
PPIISSMMOO  BBEEZZPPŁŁAATTNNEE  --  nnrr  225522  --  rrookk  wwyyddaanniiaa  XXXXII  --  WWWWWW..CCOOJJEESSTTGGRRAANNEE..PPLL
ISSN 1233-0086

RR

LLUU
TTYY
  22
0011
55

KK OO NN CC EE NN TT RR AA TT OO RR     KK UU LL TT UU RR YY

       







2 Nr 252 – luty 2015
co

 je s
t g

ra
 ne

.p
l  

ko
n c

en
 tra

 to
r k

ul
 tu

 ry
 

1 II 2015  NIEDZIELA

KON CER Ty  »  »  »
cANTORES  MINORES
WRATISlAvIENSES
Koncert dla Babci i Dziadka
G. 18:00 | Rynek – Ratusz, Sala
Wielka. Wstęp wolny!
jOANNA KWAśNIK 
I PRZYjAcIElE
Koncert muzyki Soul, Funk,
R&B i muzyki nowoczesnej
G. 18:00 | Mleczarnia. Bilety
20/15 zł.
cOMA 
G.19:00|Klub Eter. Bilety 55-70zł
SPEK TA KLE  »  »  »
W śRODKu SłOŃcA
GROMADZI SIę POPIół
G. 17:00 | Scena dla dorosłych,
Wrocławski Teatr lalek
KOlAcjA DlA GłuPcA
G. 17:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
KOTlINA 
W nowej odsłonie. W ramach
Teatru dla Rodziców.
G. 18:00 | Wrocławski Teatr
Współczesny
GOOD NIGHT cOWBOY
G. 18:00 | Duża Scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
SMYcZ
G. 19:00 | Scena Kameralna
DAj MI ODDYcHAć
Teatr Dwóch Krzeseł 
G. 19:00 | Scena ToTu
Wy CIECZ KI  »  »  »
ścINAWA I OKOlIcE - 15KM

Szla kiem II Ar mii Woj ska Pol -
skiego. Pro wa dzą Sta ni sław
Bo bo wiec, Iwo na Ko wal czyk 
G. 8:30 | Dw. Gł. PKP – ka sy
SPAcER PO WROcłAWIu
G. 10:00 | pomnik hr. A. Fredry
DLA DZIE CI »  »  »
NIE DZIEl NY 
PO RA NEK FIl MO WY
z udzia łem Mar ty ny Ma jew skiej
G. 12:30 | centrum Sztuki WRO
KSIęGA DżuNGlI
G. 12:30 | TliA w Wałbrzychu
2 II 2015  PONIEDZIAłEK

WySTAWy  »  »  »
BEATA SIElIcKA-KOWAlSKA
BALLADy O PODRÓŻy otwar -
cie wy sta wy ma lar stwa oraz
wie czór mu zycz no -po etyc ki
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz

3 II 2015  WTOREK

KON CER Ty  »  »  »
MuSIcAl cZASY
reżyseria Mariusz Kiljan
G. 19:00 | OWE Odra w Oławie
KONcERT FlAMENcO
G. 19:00 | Mleczarnia
SPEK TA KLE  »  »  »
PRZYPADEK KlARY
G. 18:00 | Teatr PWST
SPO TKA NIA  »  »  »
RY NEK WE WRO cłA WIu
NA TlE RYN KóW Eu RO PEj -
SKIcH wykład wygłosi prof.
Rafał Eysymont
G. 17:00 | Bibl. Dolnośląska, III p.

KALENDARIUM LUTY 2015
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1144-1148 Wieczory lisztowskie
SZYMON NEHRING – FORTEPIAN

Laureat międzynarodowych konkursów pianistycznych
Koncerty w 205. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina

