. 20:00 | pro Humane, ul. Wincentego 41

G. 17:00 | Klub pod Kolumnami

sPeKtaKle » » »

sPotKania » » »

sKrzypeK na DaCHu

sOBOta z rpG
G. 11:00 | D.B.p. Biblioteka
niemiecka, i piętro

mÓJ ślĄsK. FasCynaCJe

Jak feniks z popiołów. o ocalałych zabytkach dolnośląskich
G. 12:00 | Gmach muzeum narodowego we Wrocławiu

GieŁDa FOnOGraFiCzna
G. 13:00|Klub Firlej. Wstęp wolny!

WOKÓŁ WyCinKi

agata Wittchen-barełkowska
G. 16:00 | tp scena im. J. Grzegorzewskiego. Wstęp wolny!

WycieczKi » » »
CHrzĄstaWa WielKa

prowadzą czesław leśniara
i barbara zarzycka

G. 17:00 | Opera Wrocławska

WyCinKa HOlzFÄllen
G. 18:00 | teatr polski, scena im.
J. Grzegorzewskiego

GaŁGan
G. 18:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. mała scena

paternOster
G. 18:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

przyszeDŁ mĘżCzyzna
DO KOBiety
G. 18:00 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, scena Kameralna

szKOŁa BŁaznÓW
G. 19:00 | scena na świebodzkim

maŁe zBrODnie
maŁżeŃsKie
G. 19:00 | scena Kameralna

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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BartOsz pOrCzyK

pOrtrety WiśniOWeGO saDu

PaszPort PolityKi
szanowni Państwo,
z radością informujemy, że aktor teatru Polskiego we
Wrocławiu bartosz Porczyk jest jedną z trzech osób
nominowanych do tegorocznego Paszportu Polityki
w kategorii teatr. tygodnik przyzna swoje nagrody
po raz dwudziesty drugi. bartosz został nominowany
za swoje role w dziadach w reżyserii michała zadary.
Ponadto jurorzy docenili jego występ w termopilach
polskich w reżyserii Jana Klaty. oba te przedstawienia
powstały w teatrze Polskim we Wrocławiu w sezonie
teatralnym 2013/2014.
bartosz PorczyK od 2006 roku, po spektakularnej
wygranej XXVii Przeglądu Piosenki aktorskiej we Wrocławiu, na stałe dołączył do zespołu aktorskiego teatru Polskiego we Wrocławiu.
od przeszło ośmiu lat nie przestaje zachwycać i bawić
nas w smyczy w reżyserii natalii Korczakowskiej.
W 2011 roku nagrał solową płytę sprawca, z sukcesami występuje również w produkcjach filmowych
(ostatnio mogliśmy oglądać go w mieście 44 w reżyserii Jana Komasy) i serialowych (m.in. główna rola w galerii tVP 1). Kilka tygodni temu odebrał kolejne
wyróżnienie – nagrodę im. aleksandra zelwerowicza
za najlepszą męską kreację aktorską sezonu za role
gustawa i myśliwego w dziadach adama mickiewicza
w reżyserii michała zadary.
Paszport Polityki to jedna z najbardziej prestiżowych
nagród kulturalnych w Polsce. ustanowiona w roku 1993, honoruje twórców w sześciu kategoriach: literatura, film, muzyka popularna, muzyka poważna,
sztuki wizualne i teatr. od 2002 roku kapituła wyróżnia też Kreatorów Kultury, ważne osobowości i krzewicieli polskiej kultury również poza granicami
naszego kraju. do tej pory nagrody w kategorii teatr
otrzymało jedenaścioro artystów współpracujących
z teatrem Polskim we Wrocławiu (w tym dwa duety).
na dwadzieścia jeden dotychczasowych edycji tylko
dwoje aktorów wygrało w kategorii teatr: danuta
stenka i sandra Korzeniak. bartosz Porczyk ma szansę zostać trzecim zwycięzcą.

czecHoW, mandelsztam i acHmatoWa
W teatrze PieŚŃ Kozła
Portrety Wiśniowego sadu – to uznany przez krytyków spektakl oparty na dramacie antoniego czechowa – Wiśniowy sad.
to opowieść o raju utraconym w reżyserii grzegorza brala,
w muzycznej interpretacji guya Pearsona i macieja rychłego.
tytułowy roztrwoniony Wiśniowy sad, symbol unicestwionych
wartości, poetycko mitologizuje się w pamięci. We wspomnieniach dawny świat przeistacza się w nieosiągalną doskonałość. reżyser snuje historię bohaterów za pomocą gestów,
ruchu, tańca, na pierwszym planie pozostaje jednak zawsze
muzyka. Kreuje relacje, definiuje zdarzenia i bohaterów, tworząc w połączeniu z liryką osipa mandelsztama i anny achmatowej wyszukane poematy muzyczne.

laureatów za rok 2014 poznamy 13 stycznia 2015

15-18 stycznia 2015, godz. 19:00 | teatr pieśń Kozła,
ul. purkyniego 1. Bilety: 30/40/50 zł

DrOGa ślisKa OD traW

G. 18:00 | teatr pWst

G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

pan taDeusz

WaŁBrzyCH utOpia 2.039

G. 19:00 | ODa Firlej

G. 19:30 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, Duża scena

WycieczKi » » »

teatr mały Wrocław
sPotKania » » »
Warsztaty literaCKie
G. 18:00 | salonik trzech muz

sOlniKi WielKie – zaWiDOWiCe – BierutÓW

13 i 2015

Prowadzi Janusz Kaczmarek

Koncerty » » »

G. 8:10 | Dworzec Główny pKp

dla dzieci » » »

WtoreK

Blues Jam sessiOn

z rODzinĄ DO muzeum

G. 20:00 | BF. impart
Wstęp wolny

G. 12:00 | Gmach muzeum narodowego we Wrocławiu

mayDay

pOraneK FilmOWO-WarsztatOWy We WrO
G. 12:30| Cs WrO. Wstęp wolny!

KOpCiuszeK
G. 12:30 | teatr lalki i aktora,
Wałbrzych. Bilety: 18/15zł

12 i 2015

PoniedziałeK

Koncerty » » »

sPeKtaKle » » »
G. 18:00 | scena Kameralna

amaDeusz
G. 18:00 | teatr pWst

żyCie Jest snem
G. 19:15 |Wrocławski teatr
Współczesny, Duża scena

WystaWy » » »
Jan miODuszeWsKi

stypenDyśCi samOrzĄDu
WrOCŁaWia – miastu

performans i wystawa

G. 18:00 | Kmil. Wstęp wolny!

14 i 2015

Jazz Jam sessiOn

G. 18:00 | Galeria entropia
Środa

G. 20:00 | BF impart

sPeKtaKle » » »

sPeKtaKle » » »

mayDay

amaDeusz

G. 18:00 | scena Kameralna

14
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przypaDKi DOKtOra
BOniFaCeGO trĄBKi

z serCem Dla DzieCi
aKcJa dla HosPicJum dzieciĘcego
W ramach akcji odbędzie się wystawa plastyczna
i koncert grup artystycznych z mdK Śródmieście. Pozyskane środki zostaną przekazane na rzecz fundacji
Wrocławskie Hospicjum dla dzieci.
Wernisaż i koncert 16 stycznia 2015, godz. 17:00. Wystawa
trwa w dniach 8-16.01 | mDK śródmieście, ul. Dubois 5

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

nieKOŃCzĄCa siĘ OpOWieść
teatr, który tryumfuje nad telewizją i komputerem:
barwna i wciągająca baśń o wędrówce małego chłopca, próbującego ocalić przed zagładą krainę wyobraźni. tego pokazu czarodziejskiej siły sceny nie można
przegapić – nie oprze mu się ani dziecko, ani dorosły.
15 i 16 stycznia, godz. 11.00 | scena Gadzickiego, teatr modrzejewskiej w legnicy. Bilety: 22/16 zł

dla naJmłodszycH
spektakl Wrocławskiego teatru dla dzieci na podstawie
książki anny rumianek jest
próbą oswojenia dzieci z wizytą w gabinecie lekarskim. razem z kukułką, sową, psem
burkiem, jeżem i innymi zwierzętami dzieci odwiedzają rozmaite gabinety lekarskie.
Przedstawienie jest zrealizowane prostymi środkami, jasne i czytelne. spektakl, oprócz walorów artystycznych, zawiera walor dydaktyczny. dzieci mogą
zobaczyć, na czym polegają poszczególne badania i jak ich
działanie pomaga dbać o zdrowie. dzięki temu wizyty u lekarza nie będą dla małych pacjentów tak stresujące i trudne.
teatr lalek dla dzieci w wieku: 4-8 lat, czas trwania: 1 godz.
17 stycznia, godz. 16:00 | 18 stycznia, godz. 11:00 | BF impart,
sala teatralna | Bilety: 15 zł

Dni mŁODeGO teatru
G. 18:00 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, Duża scena

KliniKen / miŁOść Jest
zimnieJsza...

prezentacje gimnastyków
i tancerzy z mdK Śródmieście
G. 16:30 | publ. szkoła podstawowa leOnarDO, ul. roosevelta 15

G. 19:00 | scena na świebodzkim

15 i 2015

Bal przeBieraŃCÓW

sKrzypeK na DaCHu

sPeKtaKle » » »

G. 19:00 | Opera Wrocławska

W Krainie baŚni tysiĄca i JedneJ nocy
Wielopokoleniowy bal Przebierańców dla całych rodzin.
W programie tańce, konkurs na najciekawszy strój
sułtana i quizy z nagrodami. Warunkiem uczestnictwa jest strój zainspirowany kulturą i tradycją arabską!