20 lu te go godz. 18.30 – OBOR NI KI ŚLą SKIE
Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
21 lu te go, godz. 18.00 – BRZEG
Za mek Pia stów Ślą skich, pl. Zam ko wy 1
22 lu te go, godz. 17.00 – WłO SZA KO WI CE
Pa łac Suł kow skich, ul. K. Kur piń skie go 29 
24 lu te go, godz. 12.30 – WRO CłAW
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10 
164 Koncert dla młodzieży Jak słuchać Muzyki?
24 lu te go, godz. 18.00 – WRO CłAW
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
W pro gra mie utwo ry: F. Cho pi na, F. Lisz ta,
D. Scar lat tie go i K. Szy ma now skie go
Kon cer ty pro wa dzi Ju liusz Ada mow ski.
SZy MON NEH RING, lau re at mię dzy na ro do wych kon -
kur sów pia ni stycz nych, uro dził się w Kra ko wie w 1995r.
Ak tu al nie stu diu je na II ro ku w Aka de mii Mu zycz nej
w Byd gosz czy pod kie run kiem pro fe so ra Ste fa na Woj -
ta sa. Uprzed nio przez 11 lat uczył się gry na for te pia -
nie u mgr Ol gi ła zar skiej. 
Re gu lar nie bie rze udział w kon kur sach i fe sti wa lach
dla mło dych pia ni stów. Do je go naj waż niej szych osią -
gnięć ar ty stycz nych na le żą: I na gro da oraz na gro da
za naj lep sze wy ko na nie utwo ru kom po zy to ra wę gier -
skie go w III Mię dzy na ro do wym Kon kur sie Pia ni stycz -
nym „Cho pin plus …” w Bu da pesz cie (2010), III na gro da
w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie dla Mło dych Pia ni stów
„Krok ku mi strzo stwu” w St. Pe ters bur gu (2011), I na -
gro da i na gro da EMCy w Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Pia ni stycz nym im. F. Cho pi na w Na rwie (2012), II miej -
sce i na gro da spe cjal na na Mię dzy na ro do wym Kon kur -
sie Pia ni stycz nym „Aca de my Award” w Rzy mie (2014)
oraz I miej sce i 6 na gród spe cjal nych na Mię dzy na ro -
do wym kon kur sie „Ha li na Czer ny -Ste fań ska in me mo -
riam” w Po zna niu (2014) oraz I na gro da na kon kur sie
„Ar thur Ru bin ste in in me mo riam” w Byd gosz czy (2014).
Wy stę po wał wie lo krot nie ja ko so li sta w kon cer tach

z or kie strą. Wy ko nał m.in.: kon cert for te pia no wy a -moll
J.N.Hum m la z to wa rzy sze niem Or kie stry Fil har mo nii War miń -
sko -Ma zur skiej (2007), Kon cert dla ma łych rąk F. Ry bic kie go
z to wa rzy sze niem Or kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii Lwow -
skiej (2008), Kon cert for te pia no wy e -moll F. Cho pi na z to wa -
rzy sze niem Or kie stry Sym fo nicz nej Fil har mo nii Dol no ślą skiej
(2008), Or kie stry Sym fo nicz nej w Pe ters bur gu (2011) i Or kie -
stry Sym fo nicz nej w Tal li nie (2012) oraz II Kon cert for te pia no -
wy S. Rach ma ni no wa z to wa rzy sze niem Or kie stry Fil har mo nii
Po mor skiej i Or kie stry Fil har mo nii Bał tyc kiej.
Szy mon jest sty pen dy stą Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go (2010) oraz Ma ło pol skiej Fun da cji Sty pen dial nej „Sa -
pe re Au so„(od 2008), fun da cji „Pro Mu si ca Bo na” (od 2010).

Kon cer ty re ali zo wa ne są dzię ki po mo cy fi nan so wej Władz Sa mo rzą do wych
Gmin Obor ni ki Ślą skie i Wro cław, Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców STOART
w War sza wie, Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Spół ka z o.o. w Brze -
gu i Przed się bior stwa Wo do cią gów i Ka na li za cji w Brze gu Spół ka z o.o.

fot. P. Markowski
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ww w. O p er a . wr Oc l a w.p l

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, 
spo śród lu to wych pro po zy cji na szcze gól -
ną Pań stwa uwa gę za słu gu ją zwłasz cza
dwa wy da rze nia: pre mie ra ope ry „Eu ge -
niusz Onie gin” Pio tra Czaj kow skie go oraz ga la kar na wa ło wa
z udzia łem Wie sła wa Ochma na.
„Eu ge niusz Onie gin” to ro man tycz na ope ra opar ta na słyn -
nym po ema cie A. Pusz ki na. Hi sto rię nie szczę śli wej mi ło ści
Ta tia ny i Onie gi na kom po zy tor pod kre ślił wspa nia ły mi te ma -
ta mi mu zycz ny mi, w któ rych od naj du je my ele men ty ro syj -
skie go folk lo ru. W spek ta klu wy stą pią zna ko mi ci so li ści: Ar tur
Ru ciń ski (w par tii Onie gi na) świę cą cy obec nie try um fy na naj -
więk szych sce nach ope ro wych świa ta oraz Ar nold Rut kow ski
(ja ko Leń ski), je den z naj bar dziej po pu lar nych pol skich te no -
rów młod sze go po ko le nia. Przed sta wie nie re ży se ru je wy bit -
ny ro syj ski twór ca yuri Ale xan drov, zna ny już wro cław skiej
pu blicz no ści z wcze śniej szej pra cy przy spek ta klu „Bo rys Go du -
now”. Mu zycz nie pre mie rę przy go to wał go ścin nie zna ko mi ty
dy ry gent Mar cin Na łęcz -Nie sio łow ski, de ko ra cje za pro jek to wał
Pa weł Do brzyc ki, ko stiu my – Mał go rza ta Sło niow ska, cho re -
ogra fię opra co wa ła Bo że na Klim czak.
Na to miast 15 lu te go za pro si my Pań stwa na wy jąt ko wą ga lę
kar na wa ło wą z udzia łem ne sto ra scen ope ro wych Wie sła wa
Ochma na. Wy bit ny śpie wak wy stę po wał na naj więk szych
świa to wych sce nach, m.in. w me dio lań skiej La Sca li, Me tro -
po li tan Ope ra w No wym Jor ku, ope rach w Bar ce lo nie, Ber li -
nie, Chi ca go, Ham bur gu, Mo skwie, Pa ry żu, Rzy mie, Sal zbur gu
czy Wied niu. Pod czas wro cław skie go wie czo ru Wie sław
Ochman i je go go ście za pre zen tu ją pie śni wie deń skie i ne -
apo li tań skie oraz po pu lar ne prze bo je ope ret ko we. Ar ty stom
bę dzie to wa rzy szy ła or kie stra Ope ry Wro cław skiej pod dy -
rek cją To ma sza Szre de ra.
W lu tym na na szej sce nie bę dzie też moż na zo ba czyć wie le
zna ko mi tych spek ta kli z kla sycz ne go re per tu aru ope ro we go.
Przed sta wi my lu bia ne przez wi dzów ope ry G. Ver die go
(„Fal staff”, „Na buc co”, „Jo an na d’Arc”, „Otel lo”, „Ri go let to”
i „Tra via ta”), a tak że „Car men” G. Bi ze ta, „Na pój mi ło sny” G. Do -
ni zettie go, „Cza ro dziej ski flet” W. A. Mo zar ta, „Ry cer skość wie -
śnia czą” P. Ma sca gnie go i „Pa ja ce” R. Le on ca val lo oraz
„Cho pin” G. Ore fi ce. Po ka że my też ope ry pol skie: „Król Ro ger”
K. Szy ma now skie go oraz „Strasz ny dwór” S. Mo niusz ki. Mło -
dych wi dzów za pro si my z ko lei na spek takl ba le to wy „Dzia dek
do orze chów” P. Czaj kow skie go.
Za pra szam Pań stwa do Ope ry Wro cław skiej!

Ewa Mich nik
Dy rek tor Na czel ny i Ar ty stycz ny

Ope ry Wro cław skiej

7 so 1900 euGeniusz OnieGin piOTr czajkOwski

preMiera

8 nd 1900 euGeniusz OnieGin piOTr czajkOwski

preMiera

10 wt 1100 dziadek dO Orzechów piOTr czajkOwski

11 śr 1900 chOpin GiacOMO Orefice

12 cz 1900 riGOleTTO Giuseppe verdi

13 pt 1900 król rOGer karOl szyManOwski

14 so 1900 carMen GeOrGes bizeT

15 nd 1900 wiesław OchMan i jeGO GOście Gala karnawałOwa

17 wt 1100 napój MiłOsny GaeTanO dOnizeTTi

18 śr 1900 jOanna d’arc Giuseppe verdi

19 cz 1900 falsTaff Giuseppe verdi

20 pt 1900 rycerskOść wieśniacza pieTrO MascaGni

pajace ruGGerO leOncavallO

21 so 1900 raj uTracOny krzyszTOf penderecki

22 nd 1700 euGeniusz OnieGin piOTr czajkOwski

24 wt 1100 czarOdziejski fleT wOlfGanG aMadeus MOzarT

25 śr 1900 nabuccO Giuseppe verdi

26 cz 1900 sTraszny dwór sTanisław MOniuszkO

27 pt 1900 OTellO Giuseppe verdi

28 so 1900 TraviaTa Giuseppe verdi

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
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4 II 2015  ŚRODA

SPEK TA KLE  »  »  »
PRZYPADEK KlARY
G. 18:00 | Teatr PWST
MAYDAY
G. 19:00 | Scena Kameralna
SPO TKA NIA  »  »  »
EPITAFIA 
W KOścIElE śW. ElżBIETY
wykład wygłosi  mgr Jadwiga
Jasińska-Saduło
G. 17:00 | Bibl. Dolnośląska, III p.
5 II 2015  CZWARTEK

SPEK TA KLE  »  »  »
cIAO, cIAO BAMBINA
Na sze Wło skie Bo skie Pio -
sen ki – spek takl mu zycz ny
w Te atrze Pio sen ki
G. 19:00 | BF Impart
MAYDAY
G. 19:00 | Scena Kameralna
MONOSYTuAcjE: cAMIllE
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
RODZINA KERWOODóW
G. 20:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
SPO TKA NIA  »  »  »
REINKARNAcjA -
TRANSMIGRAcjA DuSZY
Wykład Balakhilya das
G. 18:00 | centrum Kongresowe
przy Hali Stulecia. Wstęp wolny!