żyCie Jest snem

mayDay

24 stycznia 2015, godz. 11:00 | CK agora,
ul. serbska 5a. info: 71-325-14-83 w. 107. Wstęp wolny!

CzeGO nie WieCie O smOKaCH
teatr rozryWKi tróJKĄt z zieloneJ góry
spektakl teatralny zainspirowany książką słynnego psychologa marshalla b. rosenberga Porozumienie bez
przemocy. opowiada o przygodach głównej bohaterki – lu, która rozgniewana na swoich kolegów wyprawia
się przez magiczny portal do krainy smoków, z zamiarem ich zabijania i w ten sposób odreagowania spotykających ją przykrych sytuacji. z upływem czasu i wraz
z kolejnymi napotykanymi smokami, lu przekonuje się,
że przemoc jest bezsensowna i niczym nieuzasadniona,
a komunikacja z innymi ludźmi
powinna być oparta na rozpoznaniu własnych emocji. Poważny temat został potraktowany
z dużym poczuciem humoru
i lekkością.
spektakl dla dzieci od lat trzech.
21 stycznia 2015, godz. 12:00 |
Duża sala, CK muza – lubin,
ul. armii Krajowej 1. Bilety 10 zł

czWarteK

G. 18:00 | scena Kameralna

G. 19:15 |Wrocławski teatr
Współczesny, Duża scena

sKrzypeK na DaCHu

WystaWy » » »

KliniKen / miŁOść Jest
zimnieJsza...

40/60. namalOWane

G. 19:00 | Opera Wrocławska

Paweł lewandowski-Palle

G. 19:00 | scena na świebodzkim

G. 17:00|muzeum miedzi, legnica

pOrtrety
WiśniOWeGO saDu

sPotKania » » »
Hippisi, HŁasKO i t8D

czyli trudnoŚci
niezaleŻnoŚci zofia reznik
G. 11:00 | teatr polski, scena Kameralna Wstęp wolny!

G. 19:00 | teatr pieśń Kozła

żyCie Jest snem
G. 19:15 |Wrocławski teatr
Współczesny, Duża scena

WystaWy » » »

traDyCJe Wielu Kultur

KarnaWaŁ i teatr

islam w praktyce

G. 17:00 | tp scena im. J. Grzegorzewskiego. Wstęp wolny

G. 16:00 | D.B.p. Czytelnia, ii p.

sOCrates
COnVersatiOn CluB
G. 16:00 | D.B.p. american Corne

z OssOliŃsKieJ KOleKCJi

sPotKania » » »
spOtKania
z muzyKĄ i malarstWem

dr dorota sidorowicz-mulak

recital fortepianowy i prezentacja obrazów

G. 17:00 | Ossolineum, sala pod
Kopułą.Wstęp wolny!

G. 18:00 | Gmach muzum
narodowego we Wrocławiu

GrOtOWsKi pOWtÓrzOny

JOanna mueller

tekst Jerzego grotowskiego
w 16. rocznicę śmierci czyta
i interpretuje ludwik flaszen

Wieczór autorski

G. 18:00 | iG sala teatru laboratorium. Wstęp wolny!

dla dzieci » » »
prÓBa OtWarta

G. 18:00|Biuro literackie. przejście Garncarskie 2. Wstęp wolny!

dla dzieci » » »
nieKOŃCzĄCa siĘ
OpOWieść
G. 11:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 16/22 zł

SZKOŁA
BŁAZNÓW
reż. Zbigniew Szymczyk

Cały zespół prezentuje się imponująco (...)
Karolina Obszyńska,
„Błaznowi wolno więcej", teatralia.com.pl

10 stycznia, godz. 18.00
11 stycznia, godz. 19:00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c

POŁAWIACZE PAPIERU
DOM BERNARDY ALBA
reż. Zbigniew Szymczyk

16 i 17 stycznia, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena Kameralna
ul. Świdnicka 28

Słowa nie są potrzebne, ciało mocniej przemawia.
Ale to nie jest tylko piękna forma, to również czytelne
znaki, każdy ruch to oddzielna opowieść…
Marzena Dobosz, "Poławiacze papieru" i "Dom Bernardy Alba...",
teatruglodna.blogspot.com

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
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szopka - kompozycja figuralna z papieru, lata międzywojenne XX w.

GODy iDĄ, GODy...

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

miniaturOWy śWiat domKi dla laleK
z KoleKcJi anety PoPiel-macHnicKieJ
od autorki: stare domy dla lalek stanowią zaskakująco
trafne spojrzenie na świat, są swoistymi stop-klatkami
czasów, w których zostały stworzone. można poprzez
nie prześledzić wiele aspektów życia – nie tylko codzienność; udogodnienia następujące w pracach domowych,
zmiany zachodzące w gustach, technologiach, meblarstwie i wystroju wnętrz ale nawet stopniowe zmiany
społeczne mające miejsce w strukturze klasowej. te miniaturowe budowle mają w sobie jakiś niezwykły czar,
który powoduje, że nie sposób przejść obok nich obojętnie. dlatego domy lalek są tak cenione zarówno przez historyków i badaczy kultury, socjologów i psychologów,
scenografów i projektantów jak i przez kolekcjonerów.
oraz oczywiście przez dzieci. małe i te całkiem dorosłe.
aneta PoPiel-macHnicKa – reżyser filmowy i scenarzysta. Kolekcjonuje i razem ze swoimi dziećmi restauruje stare domki dla lalek. Prowadzi jedyną w Polsce
stronę internetową na temat miniaturowych domków.
dziś jej kolekcja liczy ponad 50 różnorodnych, szczegółowo wyposażonych domków i sklepików.
Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna
oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży: moja wizja domku
dla lalek – warsztaty plastyczne

Wystawa przywołuje dawne bożonarodzeniowe tradycje oraz zapamiętane z dzieciństwa smaki, zapachy, obrazy, odpowiada
na pytania: jak zmieniały się zwyczaje i obrzędy związane z bożym narodzeniem? Jakie magiczne praktyki związane były z tym
świętem jeszcze na pocz. XX w.? zobaczyć można m.in. XiXwieczne eksponaty: dolnośląskie szopki skrzynkowe, obrazy
na szkle, formy piernikarskie, formy do opłatków, grafikę dewocyjną oraz współczesne szopki typu krakowskiego, kukiełkowe
i rzeźbiarskie a także ozdoby choinkowe i przebrania kolędnicze.
Wystawa trwa do 15 lutego 2015 | muzeum etnograficzne,
ul. traugutta 111/113

OCzy patrzĄ tu i tam

sPotKania » » »

akademia niemowlaka

ariane mnOuCHKine
i tHéâtre Du sOleil

G. 15:00 | D.B.p. 7 Kontynentów

akademia malucha

dr m. Hasiuk-Świerzbińska:
meandry kreacji zespołowej

G. 17:00 | D.B.p. 7 Kontynentów

G. 18:00 | iG sala Kinowa

BiaŁO, zimnO, piĘKnie

16 i 2015

PiĄteK

sPeKtaKle » » »
FOrmaCJa CHatelet

11 Konkurs recytatorski
G. 9:00 | CK zamek

niekontrolowany Poślizg,
czyli Kabaretowa gołoleĆ

nieKOŃCzĄCa siĘ
OpOWieść

G. 18:00 | Kino pCa, ul. Dąbrowskiego 1, Bilet 40 zł

G. 11:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 16/22 zł

DeKalOG: VOlare

z serCem Dla DzieCi

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

akcja dla Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci. Wernisaż
i koncert podsumowujący.

Wernisaż 5 stycznia 2015, godz. 17:00 | muzeum miedzi
w legnicy, akademia rycerska, ul. Chojnowska 3. Wystawa
trwa do końca marca 2015. Bilety: 10/6 zł, w soboty wstęp
wolny! muzeum czynne od wt do so w godz. 11-17:00

pOŁaWiaCze papieru.
DOm BernarDy alBa

DOmasŁaW neKroPolia arystoKracJi
z WczesneJ ePoKi Żelaza (Viii-Vi w. p. n. e.)
Wystawa ukazuje bogato
wyposażone groby wczesnej epoki żelaza (okres
halsztacki 750-450 p.n.e).
odkrycia na stanowisku
archeologicznym w domasławiu przynoszą ważne
przesłanki do zmiany poglądów w wielu aspektach obrazu kultury społeczeństw tego czasu w strefie zachodniej
ziem polskich. Potwierdzają ich związek z ówczesnymi,
głównymi nurtami cywilizacyjnymi, a w szczególności
z kręgiem cywilizacji śródziemnomorskiej.