6 II 2015  PIąTEK

KON CER Ty  »  »  »
NEW BONE „FOllOW ME”
Henryk Wars & B. Kaper
G. 20:00 | Klub A’PROPOS,
Wałbrzych

MORE cORE FOR PEOPlE
G. 23:00 | Scena ToTu
SPEK TA KLE  »  »  »
SZKOłA BłAZNóW
WROCłAWSKI TEATR
PANTOMIMy
G. 19:00 | Scena na świebodzkim
MAYDAY
G. 19:00 | Scena Kameralna
MONOSYTuAcjE: cAMIllE
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
…NIE cZEKAjcIE
G. 19:30|Scena Kameralna, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
RODZINA KERWOODóW
G. 20:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
WySTAWy  »  »  »
PIOTR BłA żE jEW SKI
W DRO DZE – RA ZEM ZE MNą
G. 17:00 | Ga le ria Sztu ki pl. Ka te -
dral ny 1; RING Ry nek 12, le gni ca
KOścIOłY POKOju NA
DOlNYM śląSKu
BARBARA GÓRNIAK
G. 18:00 | Obornicki Ośrodek
Kultury, ul. Dworcowa 26
FILMy  »  »  »
7 II 2015  SOBOTA

SPEK TA KLE  »  »  »
MAYDAY
G. 18:00 | Scena Kameralna
BuRZA – PREMIERA
reż. Krzysztof Garbaczewski
G.19:00|Scena j.Grzegorzewskiego
EuGENIuSZ ONIEGIN
– PREMIERA

Piotr Czajkowski
G. 19:00 | Opera Wrocławska

KON cERT DlA BAB cI I DZIAD KA
CAN TO RES MI NO RES WRA TI SLA VIEN SES
Kon cert wro cław skich Kan to rów dla Bab ci i Dziad ka
(i nie tyl ko) utrzy ma ny bę dzie w na stro ju po god nym,
ta necz nym i ko lę do wym. Wy ko na ne zo sta ną utwo ry
re ne san so we i póź niej sze, m. in. Cl. Mon te ver die go,
L. Boc che ri nie go, H. M. Gó rec kie go i in nych, a w dru -
giej czę ści kon cer tu do chó ru ka me ral ne go Can to res
Mi no res Wra ti sla vien ses do łą czą je go by li człon ko wie
i wspól nie za śpie wa ją naj pięk niej sze pol skie ko lę dy.
Dy ry go wać bę dą: Ta de usz Za they oraz Piotr Kar pe ta.
Ca łość po pro wa dzi Je rzy Sko czy las. 
1 lu te go, godz. 18:00 | Wro cław, Ry nek – Ra tusz,
Sa la Wiel ka. Wstęp wol ny!

ORKIESTRA lEOPOlDINuM
Kon cert po pro wa dzi Gil les Col -
liard – szef ar ty stycz ny or kie stry ka -
me ral nej w Tu lu zie, pro fe sor
kon cert mi strza Or kie stry Ka me ral nej
Le opol di num, Chri stia na Da no wi cza.
Gil les Col liard spe cja li zo wał się w wy -
ko naw stwie mu zy ki ba ro ko wej, grę
so lo wą stu dio wał u słyn ne go Ti bo ra
Var gi, był tak że pierw szym skrzyp -

kiem w Kwar te cie Ra vel. He le ne De la lan de, mez zo so pran, za -
śpie wa arie z oper ba ro ko wych – Gluc ka, Vi val die go i Ha en dla
a wio lon cze li sta An tho ny Le roy – wy ko na kon cert Schu man -
na – w opra co wa niu Col liar da na smycz ki.
14 lu te go, godz. 18:00 | Sa la Fil har mo nii Wro cław skiej,
ul. Pił sud skie go 19

vERBuM cuM MuSIcA
JUBILEUSZOWE WyDANIE
Mo de ra tor Dzie ła Bi blij ne go oraz Fun da -
cja Stu dium Cul tu rae Ec c le siae za pra -
sza ją w nie dzie lę do au li Pa pie skie go Wy dzia łu
Teo lo gicz ne go na ju bi le uszo we wy da nie cy klu Ver bum
cum Mu si ca, po łą czo ne z wy kła dem O. Pro fe spra Hu -
go li na Lang ka me ra wraz z kon cer tem mu zycz nym.
8 lu te go, godz. 17:00 | Au la Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo -
gicz ne go, Plac Ka te dral ny – Ostrów Tum ski. Wstęp wol ny!