G. 19:00 | Opera Wrocławska

Wystawa trwa do 15 lutego 2015 | muzeum archeologiczne,
arsenał miejski, ul. Cieszyńskiego 9

dla dzieci » » »
na GŁOsy

G. 19:00 | scena Kameralna

sKrzypeK na DaCHu
trans atlantyK
G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

G. 17:00 | mDK śródmieście

17 i 2015

sobota

Koncerty » » »
KOlĘDy i pastOraŁKi

Koncert cHarytatyWny

pOrtrety WiśniOWeGO
saDu

G. 19:00 | BF impart

G. 19:00 | teatr pieśń Kozła

DziaDy

WystaWy » » »

G. 18:00 | teatr polski, scena im.
J.Grzegorzewskiego

serCe pinOKia

Wernisaż i promocja książki
G.12:30 | D.B.p. 7 Kontynentów

piOtr CHeJniaK

Przestrzenie destrukcji
G. 18:00 | Galeria zpaF za szafą

papier Wystawa zbiorowa

sPeKtaKle » » »

DeKalOG: VOlare
G. 18:00 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, Duża scena

sKrzypeK na DaCHu
G. 19:00 | Opera Wrocławska

pODrÓż zimOWa
G. 19:00 | scena na świebodzkim

pracowników Wydz. malarstwa
i rzeźby asP we Wrocławiu

pOŁaWiaCze papieru.
DOm BernarDy alBa

G. 19:00 | CK zamek

G. 19:00 | scena Kameralna

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
STYCZEŃ 2015
Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

WYSTAWY STAŁE:
WYSTAWY CZASOWE:

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

/*&#*&4,"'-"4;"
– piktorialny walor fotograﬁi 1914/2014
TUZD[OJBMVUFHP

„Niebieska flasza” Henryka Mikolascha, artysty ze
Lwowa, to jedno z najsłynniejszych dzieł polskiej fotografii artystycznej. Unikatową odbitkę tej fotografii
autor wykonał w technice trójwarstwowej „gumy”,
czyli przy użyciu światłoczułych związków dwuchromianu zawieszonych w roztworze gumy arabskiej.
Przypadająca w 2014 roku setna rocznica powstania
tego dzieła stała się okazją do ogłoszenia konkursu
na współczesne prace fotograficzne inspirowane tą
techniką. Na konkurs napłynęło 141 propozycji, z których do prezentacji na wystawie zakwalifikowano 47.
Oprócz nich zwiedzający będą mogli zobaczyć prace
20 uznanych fotografików oraz kilka dzieł Henryka
Mikolascha ze słynną „Niebieską flaszą” na czele.

.&#-&*03*&/5HSVEOJBMVUFHP
Sekretarzyk z ok. 1900 r. wykonany w „stylu otomańskim”, krzesło zdobione koszem z papirusami, szyfoniera z ok. 1820 r. dekorowana postaciami myśliwych w orientalnych strojach - to niektóre z eksponatów, które można oglądać na tej wystawie. W sumie
wystawionych zostanie kilkadziesiąt zabytków, oprócz mebli będą to obrazy i wyroby ceramiczne.

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

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

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

PANORAMA RACŁAWICKA

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

wtorek–niedziela 09.00–16.00

t%;*&0+45:,*J8,044","
ul. Purkyniego 11, Wrocław
z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej
www.panoramaraclawicka.pl
8ZTUBXZD[BTPXF
t%PTUPKOJHPǴDJF1BOPSBNZ3BDBXJDLJFKTUZD[OJBLXJFUOJB
t9.JǗE[ZOBSPEPXZLPOLVSTFLTMJCSJTØXLPǴDJVT[LPXTLJDIMJTUPQBEBLXJFUOJB
t)FOSZL#JD[ƴXJǗDJDLJoBLXBSFMFMJTUPQBEBLXJFUOJB
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Jan miODuszeWsKi drabina

maŁGOrzata zuKterOWsKa móJ PeJzaŻ
Wystawa z cyklu Patio młodycH
absolwentka wrocławskiej asP na Wydziale malarstwa
i Projektowania graficznego. Poza malarstwem zajmuje się grafiką i rzeźbą. artystka: tworząc obrazy powracam do podstaw malarstwa, jakim są kolor, plama,
forma, szukam powiązań między nimi oraz ich wzajemnych relacji. na wystawie prezentuje jest 20 obrazów.
Wystawa czynna do 1 lutego 2015 | muzeum miejskie
Wrocławia, stary ratusz

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

OD KleOpatry DO nelsOna
bal KostiumoWy KróloWeJ WiKtorii
Wystawa opowiada o słynnym londyńskim balu
z 1897r. zorganizowanym dla uczczenia diamentowego jubileuszu panowania królowej Wiktorii. uczestnicy
balu wcielili się w legendarne postacie, jak Kleopatra,
semiramida, królowa saba czy ryszard lwie serce.
Wystawie towarzyszą zajęcia dla dzieci i młodzieży:
maski karnawałowe - warsztaty plastyczne
Wernisaż 9 stycznia 2015, godz. 17:00 | muzeum miedzi
w legnicy, wejście od ul. św. Jana

piOtr CHeJniaK Przestrzenie destruKcJi
Projekt, który zrodził się z chęci eksperymentowania
z formą. Prezentowane na fotografiach monumentalne
budowle powstające w postmodernistycznej rzeczywistości w połączeniu z destrukcją formy, jej niszczeniem
i rozkładem to otwarte pytanie, czy „udekorowana szopa” (ang. decorated shed – wyrażenie Venturiego) przetrwa proces erozji formy? instruktor: Jacek lalak
Piotr cHeJniaK (ur. 1992, częstochowa) – fotograf,
socjolog, student uWr., zainteresowany szlachetnymi
technikami w fotografii oraz socjologią wizualną.
Wernisaż 16 stycznia, g. 18:00 | za szafą, ul. św. marcina 4

Performance | WystaWa | sPotKanie autorsKie
Jan mioduszewski. fabryka mebli. Prezentacja dokumentacji
działań artystycznych z lat 2002-2014.
od autora: nteresuje mnie sytuacja malarstwa; jego obecna kondycja. W galerii entropia zamierzam przedstawić próbę traktatu-performance będącego manifestacją intuicji na temat punktu
w jakim znajduje się dyscyplina, w połowie drugiej dekady XXi wieku. z czym konfrontujemy się obecnie? Jak widzimy
horyzonty malarstwa po doświadczeniu karuzeli eksperymentów, przekroczeń i rewolucyjnych wstrząsów? Pokazywana w galerii entropia drabina (sytuacja malarstwa w roku 2015)
będzie zarówno akcją jak i pozostawi ślad na ścianie galerii
w postaci obrazu-drabiny. ostatnio zajmuje mnie performatywność obrazu – traktuję obraz malarski jako aktywny model
powstający in situ, w trakcie performansu.
Jan mioduszeWsKi studiował w PWssP w łodzi, 1994-1996,
i asP w Warszawie, 1996-1999; pracę dyplomową zrealizował
na Wydziale malarstwa w pracowni prof. zbigniewa gostomskiego. od 2002 wszystkie wystąpienia sygnuje: fabryKa
mebli. zajmuje się malarstwem, instalacjąv i performance.
spotkanie odbywa się w ramach cyklu szczyt formy.
vKordynacja cyklu: Karolina freino
13 stycznia 2015, godz. 18:00 | Galeria entropia,
ul. rzeźnicza 4. Wystawa trwa do 26.01.2015

transatlantyK

dla dzieci » » »

G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

pODrÓże z myszKĄ nOrKĄ

pOrtrety
WiśniOWeGO saDu

przypaDKi DOKtOra
BOniFaCeGO trĄBKi

G. 19:00 | teatr pieśń Kozła

zaBiJanie GOmuŁKi
G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

musiCal Czasy Premiera
reż. mariusz Kiljan
G. 20:30 | OWe Odra,
ul. młyńska 3. Oława

sPotKania » » »
DzieŃ BaBCi i DziaDKa
G. 10:30 | Gmach muzum
narodowego we Wrocławiu

samODysCyplina

WartoŚci-sKy międzypokoleniowe – spoko-Poko
G. 11:00 | D.B.p. 7 Kontynentów

sWap

Wymiana ubrań i dodatków
G. 11:00 | CK zamek. Bilet 3 zł

DzieDziCtWO KulturOWe
eurOpy

G. 14:00 | D.B.p. 7 Kontynentów

spektakl dla dzieci
G. 16:00 | BF impart. Bilet 15 zł

18 i 2015 niedziela
Koncerty » » »
alOsza aWDieJeW
G. 18:00|BF impart. Bilety 60/50

triBute
tO amy WineHOuse
G. 19:00 | stary Klasztor
Bilety: 40/25/15zł

sPeKtaKle » » »
sKrzypeK na DaCHu
G. 17:00 | Opera Wrocławska

DziaDy
G. 17:00 | teatr polski scena im.
J.Grzegorzewskiego

transatlantyK
G. 18:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

demony michała Wrubla

pOrtrety
WiśniOWeGO saDu

G. 12:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!

DeKalOG: VOlare

GieŁDa FOnOGraFiCzna

G. 19:00 | teatr pieśń Kozła

G. 13:00 | Firlej. Wstęp wolny!

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

pleJaDa artystÓW
WspÓŁCzesnyCH

pODrÓż zimOWa

Jan chwałczyk

zaBiJanie GOmuŁKi

G. 15:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!

G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

G. 19:00 | scena na świebodzkim

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

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

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

KOLĘDY NA NOWY ROK

METAFORY REALNOŚCI 2014

KONCERT NAJPIĘKNIEJSZYCH
PASTERAŁEK I KOLĘD ŚWIATA
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
zaprasza na KONCERT KOLĘD w wykonaniu zespołu Spirituals Singers Band
pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego – Józefa Kupnego oraz Marszałka
Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego.

Zbiorowa wystawa fotografii Okręgu
Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, na której swoje
prace zaprezentują: Ewa Andrzejewska, Jan Bortkiewicz, Jacek Braun,
Czesław Chwiszczuk, Zdzisław Dados,
Sławoj Dubiel, Andrzej Dudek-Dürer,
Alek Figura, Tomasz Fronckiewicz,
Barbara Górniak, Waldemar Grzelak,
Zenon Harasym, Roman Hlawacz, Ja- Marek Maruszak, Falisty oddech miasta
nina Hobgarska, Zdzisław Holuka,
Daria Ilow, Paweł Janczaruk, Piotr Komorowski, Ryszard Kopczyński, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Kulawiak, Jacek Lalak, Magdalena Lasota, Adam Lesisz, Jarosław Majcher, Ewa Martyniszyn, Marek
Maruszak, Janusz Moniatowicz, Janusz Musiał, Piotr Maciej Nowak, Wacław
Ropiecki, Andrzej Rutyna, Krzysztof Saj, Alina Ścibor, Dorota Sitnik, Maciej
Stawiński, Joanna Stoga, Rafał Warzecha, Jerzy Wiklend, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Wojciech Zawadzki, Waldemar Zieliński.
Tytuł wystawy jest pojęciem szerokim, a w przedstawionych pracach twórcy
posługujący się obrazem fotograficznym określają w różnorodnych kontekstach i znaczeniach swoje relacje z otaczającą ich rzeczywistością.