He le ne De la lan de

AKA DE MIA HäNDlOW SKA
To przed się wzię cie, or ga ni zo wa ne przez Na ro do we Fo -
rum Mu zy ki oraz Aka de mię Mu zycz ną im. Ka ro la Li piń -
skie go we Wro cła wiu, sta no wi dru gą edy cję fe sti wa lu,
któ ry każ do ra zo wo po świę co ny będzie in ter pre ta cji
mu zy ki wy bra ne go kom po zy to ra. Bo ha te rem nad cho -
dzą cej Aka de mii jest Georg Frie drich Händel, a im pre za,
po dob nie jak pod czas pierw szej edy cji, obej mu je za -
rów no część fe sti wa lo wo -kon cer to wą, jak i edu ka cyj -
ną. Gwiaz dą jed ne go z kon cer tów bę dzie do sko na le
zna ny we Wro cła wiu, wy bit ny in ter pre ta tor mu zy ki
Händla, Paul McCreesh, z re ci ta lem po świę co nym
wcze snym dzie łom Sak soń czy ka wy stą pi fe no me nal -
na Ju lia Le zh ne va, zaś za se rię kur sów mi strzow skich
prze zna czo nych dla stu den tów od po wie dzial ni bę dą
zna ko mi ci bry tyj scy ar ty ści: Ro bert Hol lin gworth, Ra -
chel Pod ger wraz z człon ka mi ze spo łu Bre con Ba ro que,
Pe ter Ha rvey i Gil lian We bster.
7 do 15 lutego | Sala koncertowa Filharmonii,
ul. Piłsudskiego 19



Partnerzy 
strategiczni:

Mecenat:

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

Akademia Händlowska

07–15 lutego

11 lutego
środa / Wed
19:00

– skrzypce, kierownictwo artystyczne
Alexandra Bellamy – obój
Brecon Baroque

Program: 
H. Purcell Fairy Queen Z. 629 – muzyka do sztuki teatralnej (wybór), 
Fantazia upon one note a 5 Z.745, VI Sonata a 4 g-moll Z. 807, Three parts upon 
a ground Z.731, Król Artur Z. 628 – muzyka do sztuki teatralnej (wybór)
F. Geminiani Concerto grosso d-moll op. 5 nr 12 „La follia” wg A. Corellego
G.F. Händel Koncert na obój, smyczki i b.c. g-moll HWV 287, Sonata a 5 B-dur 
HWV 288, Concerto grosso B-dur op. 3 nr 2, HWV 313

Akademia Händlowska
12 lutego

czwartek / Thu
19:00

– sopran
– wiolonczela, kierownictwo artystyczne

Program: 
G.F. Händel Sonata triowa F-dur 

 Concerto grosso D-dur op. 6 nr 6, Salve 
Regina g-moll  Rodrigo HWV 5, Saeviat 
tellus inter rigores HWV 240, Agrippina HWV 6, Il trionfo del Tempo e del 
Disinganno HWV 46a
F. Geminiani Concerto grosso g-moll op. 3 nr 2

Akademia Händlowska

15 lutego
niedziela / Sun
19:00

Paul McCreesh – dyrygent
Pamela Helen Stephen – Salomon (alt)
Katherine Watson 
Gillian Webster 
Joshua Ellicott 

– Lewita (bas) 
Chór NFM

Program: 
G.F. Händel Salomon HWV 67

Akademia Händlowska

13 lutego
piątek / Fri
19:00

– dyrygent
– skrzypce

– wiolonczela
– basso continuo

– uczestnicy kursów
– przygotowanie Chóru Festiwalowego

Program: 
G.F. Händel Acis i Galatea HWV 49

Akademia Händlowska
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SZKOłA BłAZNóW
WROCłAWSKI TEATR
PANTOMIMy
G. 19:00 | Scena na świebodzkim
MONOSYTuAcjE: cAMIllE
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
GRuPA WINEGRET
G. 19:00 | Scena ToTu
…NIE cZEKAjcIE
G. 19:00|Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
TOWARZYSZE cZAS
WSTAWAć! lEcH DYBlIK
G. 19:00 | cK Muza, lubin
Z RącZKI DO RącZKI
G. 20:30 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia

WySTAWy  »  »  »
WIARY 
I WIERNI TEGO śWIATA
Wernisaż wystawy fotograf.
G.15:00 | Galeria DSAFiTA,
ul. Włodkowica 31/4a, 1-piętro
SPO TKA NIA  »  »  »
DOlNOśląSKA GIEłDA
FONOGRAFIcZNA
G. 13:00-15:00 | ODA Firlej
Wy CIECZ KI  »  »  »
lEśNIcA – lAS
MOKRZAŃSKI – MOKRA
prowadzi Mirosława Halik
G. 10:00 | Pętla 10 i 20 w leśnicy
lIPSK - BAcH I PANOMETER 
info. i zapisy: tel. 609 941 775