10 stycznia 2015, godz. 19.30
Bazylika Mniejsza pw. św. Elżbiety
Bilety: 20 zł (przedsprzedaż)
w DCIK OKiS, Rynek-Ratusz 24
25 zł – godz. przed koncertem w Bazylice
Dzieci do lat 10 – wstęp wolny.
Info i rezerwacje: tel. 71 342 22 91
@okis.pl
e-mail: dcik@

DOLNOŚLĄSKIE KOLĘDOWANIE!
ZESPÓŁ SPIRITUALS SINGERS BAND:
16 stycznia – Centrum Edukacji, Turystyki
i Kultury w Stroniu Śląskim,
17 stycznia – Pałac Łomnica
18 stycznia – Ząbkowicki Ośrodek Kultury

THE WELLNESS SOUND:
22 stycznia – Teatr Zdrojowy
w Kudowie-Zdroju
23 stycznia – Trzebieszowicki
Zamek na Skale

DEBUTS

Wernisaż 22 stycznia 2015, godz.17.00. Wystawa czynna do 21 lutego 2015
DCF Domek Romański Galeria OKiS, pl. bpa Nankiera 8

XII EDYCJA WYSTAWY ZNAD DUNAJU, WEŁTAWY I WISŁY.
MEDALIERZY I ICH DZIEŁA W BUDAPESZCIE
Na wystawie swoje prace prezentują przedstawiciele czterech krajów: Josef Karol Höger i Roman
Lugár ze Słowacji, Miroslava Nová i Otakar Dušek
z Czech, Éva Varga i Virág Szabó z Węgier, Joanna Bebarska, Alicja Majewska i Sebastian Mikołajczak z Polski. Organizator: OKiS we Wrocławiu
w ramach Spotkań Wyszehradzkich. Kuratorzy:
K. Zięba, B. Kowalewski.

ZBIOROWA WYSTAWA FOTOGRAFII
Sylwetki 36 najzdolniejszych, polskich
fotografów, finalistów pierwszej edycji
projektu DEBUTS. Organizatorzy: interWernisaż 16 stycznia 2015, godz. 18.00. Wystawa czynna do 8 lutego 2015
netowe magazyny fotograficzne: „doc! Galeria Węgierskiego Zw. Artystów Plastyków, ul. Andrássy, nr 5, I p., Budapeszt
photo magazine” i „contra doc!”.
Najmłodszy z uczestników ma 21 lat,
PIOTR BŁAŻEJEWSKI W DRODZE – RAZEM ZE MNĄ
a najstarszy – 42, ale wszyscy bez wy- Wystawa związana jest z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej prof.
jątku swój fotograficzny debiut mieli Piotra Błażejewskiego, jednego z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukw ciągu 3 ostatnich lat.
turalizmu, twórcy niezwykle istotnego dla polskiej abstrakcji geometrycznej.
Wystawa czynna do 17 stycznia 2015
DCF Domek Romański, pl. bpa Nankiera 8

Wystawa czynna do 18 stycznia 2015. Galeria BWA, MOS w Gorzowie Wlkp.,
ul. Pomorska 73, Gorzów Wielkopolski

W styczniowym numerze ODRY: · W Polsce nie ma wolnych mediów: M. BAJER, L. SZOT
· URBANEK A.VILKS – łotewski wilk · JEROFIEJEW: Być w Rosji pisarzem. Być i nie być
ŚWIETLICKIM · TOEPLITZ O KOŁAKOWSKIM · Ciała całkiem obnażone w ZACHĘCIE · Dzieci
konceptualizmu · KLIMKO-DOBRZANIECKI · MACCAIG · VERDINS · NYFF

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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elżBieta WODaŁa florotyPie

Grupa mOtyla nOGa malarstWo

X-lecie Pracy tWórczeJ
od 2004 r. tworzy kompozycje wyklejane z zasuszonych części roślin.
swoją twórczość plastyczną wywodzi od liściaków wrocławskiego
artysty czesława rodziewicza, prezentując charakterystyczny dla siebie
i rozpoznawalny sposób
wypowiedzi. oryginały liściaków przetwarza na
Pejzaż mazurski rodzaj artystycznej grafiki
cyfrowej, którą określa mianem florotypii.
W programie wernisażu: koncert uczniów osm i i ii st.
im. K. szymanowskiego we Wrocławiu

tym razem grupa motyla noga – anna gutt, marta Konstantynowicz, John Winnicki i marek
Żarczyński – zaprasza na wystawę do nietypowego miejsca,
jakim jest mad clinic. tematem
wystawy jest kobieta. ekspozycja przestawia bardzo zróżnicowaną galerię postaci kobiecych,
z których każda inaczej postrzega swoją rolę w świecie.
zarezentowane zostaną prace
zarówno te najnowsze, które
powstały na potrzeby wystawy jak i wcześniejsze. czujne oko
obserwatora będzie mogło dostrzec jak zminiają się stany ducha i precyzja stosowanych technik malarskich każdego artysty z osobna, ich dojrzałość i emocje artystyczne.

Wernisaż 5 stycznia 2015, godz. 18:00 | salonik trzech muz,
ul. zawalna 7 (www.elzbietawodala.netgaleria.pl)

Wernisaż 24 stycznia, godz. 18:00 | maD Clinic Wrocław,
ul. poniatowskiego 7 c. Wstęp wolny!

renata zaGaJCzyK-KOCiemsKa

sPotKania » » »

ŹrÓDŁa teatru

obrazy florystyczne
od 1978 roku zajmuje się twórczością rękodzieła artystycznego tworzy obrazy florystyczne, maluje pisanki, pisze wiersze. bierze udział w wystawach indywidualnych
i zbiorowych, prowadzi warsztaty z dziećmi i dorosłymi.
Wydała 8 tomików poetyckich, poradnik moje obrazki,
kalendarze autorskie oraz książkę biograficzną z okazji 70 urodzin pt. Przeszłość jest bramą w przyszłość.
za swoją twórczość otrzymała wiele nagród i wyróżnień.
W 2012 roku w konkursie organizowanego przez oddział
międzynarodowej asocjacji Polskich Kobiet zdobyła tytuł
mistrzyni sztuki słowa – Ponad granicami. oznaczona srebrnym Krzyżem zasługi za całokształt działalności dla kobiet i rodziny.

Kurs HistOrii sztuKi

renesans

spotkanie z prof. m. Kocurem,
prow. prof. Janusz degler

G. 12:00 | muzeum narodowe
we Wrocławiu. Bilet 5 zł

G. 18:00 | iG sala teatru laboratorium. Wstęp wolny!

15 stycznia, godz. 16:00 | Galeria Klubowa Dolnośląskiego
stowarzyszenia artystów plastyków, pl. św. macieja 5a

OBrazy FOlOWane sztuKa WłóKna
eWa maria PoradoWsKa-Werszler
elementarne cząstki –
drgające atomy włókna poprzez wewnętrzne skupienia przekształcają się
w nich w strukturę zwartą
i monumentalną, emanującą spokojem zrównoważonych porządków.
Współdziałanie przestrzeni
i światła, raz promieniującego z wnętrza – rozświetlającego mrok, w innym
przypadku rozjaśniającego mroczne centrum staje się
ważnym tematem metaforycznym i plastycznym.
prof. J. zduniewski
Wernisaż 16 stycznia 2015, godz. 18:00 (do 25.02) | Galeria
tkacka na Jatkach, ul. stare Jatki 19/23

WycieczKi » » »
przeCza – sKOrOGOszCz
miKOlin – przeCza

Prowadzą: sanisław bobowiec, iwona Kowalczyk
G. 7:20 | Dworzec Główny pKp

dla dzieci » » »
przypaDKi DOKtOra
BOniFaCeGO trĄBKi

spektakl dla dzieci
G. 16:00|BF impart. Bilet 15 zł

pOraneK FilmOWO-WarsztatOWy We WrO
G. 12:30 |Cs WrO. Wstęp wolny!

CzerWOny KaptureK
G. 12:30 | teatr lalki i aktora,
Wałbrzych. Bilety: 18/15zł

19 i 2015

PoniedziałeK

Koncerty » » »

Czynne pOnieDziaŁKi

fedra fitness Joanna zdrada
G. 19:00 | tp scena Kameralna.
Wstęp wolny!

20 i 2015

WtoreK

Koncerty » » »
Halina KuniCKa

recital - to były piękne dni
G. 17:00 | sala audytoryjna.
Bilet 20 zł

masala sOunDsystem
G. 20:00 | Centrum reanimacji
Kultury, ul. Jagiellończyka

Blues Jam sesiOn
G. 20:00|BF impart. Wstęp wolny!

sPeKtaKle » » »
transatlantyK
G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

piOsenKi DO nuCenia

sPotKania » » »

Joanna Kaczmarek – śpiew,
skrzypce. Jerzy Kaczmarek
„Wilk” – fortepian

GranD J. WiśnieWsKieGO

G. 18:00 | Kmil. Wstęp wolny!

filmy » » »
Film O martinie
lutHerze KinGu

american movie club
G. 16:00| D.B.p. american Corner

sPotKania » » »
pOD piÓrem aniOŁa

Wieczór autorski
mirosłaWa oWczarKa
G. 18:00 | salonik trzech muz

G. 16:00 | D.B.p. Oddział Książki
mówionej, parter

aniOŁy śmierCi

dysk. Klub Książki Kryminaln.
G. 16:00 | D.B.p. informatorium

dla dzieci » » »
mOnety ze sKarBOnKi
rODziCÓW

ferie w ossolineum,
prowadzi grzegorz Polak
G. 11:00 | Gmach Gł. Ossolineum
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ŁuKasz GierlaK reKonstruKcJa Portretu

sKiego festiWalu szKła Play WitH glass
Już po raz drugi w legnicy
zaprezentowana zostanie
główna wystawa europejskiego festiwalu Play with
glass. Po zeszłorocznej
wystawie ufo: unikat-forma-obiekt, będzie to
animal Planet, czyli królestwo zwierząt i form
szklanych. Wystawa prezentuje 35 obiektów 18
artystów z 14 krajów europy.
Wernisaż 9 stycznia, godz. 18:00 | Galeria ring
rynek 12, legnica. Wstęp wolny!

celem twórczych poszukiwań łukasza gierlaka, prezentowanych na wystawie jest próba stworzenia przy pomocy środków
plastycznych nietypowej formy portretu oscylującego pomiędzy abstrakcją a figuratyzmem. inspiracją tego cyklu jest nietypowa dolegliwość zwana agnozją twarzy. ludzie dotknięci
nią rozpoznają poszczególne jej części, jednakże nie potrafią
poskładać ich w spójną całość.
łuKasz gierlaK. absolwent Wydz. grafiki i sztuki mediów asP
we Wrocławiu u prof. W. lupy oraz dr ł. Huculaka. dyplom realizował w laboratorium litografii pod kier. prof. P. frąckiewicza
oraz w Pracowni Projektowania graficznego u prof. J. J. aleksiuna (dyplom z wyróżnieniem). W latach 2009-11 studiował rysunek
u prof. e. geta-stankiewicza. Jego dyplom, agnozja twarzy został
uhonorowany nagrodą Prezydenta gdańska na konkursie najlepszych dyplomów 2013 w gdańsku.

zaKOCHane KartKi

Wernisaż 9 stycznia, godz. 17:30 | Galeria ring
rynek 12, legnica. Wstęp wolny!

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

shige fujishiro-sakura

animal planet W ramacH 3 euroPeJ-

Kolekcja kartek pocztowych o tematyce miłosnej
ze zbiorów wybitnych
wrocławskich kolekcjonerów – prof. Pawła banasia
i mariusza Kotkowskiego.
niewielka forma graficzna, jaką jest pocztówka, od swoich narodzin szturmem
zdobyła nasze serca, stając się najpopularniejszym środkiem do prowadzenia korespondencji.
od lat 70. XiX w, kiedy ilustrowane kartki pocztowe oficjalnie weszły do obiegu, karta korespondencyjna zyskała nową wymowę, stając się dziełem sztuki i wdzięcznym
obiektem kolekcjonerskim.
Wystawa czynna od 23 stycznia 2015 | muzeum poczty
i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1 (do 28.02 pn-pt 10-15,
śr. 10-17, nd 11-16, wtorki nieczynne)

21 i 2015

Środa

sPeKtaKle » » »
aKrOpOlis Kino teatralne
G. 19:00|iG sala Kinowa W. wolny!

OKnO na parlament
G. 19:00 | tp scena Kameralna

sKrzypeK na DaCHu
G. 19:00 | Opera Wrocławska

dla dzieci » » »
WeneCJa pÓŁnOCy, Czyli
OpOWieśCi O mOstaCH
WrOCŁaWsKiCH

ferie w ossolineum,
prowadzi grzegorz Polak
G. 11:00 | Gmach Gł. Ossolineum

CO tO znaCzy mieć serCe?

akademia starszaka

sPotKania » » »

G. 18:30 | D.B.p. 7 Kontynentów

CaraVaGGiO

23 i 2015

seKrety malarzy

PiĄteK

G. 16:00|D.B.p. Czytelnia ii piętro

Koncerty » » »

W śWieCie sOFt sCienCe
FiCtiOn – „DaWCa”

maCieK BalCar liVe

G. 18:30 | Biblioteka niemiecka

22 i 2015

czWarteK

Koncerty » » »
KarOlina CzarneCKa

koncert teatru Piosenki
G. 19:00|BF impart. Wstęp wolny

sPeKtaKle » » »
tazm milCzenie śWiatŁa

spektakl PracoWni rosa
G. 19:00 | iG sala teatru laboratorium. Bilet 15 zł

G. 19:00| BF ipmart. Bilety 40/30

sPeKtaKle » » »
CyruliK seWilsKi
G. 19:00 | Opera Wrocławska

tazm milCzenie śWiatŁa

spektakl PracoWni rosa
G. 19:00 | iG sala teatru laboratorium. Bilet 15 zł

zaCHODnie WyBrzeże.
pOWrÓt na pustyniĘ
G. 19:00 | teatr polski scena im.
J. Grzegorzewskiego

mayDay

16. Biennale sztuKi meDiÓW
WrO 2015

OKnO na parlament

G. 19:00 | tp scena Kameralna

G. 19:00 | scena Kameralna

pOmaraŃCzyK

Wydarzenia otWarcia: 13-17 maJa 2015
| WystaWy do WrzeŚnia 2015
centrum sztuki Wro zakończyło właśnie przyjmowanie zgłoszeń do programu biennale Wro 2015. tegoroczny oPen call okazał się rekordowy – poprzez
dostępny online formularz nadesłano z całego świata
ponad 2300 prac i propozycji. dostarczane prace są
na bieżąco rejestrowane, a wkrótce rozpocznie się
proces przeglądania i wyboru tych, które zostaną zaprezentowane podczas wystaw, projekcji, performansów i koncertów biennale.

sKrzypeK na DaCHu
G. 19:00 | Opera Wrocławska

G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. mała scena

pOmaraŃCzyK

Kaspar

G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. mała scena

G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

filmy » » »

emiGranCi

Centrum sztuki WrO | Widok 7| www.wrocenter.pl

KOWalsKi i sCHmiDt

450. jubileuszowy odcinek
G. 18:00 | tVp Wrocław

sPotKania » » »
elżBieta KOśCielaK:

maria michałowska
G. 17:00 | muzum narodow
we Wrocławiu. Wstęp wolny!

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

WystaWy » » »
sKarB z GŁOGOWa
G. 17:00|muzeum miedzi, legnica

WOJCieCH maŁKOWiCz

fotografie w technice gumy
G. 17:30 | D.B.p. G. pod plafonem
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KOWalsKi i sCHmiDt
DOlnOślĄsKa GieŁDa FOnOGraFiCzna
dolnośląska giełda fonograficzna to cykliczne wydarzenie kulturalne, które co tydzień, w każdą sobotę, przyciąga kolejnych
miłośników muzyki. to miejsce otwarte dla wszystkich: wydawców, sklepów płytowych, kolekcjonerów, wielbicieli płyt winylowych, kaset magnetofonowych, kompaktów i innych
nośników z muzyką. cosobotnie spotkania we wrocławskim
Klubie firlej to doskonała okazja, aby uzupełniać swoją kolekcję muzyki, nabyć trochę nowych nagrań, odsprzedać, oddać
niepotrzebne płyty, powymieniać się nimi lub po prostu spotkać się i porozmawiać w przyjaznej atmosferze.
10, 17, 24 i 31 stycznia w godz. 13:00-15:00 | Klub Firlej,
ul. Grabiszyńska 56. Wstęp wolny!

24 i 2015

sobota

WŁODeK paWliK triO
G. 19:00 | BF impart
Bilety: 70/60/50 zł

sPeKtaKle » » »
mayDay
G. 18:00 | scena Kameralna

leW na uliCy - premiera
G. 18:00 | teatr pWst

KaWaler sreBrneJ rÓży

richard strauss
G. 19:00 | Opera Wrocławska

tazm milCzenie śWiatŁa

spektakl PracoWni rosa
G. 19:00 | iG sala teatru laboratorium. Bilet 15 zł

pOmaraŃCzyK
G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. mała scena

zaCHODnie WyBrzeże.
pOWrÓt na pustyniĘ

sPotKania » » »
KOBieta W śWieCie sztuKi

nimfy, rusałki i pasterki, czyli
o sposobach ukazywania kobiet w okresie baroku i rokoka
G. 12:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!

GieŁDa FOnOGraFiCzna
G. 13:00 | Firlej. Wstęp wolny!

taneCzna sOBOta

Warsztaty tanecze, pokazy
tańca oraz dancing
G. 19:00 | CK zamek. Bilet 35 os.