OPERA IN lOvE
Mię dzy na ro do wa Gru pa Ope ro wa SO NO TRIO to ze spół ar ty -
stów ope ro wych z Wied nia, Pra gi, Rzy mu, War sza wy i Wro cła -
wia. Je go człon ko wie ak tyw nie wy stę pu ją na waż nych sce nach
Eu ro py. Te ma tem kon cer tu jest mi łość i jej roz ma ite od cie nie,
uka za ne przez kom po zy to rów ope ro wych. Pro gram obej mu je
li rycz ne ro man se, bra wu ro we i efek tow ne po pi sy wo kal ne, po -
nad cza so we prze bo je ope ret ko we i barw ne sce ny ze spo ło we
z dzieł naj słyn niej szych kom po zy to rów.
13 lu te go, godz. 19:00 | żary, Sala Widowiskowa luna
14 lu te go, godz. 19:00 | Te atr Zdro jo wy im. H. Wie niaw skie go, ul. Ko -
ściusz ki 19, Szczaw no Zdrój. Bilety: 30/25 zł
15 lu te go, godz. 19:00 | Te atr Zdro jo wy, ul. Parkowa 2,
Polanica Zdrój. Bilety: 35/30 zł

EuGENIuSZ ONIEGIN PREMIERA
PIOTR CZAJKOWSKI
Sce ny li rycz ne w trzech ak tach, ar cy dzie ło Pio tra Czaj -
kow skie go w Ope rze Wro cław skiej.
Czaj kow ski to naj więk szy, a za ra zem naj bar dziej eu ro -
pej ski z kom po zy to rów ro syj skich XIX wie ku, au tor
słyn nych sym fo nii, kon cer tów, kla sycz nych ba le tów
z nie śmier tel nym Je zio rem ła bę dzim na cze le.
Per łą je go twór czo ści jest Eu ge niusz Onie gin, ope ra
kom po no wa na w la tach 1877-1878, opar ta na po ema -
cie dy gre syj nym Alek san dra Pusz ki na, a po raz pierw -
szy za pre zen to wa na w Mo skwie w mar cu 1879r.
Li bret to we dług wy bit ne go pier wo wzo ru li te rac kie go
opra co wy wał sam kom po zy tor. W efek cie po wsta ła
na tchnio na i mi strzow ska ope ra, jed na z naj pięk niej -
szych w epo ce ro man ty zmu, utwór na le żą cy dziś
do świa to we go ka no nu.
Wiel kie emo cje, mo tyw nie speł nio nej mi ło ści, przy jaźń,
któ ra ustę pu je miej sca zra nio nej du mie i za zdro ści,
tra gicz ny po je dy nek w tle, zbyt póź no bu dzą ce się
uczu cie ty tu ło we go bo ha te ra – to wszyst ko od naj dą
wi dzo wie w tym po ru sza ją cym ar cy dzie le.
Od stro ny czy sto mu zycz nej zaś – jak zwy kle u Pio tra
Czaj kow skie go – urze ka ją ca in wen cja me lo dii, do sko -
na łe wy czu cie for my, peł ne bla sku brzmie nie or kie stry,
po ry wa ją ce tań ce: wspa nia ły walc oraz szcze gól nie mi łe
pol skie mu słu cha czo wi ma zur i po lo nez. Nie zwy kłe po -
le do po pi su dla śpie wa ków kreu ją cych głów ne par tie:
sub tel na i szcze ra Ta tia na „pi szą ca naj pięk niej szy list
mi ło sny w dzie jach ope ry” i po eta Leń ski, „naj pięk niej -
sze so lo te no ro we w ca łej ro syj skiej li te ra tu rze ope ro -
wej” (we dług opi nii Pio tra Ka miń skie go). W in sce ni za cji
wro cław skiej kie row nic two mu zycz ne ob jął Mar cin Na -
łęcz -Nie sio łow ski, re ży se ru je yuri Ale xan drov.
7 i 8 lu te go, godz. 19:00|Ope ra Wro cław ska, ul. świdnicka 35

vII FESTIWAl SZTuKA łącZY POKOlENIA
INSPIRACJE FLAMENCO – PRZENIKANIE KULTUR
Flamenco Awangarda Vanguardias y Retaguardias

GE RO DO MIN GU EZ – uta -
len to wa ny i cha ry zma tycz -
ny tan cerz z Se wil li. Na le ży
do awan gar dy sztu ki fla -
men co. Po sia da wła sny
i nie po wta rzal ny styl tań ca,
od niósł wie le mię dzy na ro -
do wych suk ce sów. 
DA VID EL GAL LI – mło dy
śpie wak ob da rzo ny nie zwy -
kłym gło sem. Po sia da pięk -

na głę bo ką, bar wę gło su, któ ra wy róż nia go spo śród
wie lu in nych śpie wa ków. DA VID MA RIN – zna ko mi ty
gi ta rzy sta, brat słyn ne go tan ce rza An dre sa Ma rin.
Uro dzo ny w Se vil li. Jest wir tu ozem gi ta ry fla men co,
kom po zy to rem. Organizator: MDK Wrocław – Krzyki
22 lutego, godz. 18:00 | Synagoga pod Białym Bocianem 
cK i Edukacji żydowskiej, ul. Włodkowica 7. Bilet 55 zł
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8 II 2015 NIEDZIELA