WycieczKi » » »
leśniCa – JarnOŁtÓW

prow. mirosława Halik (12 km)
G. 10:00 | leśnica pętla tramwajowa linii 10 i 20

WOKÓŁ WrOCŁaWsKieGO
ratusza
G.10:00|pl. solny, t. 605-544-766

Kaspar

BOBOliCe (szopka)
żelOWiCe (kolor. epitafia)
BarDO (bazylika i szopka)

G. 19:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

25 i 2015 niedziela

G. 19:00|scena Grzegorzewskiego

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

zanim CHŁODem
pOWieJe DzieŃ

info i zapisy | tel. 609 941 775

Koncerty » » »
Katarzyna GrOnieC

zoo piosenki a. osieckiej
G. 18:00 |teatr lalki i aktora,
Wałbrzych. Bilety: 65/60zł

G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

luxtOrpeDa

WystaWy » » »

G. 19:00 | Klub eter. Bilet 45zł

Grupa mOtyla nOGa

sPeKtaKle » » »

malarstwo, temat Kobieta

musiCal metrO

G. 18:00 | maD Clinic, ul. poniatowskiego 7c. Wstęp wolny!

G. 16:00 i 20:00 | Hala stulecia

22 stycznia 2015, godz. 18:00 czwartek | tVp Wrocław,
emisja jubileuszowego odcinka

cojestgrane.pl koncentrator kultury

Koncerty » » »

JubileuszoWy 450 odcineK Programu
W styczniu 2015 na antenach tVP Wrocław i niemieckiej telewizji rbb zostanie pokazany jubileuszowy, 450.
odcinek programu Kowalski i schmidt.
Program społeczno-kulturalny realizowany w formie
magazynu w ramach transgranicznej współpracy pomiędzy wrocławskim oddziałem telewizji Polskiej sa
i berlińskiej telewizji publicznej rbb. Pierwsze pilotażowe odcinki programu datowane są na rok 1993, a regularna emisja trwa nieprzerwanie od roku 1995.
Prawie dwie dekady obecności na antenie stawiają
program w gronie najdłużej utrzymujących się na antenie tVP pozycji o podobnym charakterze.
autorzy Kinga Wołoszyn-Kowanda i Krzysztof czajka,
prezentując tematy z zakresu kultury, obyczajów, gospodarki, polityki, ekologii czy zagadnień społecznych,
nie uciekają od tzw. tematów trudnych, zwłaszcza dotyczących historycznych zaszłości i ich wpływu na teraźniejszość.
formuła programu zakłada prezentowanie poszczególnych tematów z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca Polski i niemiec. dzięki temu autorom udaje się
udowodnić, że prawdziwy dialog polsko-niemiecki jest
możliwy nawet w kwestiach powszechnie uważanych
za kontrowersyjne. obalane są przy tym stereotypy,
czasami od dawna zakorzenione w społecznej świadomości obu narodów. Polscy i niemieccy widzowie mają
też szansę dostrzec, że wiele problemów życia codziennego jest identycznych po obu stronach granicy, pomimo różnic w stopniu zamożności społeczeństw.
Program spełnia również ważną funkcję kulturalną, regularnie prezentując i promując osiągnięcia młodych
twórców z Polski i niemiec.
miejscem realizacji felietonów jest szeroko pojmowany obszar polsko-niemieckiego pogranicza, w tym tereny, które z racji swojego położenia nieczęsto
goszczą w ogólnokrajowych mediach, np. powiat zgorzelecki czy łużyce.
Prawie 20 lat obecności „Kowalskiego i schmidta”
na antenie polskiej i niemieckiej telewizji sprawiło, że
program doczekał się nowego pokolenia wiernych widzów, zainteresowanych polsko-niemieckimi relacjami,
i stał się jedną z wizytówek telewizji Wrocław.
Program został nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami, m.in. Polsko-niemiecką nagrodą dziennikarską, grand Prix circom regional oraz nagrodą dialog.
redakcja polska: Kinga Wołoszyn-Kowanda
redakcja niemiecka: Krzysztof czajka
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BiurO literaCKie

Beata sieliCKa-KOWalsKa ballady o PodróŻy

Premiery WydaWnicze styczeŃ 2015

Wieczór poetycko-muzyczny poświęcony twórczości malarskiej, poetyckiej, pieśniarskiej i wystawa malarstwa.
Książka zawierająca ballady, wiersze, ilustracje jest biograficzną opowieścią o kobiecie i jej drodze życia, opowiada
o rolach, które życie nam wyznacza: córki, żony, matki, babci, dziecku, kapłance,
mniszce, świętej i zwykłej....
Potrzeba twórczego wyrazu wynika u mnie z napięcia spowodowanego spotkaniem z otaczającą rzeczywistością, świat rzeczywisty z jego przemijalnością, z wszechobecnością śmierci, nie
jest możliwy do zaakceptowania bez wyobraźni, pozwalającej
doszukiwać się ukrytych znaczeń i treści w tym, co tak nieuchronnie ostateczne. usiłuję nadać swojej egzystencji głębsze
znaczenie próbując pokonać poczucie niedoskonałości, nietrwałości, strach przed śmiercią, stawiając pytania o sens życia.

intima thule Joanna mueller
tytuł książki nawiązuje do łacińskiego ultima thule, co
oznacza koniec świata, kres
czegoś bądź ostatnie znane
miejsce. W georgikach Wergiliusz użył tego określenia
w znaczeniu ultimatum. Ku
któremu z tych znaczeń skłania się autorka? tom jest podzieloną na siedem mieszkań twierdzą duchową,
macierzyńską intymną wyspą. sprawy publiczne zmagają się tu z doświadczeniami prywatnymi, leżącymi
niekiedy na samych krańcach wypowiadalności.

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

premiera 12 stycznia

Kosmonauci grzegorz WróbleWsKi
W poetyckich miniaturach grzegorz Wróblewski przedstawia rzeczywistość złożoną z żalu, samotności i tęsknot człowieka, jak również z pierwotnej prostoty
i harmonijności świata natury. Wrzucony w te realia podmiot walczy o przetrwanie –
ceni życie, nawet jeśli jest
trudne i bolesne, ponieważ
rozumie jego kruchość i wyjątkowość. „Kosmonauci” to
również rzecz o przerażającej
odległości – pomiędzy ziemią
a marsem, wodą a niebem,
człowiekiem a zwierzęciem i wreszcie, a może przede
wszystkim – pomiędzy dwojgiem ludzi.

24 stycznia 2015, godz. 17:00 | Kawiarenka rozgrzej Duszę,
pl. Dominikański 2

mirOsŁaW OWCzareK Pod Piórem anioła
W programie wieczoru: promocja debiutanckiego tomiku wierszy oraz wyjątkowe niespodzianki przygotowane przez autora! oprawa muzyczna: macieJ gut (gitara).
mireK oWczareK, podróżnik i poszukiwacz przygód. Świat
zwiedza z wysokości roweru. Plener, z tej perspektywy jest podobno bardziej wyrazisty i bogatszy w tlen. nie boi się przelewać krwi. Honorowo oddał 45 litrów karmazynowego złota.
ciekawe, ilu ludziom razem z krwią przekazał swój optymizm?
nie boi się żywiołów. będąc „morsem”, z zapałem tęskni za zimą. z przyzwyczajenia opisuje świat wierszem, trochę nad wyraz krzywym okiem.
19 stycznia 2015, godz. 18:00 | salonik trzech muz, ul. zawalna 7

premiera 19 stycznia

semier insayiF sPotKanie autorsKie

KomiKs Wierszem Po uKraiŃsKu

spotkanie i prezentacja nowo wydanej antologii austriackiej liryki Pod język kładę ci słowo. (oficyna Wyd. atut, Wr-w 2014)
antologia prezentuje szeroki wybór twórczości dwóch pokoleń
poetów powstałej po roku 2000. Wybór daje wgląd w dokonania najnowszej poezji austriackiej. semier insayif (austriacki pisarz i menedżer kultury) jest obok franzobla, sabine gruber
i clemensa setza jednym z 40 poetów, których wiersze zebrano w antologii. spotkanie prowadzone będzie po niemiecku.

album prezentujący szesnaście prac finalistów trzeciej
edycji konkursu Komiks wierszem organizowanego
przez bl. Jurorzy edycji, która w całości poświęcona została współczesnej poezji ukraińskiej w przekładach
anety Kamińskiej oraz bohdana zadury, wyłonili prace
diametralnie różne. Każdy z autorów stworzył niepowtarzalną wizualną narrację, operującą charakterystyczną paletą środków wyrazu. Każdemu z laureatów
udało się przenieść poezję do świata komiksu w wyjątkowo intrygujący sposób.
premiera 26 stycznia
Książki do kupienia w księgarni poezjem.pl oraz w Księgarni
w redakcji Biura literackiego, przejście Grncarskie 2

Port literacKi 2015 Po godzinacH
Wieczór autorski Joanny mueller, która przeczyta wiersze
z premierowej książki intima thule oraz wrocławskiego
pisarza, muzyka i łucznika filipa zawady, który zaprezentuje swoją nową książkę prozatorską Pod słońce było. spotkanie poprowadzi Wojciech bonowicz.
15 stycznia 2015, godz. 18:00 | Biuro literackie, przejście
Garncarskie 2. Wstęp wolny!

21 stycznia, godz. 11:30 | uWr. instytut Germanistyki, pl. nankiera 15

DysKusyJny KluB muzyCzny (DKm)
nowa inicjatywa non-profit, zawsze w drugą środę każdego
miesiąca o 18:00. spotkania organizuje redakcja bloga terra
tenebrosa, zajmującego się szeroko pojętą muzyką „mroczną”.
dKm to seria comiesięcznych spotkań, podczas których Klubowicze słuchają jednej wybranej płyty, a następnie dyskutują na jej
temat. Wybór albumu jest nieprzypadkowy, ponieważ dKm to czasoprzestrzeń rezonująca wokół gatunków, jak metal awangardowy, post-punk, neofolk i noise, choć organizatorzy nie wykluczają
wycieczek w inne muzyczne rejony. na pierwszym spotkaniu będzie odsłuchiwana płyta nowa aleksandria zespołu siekiera.
14 stycznia, godz. 18: 00 | Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56

WyDaWniCtWO mG eWa dorota malinoWsKa-gruPiŃsKa
moją pasją są polscy autorzy. ci piszący dzisiaj i ci, których nazywamy klasykami. nie
mam wątpliwości, że dla literatury niezwykle ważna jest ciągłość i przeraża mnie fakt,
że jesteśmy krajem o największym w europie wskaźniku przekładów.
Polscy autorzy są równie zdolni jak angielscy, niemieccy, hiszpańscy czy… można by
tak wymieniać w nieskończoność. Kiedy zdarza mi się odwiedzić jakiś kraj, zawsze zachodzę do księgarni i z podziwem oglądam szeroki wybór autorów danego języka. mamy do odrobienia
poważną lekcję, musimy nauczyć się szanować naszych autorów, cenić ich za to, że opisują nasze sprawy, nasz kraj, nasze realia. Kiedy tak się stanie, zajmą należne im miejsce w księgarniach.
Wydawnictwo mg proponuje Państwu książki autorów polskich, od klasyków po debiuty, które zresztą często okazują się drogą do profesjonalnego pisarstwa. bazę literatury każdego kraju stanowią jej klasycy. Wśród naszych autorów są między innymi: Józef ignacy Kraszewski, maria rodziewiczówna, Wacław gąsiorowski. to z ich książek możemy czerpać wiedzę o polskiej
historii, tradycjach, obyczajach. drugą grupę stanowią pisarze tworzący w XX wieku: leopold tyrmand, marian brandys. trzecią zaś autorzy tworzący współcześnie. sławiący swe małe ojczyzny, jak Katarzyna enerlich pisząca o ukochanych mazurach.
sięgający w głąb historii jak Jarosław Klonowski. Przenoszący nas w czasie i przestrzeni, jak magdalena starzycka, czy też
w głąb naszej psychiki jak Joanna m. chmielewska.
staramy się proponować Państwu książki niosące pozytywne emocje, chcemy by ich lektura przywoływała na twarze uśmiech,
pomagała pozbierać się w ciężkiej sytuacji, służyła radą w kłopotach. czytanie jest radością. chcemy się nią z Państwem dzielić.
dorota malinowska-grupińska
prOWinCJa peŁna snÓW

cojestgrane.pl koncentrator kultury

opowiada o snach, z których nie chcemy się
budzić, o czarach codzienności i uświadamianiu sobie, że szczęście to stan duszy.
opowieść o prostym życiu na prowincji, o sile
Katarzyna enerliCH
kobiet i sztuce uważności w codzienności.
& Wydawnictwo mG
spotkanie z ciekawymi acz prostymi smakaogłaszają KOnKurs na najlepszą mi, które każdy może odkryć w swojej kuchni.
OpOWieść z przepisem W tle W serii Prowincja… ukazały się: Prowincja pełna marzeń, Prowincja pełna
zapraszamy do napisania opowieści, których bo- gwiazd, Prowincja pełna słońca, Prowincja pełna smaków, Prowincja pełna
haterami będą także przepisy. tekst konkurso- czarów, Prowincja pełna szeptów. inne tytuły autorki: studnia bez dnia, Kiedyś przy błękitnym Księżycu, oplątani mazurami, czas w dom zaklęty.
wy może liczyć maksymalnie 3600 znaków
Katarzyna enerlich – czarodziejka jezior – miesza fikcję z prawdą i splata
(2 standardowe strony maszynopisu).
teksty można przesyłać do 28 lutego na adres: historię mazur z opowieściami czytelników. zdobyła ich serca umiejętnością słuchania, ale także uśmiechem, wiarą w marzenia, poetyckim językasiae@gmail.com.
W mailu należy podać: imię, nazwisko, adres za- kiem i zachwytem nad światem. bez reszty zakochana w mazurach
mieszkania, a ponadto dołączyć oświadczenia na- i rodzinnym mrągowie, w swoich książkach pokazuje cichy świat prowinstępującej treści, z których każde musi zostać cji, który może być naprawdę dobrym miejscem do życia lub po prostu…
odrębnie podpisane.: 1. zapoznałam/zapoznałem się kochania bez posiadania. Prowincjonalna kobieta pracująca – dziennikarz regulaminem konkursu na najlepszą „opowieść z prze- ka, poetka, pracowała w domu kultury, punkcie informacji turystycznej,
pisem w tle” dostępnym pod adresem: www.wydawnic- urzędzie miasta, była opiekunką osób starszych, wystawiała swoje obratwomg.pl oraz na profilu wydawnictwa mg w portalu zy w toruńskim antykwariacie, chodziła na warsztaty z akwaforty, kurs
facebook (facebook.com/Wydawnictwomg) i akceptuję
informatyczny oraz kosmetyczny. Wiary w to, że w marzeniach Wszechjego treść. 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez orświat
potajemnie sprzyja, uczy się od Paula coelho. Widzenia magii w maganizatora moich danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w przypadku łych miasteczkach – od bruno schulza i marca chagalla. Pewności, że
warto przenikać w głąb dni – od rainera m. rilkego.
wygranej ponadto wydania nagrodzonego utworu.
nagrodą główną w Konkursie jest publikacja naj- Katarzyna enerlich jest pisarką niezwykłą, ponieważ ona nie opowiada,
lepszych opowieści w kolejnych książkach Kata- ona czaruje słowem. dzięki jej powieściom stajemy się bardziej wrażlirzyny enerlich, zestaw 5 książek autorki oraz wi, pełni empatii, współczucia dla innych. zaczynamy dostrzegać piękwspólny obiad z Katarzyną enerlich podczas War- ne kolory i drobne radości, to, co powinno być w naszym życiu
szawskich targów Książki*. Prace wyróżnione zo- najważniejsze, uczymy się wybaczać, rozumieć postępowanie innych lustaną wydrukowane w kolejnych książkach dzi. Przestajemy się wstydzić własnych emocji, jak też tego, że mieszKatarzyny enerlich.
kamy w małych społecznościach i jesteśmy przywiązani do naszej
*organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na War- prowincji. autorka pięknie o niej opowiada w wielotomowej serii, jej słoszawskie tragi Książki.
wa są magiczne: pełne czarów, szeptów, smaków, marzeń, gwiazd, słońŻyczymy dobrej zabawy!
ca. opowieści enerlich urzekają nas, wciągają, relaksują, ale też nie
pozwalają zapomnieć, że życie nie jest bajką.
anna grzyb, blogerka, recenzentka
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mieCzysŁaW litWiŃsKi

WŁODeK paWliK triO anHelli

Performance dźWiĘKoWy | Koncert
audio_entropia_021 _________________
mieczysław eligiusz litwiński – kompozytor, multiinstrumentalista i śpiewak. mieszkał i tworzył w Polsce,
stanach zjednoczonych i na litwie. ukończył kompozycję w akademii muzycznej im. f. chopina w Warszawie. Wykonywał swoją muzykę w wielu krajach
europy, stanach zjednoczonych, Kanadzie i iranie.
Pisze pieśni, muzykę kameralną, baletową i teatralną.
Śpiewa i gra wiele rodzajów muzyki na rozmaitych instrumentach – klasycznych, ludowych i orientalnych (m.
in. perskich i chińskich). Wielokrotnie nagradzany (bessie award 1989, Kompozytor roku w ankiecie słuchaczy
american Public radio 1986). Występował na wielu
scenach m.in. w carnegie Hall w nowym Jorku, na forum trajana w rzymie, w muzeum sztuki Współczesnej w isfahanie. Śpiewał solo i w chórach – m. in. novi
singers, the Harmonic choir. Wykładał w new york university, the new school, new york open center, w uniwersytecie Księcia Witolda w Kownie, uniwersytecie
Warszawskim. Prowadzi też warsztaty głosu. Wykonuje swoje pieśni również w duecie sol et luna, który
koncertował w wielu krajach europy oraz w iranie. duet śpiewa i gra również klasyczną muzykę perską, muzykę chińską oraz litewską.

Koncert zdobywcy pierwszej w historii polskiego jazzu nagrody grammy! anhelli to tytuł poematu Juliusza słowackiego,
usuniętego przez cenzurę czasów Prl z polskich bibliotek,
opowiadającego o mrocznych losach syberyjskich zesłańców
po Powstaniu listopadowym. Wykonanie koncertowe przenosi
na scenę tę intensywną emocjonalnie atmosferę poematu,
wzbogaconą subtelną jazzową muzyką, balansującą niekiedy
na pograniczu impresjonizmu, aby innym razem zaskoczyć nowoczesnym rytmem i pulsującą energią. obok kompozytora,
występują znakomici instrumentaliści – Paweł Pańta na kontrabasie oraz cezary Konrad na perkusji – współtwórcy wielu
płyt W. Pawlika i również laureaci grammy – od lat w czołówce instrumentalistów i od lat w znakomitej formie.

9 stycznia, godz. 18:00 | Galeria entropia, ul. rzeźnicza 4

24 stycznia 2015, godz. 19:00 | BF impart sala teatralna,
ul. mazowiecka 17 . Bilety: 70/60/50 zł

ŁuCJa z lammermOOru

gaetano donizetti
G. 17:00 | Opera Wrocławska

emiGranCi
G. 18:00 | teatr Dramatyczny
w Wałbrzychu, scena Kameralna

spektakl PracoWni rosa

26 i 2015

G. 19:00 | iG teatr laboratorium

pOmaraŃCzyK
Kaspar

27 i 2015

25 stycznia 2015, godz. 18:00 | teatr lalki i aktora w
Wałbrzychu, ul. m. Buczka 16. Bilety: 65/60 zł

G. 18:00 | salonik trzech muz
WtoreK

sPeKtaKle » » »
CÓrKa Źle strzeżOna

G. 19:00 | scena Kameralna

G. 11:00 | Opera Wrocławska

zanim CHŁODem
pOWieJe DzieŃ

leW na uliCy
G. 18:00 | teatr pWst

sPotKania » » »

sPotKania » » »

tHe HOlOCaust in
ameriCan literature

Kurs HistOrii sztuKi

Prelekcja melisy mott

baroK

G. 11:00| D.B.p. american Corner

G. 12:00 | Gmach muzeum
narodowego we Wrocławiu.
Bilety 5 zł.

nOWe szaty KrÓla

WycieczKi » » »
leGniCKa/WeJHerOWsKa
/staDiOn/nOWy szpital
/staBŁOWiCe/leśniCa

Prowadzi anna Habasińska
G. 9:00 | zajezdnia mpK – róg ul.
legnickiej i ul. Wejherowskiej

OratOrium marianum uWr.