KON CER Ty  »  »  »
vERBuM cuM MuSIcA
wydanie jubiileuszowe
G. 17:00 | Aula Papieskiego
Wydziału Teologicznego, 
pl. Katedralny. Wstęp wolny!
THE SEcuRITY PROjEcT
Trasa Europejska
G.19:00 | Klub Zaklęte Rewiry.
Bilety 80/50 zł
KAZIK STASZEWSKI 
I KWARTET PROFORMA
G. 19:00 | Stary Klasztor
SPEK TA KLE  »  »  »
…NIE cZEKAjcIE
G. 18:00|Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
BuRZA
G.19:00|Scena j.Grzegorzewskiego
EuGENIuSZ ONIEGIN
– PREMIERA

Piotr Czajkowski
G. 19:00 | Opera Wrocławska
GRuPA WINEGRET
G. 19:00 | Scena ToTu
Z RącZKI DO RącZKI
G. 20:30 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
WySTAWy  »  »  »
jAGODA MAlANIN
Spon ta nicz na ar chi tek tu ra

– wy sta wa fo to gra fii oraz
kon cert ElectricDunk vs. Se dai
G. 19:00 | Klub FORMATY
Wy CIECZ KI  »  »  »
RYDZYNA – lESZNO, 14KM
Prowadzi Janusz Kaczmarek
G. 8:00 | Dw. Gł. PKP – ka sy
PARADA KARNAWAłOWA
-Cottbus, Pałac i park Branitz
Zapisy: PTTK, Rynek-Ratusz
11/12, tel. 71 34 383 31
DLA DZIE CI »  »  »
NIE DZIEl NY 
PO RA NEK FIl MO WY
G. 12:30 | centrum Sztuki WRO
KRólEWNA śNIEżKA
G. 12:30 | TliA w Wałbrzychu
9 II 2015  PONIEDZIAłEK

SPEK TA KLE  »  »  »
ZEMSTA
G. 11:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
WySTAWy  »  »  »
TRANSPORT MIEjSKI 
W KOlEKcjI
modele pojazdów, pojazdy na
pocztówkach, spinki, krawaty
G. 16:00 | Kamieniczka Małgosia
SPO TKA NIA  »  »  »
SAlONIKOWE 
WARSZTATY lITERAcKIE
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz

EMI lIA KRA KOW SKA
URO DZI Ny GWIAZ Dy
Be ne fis Emi lii Kra kow skiej „Przy ja zne du sze”.
Ak tor ka te atral na i fil mo wa, cie szą ca się ogrom ną sym -
pa tią pu blicz no ści, od 10 lat jest zwią za na z Wro cław -
skim Te atrem Ko me dia. Na go ścin nej wro cław skiej
sce nie moż na ją zo ba czyć w spek ta klach: P. Va len ti ne
‘Przy ja zne du sze”, M. Co oneya „Z rącz ki do rącz ki” oraz
„Czy sta ko mer cja” K. Woj ta szak.
Ar tyst ka nie ukry wa swo jej sym pa tii dla wro cław skiej
sce ny na któ rej wy stę pu je, dla Wro cła wia i wi dow ni
wy peł nio nej do ostat nie go miej sca przez wi dzów go -
rą co ją okla sku ją cych.
20 lu te go br. Emi lia Kra kow ska świę to wać bę dzie swo -
je 75. uro dzi ny we Wro cła wiu, na sce nie Wro cław skie -
go Te atru Ko me dia wy stę pu jąc w spek ta klu „Przy ja zne
du sze”. Jak pi sał re cen zent „Ga ze ty Wro cław skiej” „bo -
ska Kra kow ska” wcie la się w Anio ła Stró ża i ema nu je
cie płem, opty mi zmem, ra do ścią.
Po uro dzi no wym spek ta klu, pu blicz ność bę dzie mia ła
oka zję zło żyć Ar ty st ce ży cze nia oraz po dzię ko wać
za wspa nia łe ro le i chwi le wzru szeń ja ki mi ich im ob -
da rza. Emi lia Kra kow ska – wiel ka gwiaz da pol skie go fil -
mu, te atru, te le wi zji ma ogrom ny do ro bek ar ty stycz ny.
To nie tyl ko słyn na ro la Ja gny w sfil mo wa nej po wie ści
Rey mon ta „Chło pi” To rów nież zna ko mi te ro le, mię dzy
in ny mi, w fil mach: „Brze zi na”, „Bez znie czu le nia”. „Ko -
per nik”. „We se le”. To tak że nie za po mnia ne kre acje
na sto łecz nych sce nach Te atru Po wszech ne go, Te atru
Na ro do we go, Te atru Współ cze sne go, Roz ma ito ści
i w spek ta klach te atru te le wi zji.
W nad zwy czaj nym spek ta klu wy stą pią:
Mar ta: Ma rze na Obe rkorn; Anioł Stróż: Emi lia Kra kow -
ska; Su zie: Ka ta rzy na Sko niec ka; Ma ry: Na ta lia Je sio -
now ska, Pa try cja ła ci na -Miar ka; Jack: To masz
Lu lek, Woj ciech Dą brow ski; Si mon: Ra do sław Ka siu -
kie wicz; Mark: Krzysz tof Gręb ski, Pa weł Okoń ski.
20 lu te go, godz. 20:30 | Wro cław ski Te atr Ko me dia,
pl. Te atral ny 4