G. 11:50 |zbiórka – pod szermierzem. Bilety 5 zł + bilet do muzeum uW. tel. 604 94 89 81

zoo z PiosenKami agnieszKi osiecKieJ

sPotKania » » »
Warsztaty literaCKie

zwiedzanie z przewodnikiem
prowadzi anna zwiech

Katarzyna GrOnieC

PoniedziałeK

G. 18:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. mała scena

G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy. Bilety: 15/25 zł

20 stycznia 2015, godz. 20: 00 | Centrum reanimacji Kultury,
Jagiellończyka 10c/d

OCH, emil!
G. 12:30 | teatr lalki i aktora,
Wałbrzych. Bilety: 18/15zł

mayDay

to konfrontacja orientalnych instrumentów perkusyjnych z bit maszyną czy beatboxem i spotkanie śpiewów
gardłowych ze stepów syberii ze społecznie świadomą,
miejską poezją Hip-Hop'owego mc. Wspólnie tworzą ją
wirtuozi w swoich dziedzinach działania, wywodzący
się z na pozór całkowicie odległych od siebie muzycznych klimatów, które okazują się doskonale ze sobą
współgrać i tworzą fascynująca całość. esz. Koncert
w ramach akcji: www.Wroclawbezuprzedzen.pl

G. 12:30 | Centrum sztuki WrO.
Wstęp wolny!

tazm milCzenie śWiatŁa

G. 18:00 |Wrocławski teatr
Współczesny. scena na strychu

masala sOunDsystem

pOraneK FilmOWO-WarsztatOWy We WrO

dla dzieci » » »
czyli o tym czy polscy władcy
lubili się stroić
G. 11:00 | Gmach Gł. Ossolineum

28 i 2015

Środa

sPeKtaKle » » »
leW na uliCy - premiera
G. 18:00 | teatr pWst

CyGaneria
G. 19:00 | Opera Wrocławska

KsiĄżĘ niezŁOmny

Kino teatralne. Wstęp wolny!
G. 19:00 | iG sala Kinowa

dla dzieci » » »

29 i 2015

muzealne KOCie śCieżKi
z literĄ „O”

Koncerty » » »

G. 10:00 | Gmach muzeum
narodowego we Wrocławiu.
Bilety 15 zł.

czWarteK

rOman KOŁaKOWsKi
G. 19:00 | BF impart
Bilety: 35/25 zł

OrszaK trzeCH KrÓli 2015 We WrOCŁaWiu 7. edycJa
Kolorowy orszak, pełen kolędowego śpiewu wyruszy 6 stycznia o godz. 12.30 z ostrowa tumskiego i przejdzie na wrocławski rynek do stajenki na Placu gołębim. będzie to wspólne przeżywanie radości bożego narodzenia, do udziału w którym
serdecznie zapraszamy. W orszaku zadeklarowało chęć udziału ponad 400 aktorów, którzy jako aniołowie, pasterze, królowie, rycerze, dwórki, diabły i inne postaci będą współtworzyć to wydarzenie. zachęcamy, aby każdy, kto może, również przygotował strój i w ten sposób aktywnie włączył się w barwny korowód idących do stajenki. Po pokłonie trzech Króli Świętej
rodzinie na scenie na Placu gołębim odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu zespołu golec uorkiestra.
6 stycznia 2015, godz. 12:30 | z Ostrowa tumskiego. Wstęp wolny!
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triBute tO amy WineHOuse
ethno Jazz festival
zaprasza na wyjątkowy projekt dedykowany wielkiej artystce,
jaką była przedwcześnie zmarła
amy Winehouse.
zespół powstał w listopadzie 2013 r. w zielonej górze,
ich celem nie jest kopiowanie zespołu amy Winehouse
i jej samej, a ukazanie jej twórczości w indywidualny
sposób, zachowując swoją tożsamość.
18 stycznia 2015, godz. 19:00 | sala Gotycka,
w starym Klasztorze, ul. purkyniego 1

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

aDresOWniK CJG dla Kalendarium
biuro festiwalowe impart, ul. mazowiecka 17
centrum Kultury zamek, pl. Świętojański 1
centrum sztuki impart, ul. mazowiecka17
centrum sztuki Wro, ul. Widok 7
centrum reanimacji Kultury, ul. Jagiellończyka 10c/d
dolnośląska biblioteka Publiczna im. t. mikulskiego, rynek 58
filharmonia Wrocławska, ul Piłsudskiego 19
galeria entropia, Wrocław ul. rzeźnicza 4
galeria ring, rynek 12, legnica
galeria zPaf – za szafą, ul. św. marcina 4
Hala stulecia, ul. Wystawowa 1
instytut grotowskiego: Przejście Żelaźnicze – sala teatru laboratorium, sala Kinowa. studio na grobli, ul. na grobli 30/32
Kamieniczka małgosia, ul. odrzańska 39/40
Klub eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19
Klub firlej, ul. grabiszyńska 56
Klub muzyczny stary Klasztor, ul. Purkyniego 1
Klub muzyki i literatury, pl. gen. t. Kościuszki 10
Klub Pod Kolumnami, pl. Św. macieja 21
mdK Śródmieście, ul. dubois 5
muzeum archeologiczne, arsenał miejski, ul. cieszyńskiego 9
muzeum etnograficzne we Wrocławiu, ul. traugutta 111/113
muzeum narodowe, pl. Powstańców Warszawy 5
muzeum Poczty i telekomunikacji, ul. Krasińskiego 1
opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
salonik trzech muz, ul. zawalna 7 (wejście od podwórza)
teatr dramatyczny, pl. teatralny 1, Wałbrzych
teatr modrzejewskiej, scena gadzickiego, rynek 39, legnica
teatr lalki i aktora w Wałbrzychu, ul. buczka 16
teatr PWst, ul. braniborska 59
sceny teatru Polskiego: scena im. J. grzegorzewskiego, ul. g.
zapolskiej 3; scena na Świebodzkim, pl. orląt lwowskich 20c;
scena Kameralna, ul. Świdnicka 28
Wrocławskie centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1
Wrocławski teatr Współczesny, ul. rzeźnicza 12
zakład narodowy im. ossolińskich, gmach główny, sala pod
Kopułą, ul. szewska 37
Wpis do kalendarium jest bezpłatny. informacje kulturalne prosimy przysyłać do 20-go na adres: redakcja@cojestgrane.pl
organizatorzy zastrzegaja sobie możliwość zmiany podanych
w co Jest grane terminów lub odwołania imprezy.

auDiOFeels! WoŚP WrocłaW 2015
zainspirowani muzyką a cappella i muzykami takimi jak bobby mcferrin, urszula dudziak, take 6, naturally 7, manhattan
transfer i cosmos postanowili rozwinąć mało popularny w Polsce gatunek vocal play, polegający na imitacji instrumentów.
Wokaliści, posługując się jedynie swoim głosem tworzą
brzmienia gitar, instrumentów smyczkowych, perkusji czy nowoczesnych instrumentów elektronicznych.
finał orkiestry to niekończąca się impreza, gwarantująca mnóstwo wzruszeń i dobrej zabawy.
11 stycznia | Wrocław – rynek

sPeKtaKle » » »

sPeKtaKle » » »

leW na uliCy Premiera

mOnOsytuaCJe: KassanDer

G. 18:00 | teatr pWst

G. 19:00 | iG teatr laboratorium

OpOWieśCi HOFFmanna

smyCz

Jacques offenbach

G. 19:00 | tp scena Kameralna

G. 19:00 | Opera Wrocławska

Jestem, WiĘC WĄtpiĘ

mOnOsytuaCJe: KassanDer

spektakl Kolektywu twórczego PaWlacz

G. 19:00 | iG teatr laboratorium

dla dzieci » » »

G. 19:00 | Klub pod Kolumnami

OBrazy i KsiĄżKi
FantazJĄ malOWane

KOnFerenCJa ptaKÓW

Prowadzi teresa sokół

G. 19:00 | teatr modrzejewskiej
w legnicy

G. 11:00 | Gmach Gł. Ossolineum

30 i 2015

PiĄteK

sPeKtaKle » » »

Premiera - reż. ondrej spišák
KOtlina
G. 19:15 |Wrocławski teatr
Współczesny, Duża scena

mOnOsytuaCJe: KassanDer

sPotKania » » »

G. 19:00 | iG teatr laboratorium

DzieDziCtWO KulturOWe
eurOpy W kręgu dworskiej

COppelia léo delibes
G. 19:00 | Opera Wrocławska

smyCz
G. 19:00 | scena Kameralna

31 i 2015

sobota

miłości. barwne miniatury
z Kodeksu manesse
G. 12:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!

GieŁDa FOnOGraFiCzna

Koncerty » » »

G. 13:00|Klub Firlej. Wstęp wolny!

Gala OperetKOWa

spaCery z
WOlOntariuszami

brunetki, blondynki
G. 17:00 | CK agora. Bilety: 40/30

G. 13:00 | muzum narodowe
we Wrocławiu. Wstęp wolny!
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5 stycznia 2015, godz. 17:00, akademia rycerska, ul. chojnowska 2