KONcERT WAlENTYNKOW
PRZySTANEK MIłOŚć
Kon cert w ra mach Fe sti wa lu Mu zy ka lia Sta ni szow skie w wy -
ko na niu: Ka ro li na Ma czek-Ryn kow ska – śpiew, Ur szu la Bor -
kow ska – for te pian.
Ka ro li na Ma czek -Ryn kow ska jest ab sol went ką wy dzia łu wo kal -
no -ak tor skie go AM im. Fe lik sa No wo wiej skie go w Byd gosz czy
w kl. śpie wu prof. Bry gi dy Ski by oraz dr Elż bie ty Ma cie re wicz.
Swo je umie jęt no ści kształ ci ła rów nież na Uni wer sy te cie Mo zar -
teum w Sal zbur gu oraz na wie lu kur sach wo kal nych.
Kon cer tu je w Pol sce i za gra ni ca (USA, Au stra lia, Ro sja, Ar gen -
ty na, Niem cy, Li twa i in ne). Jest współ za ło ży ciel ką, kom po zy to -
rem oraz aran że rem ze spo łów Ma chi na del Tan go, BACH,
Mon day Girls i Fe bus Wą sa ty Trio. Naj now szy spek takl Te atru
Pol skie go w War sza wie – Wszę dzie jest wy spa Tu do po ezji
Wi sła wy Szym bor skiej w reż. Mag da le ny Sma la ry, do któ re go
na pi sa ła mu zy kę bi je re kor dy po pu lar no ści.
14 lutego, godz. 18:00 | Sala Balowa Pałacu Staniszów,
jelenia Góra, Staniszów 100. Bilet 30 zł



LLUUTTYY 22001155
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
3311 II ––  77 IIII,,  DDuusszz  nnii  kkii  --ZZddrróójj
XXXIII ZI MO WY KURS WO KAL NY 
W DUSZ NI KACH -ZDRO JU
3311 II ––  77 IIII,,  DDuusszz  nnii  kkii  --ZZddrróójj
LIX KURS PE DA GO GI KI WO KAL NEJ 
W DUSZ NI KACH -ZDRO JU
55--66 IIII,,  ggooddzz.. 1199..3300,,  DDuusszz  nnii  kkii  --ZZddrróójj  
KONCERT UCZESTNIKÓW 
XXXIII ZI MO WE GO KUR SU WO KAL NE GO
W DUSZ NI KACH -ZDRO JU
77--1155 IIII,,  AAMMKKLL
AKA DE MIA HÄNDLOW SKA
– WARSZ TA TY MI STRZOW SKIE *
2211--2222 IIII,,  AAMMKKLL  
MIĘ DZY NA RO DO WE SYM PO ZJUM 
ME TO DYCZ NE
NA UCZA NIE PO CZĄT KO WE GRY 
NA IN STRU MEN TACH DĘ TYCH
2244 IIII,,  ggooddzz.. 1144..0000,,  SSaa  llaa  KKaa  mmee  rraall  nnaa  AAMMKKLL
SE SJA NA UKO WA TECH NI KA GRY 
NA IN STRU MEN TACH DĘ TYCH
2266 IIII,,  ggooddzz.. 1199..0000,,  SSaa  llaa  TTee  aattrraall  nnaa  AAMMKKLL
KON CERT Z CY KLU 
OB LI CZA MU ZY KI EU RO PY **
2288 IIII ––  11 IIIIII,,  AAMMKKLL  
MIĘ DZY NA RO DO WE SYM PO ZJUM
ME TO DYCZ NE
NA UCZA NIE PO CZĄT KO WE GRY 
NA IN STRU MEN TACH STRU NO WYCH
2288 IIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
KON CERT W WY KO NA NIU 
SO UND FAC TO RY OCHE STRA **

**  WWssttęępp  zzaa bbeezz  ppłłaatt  nnyy  mmii  kkaarr  ttaa  mmii  wwssttęę  ppuu
**  WWssttęępp  wwoollnnyy
**  SSzzcczzeeggóółłyy  nnaa  wwwwww..nnffmm..wwrrooccllaaww..ppll

Sza now ni Pań stwo,
lu ty to w każ dej uczel ni mie siąc szcze gól ny z uwa gi na trwa ją cą 
zi mo wą se sję eg za mi na cyj ną. W trak cie se sji w Aka de mii 
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu od by wa się 
wie le otwar tych dla pu blicz no ści prze słu chań i kon cer tów. 
Po nad to na nad cho dzą ce ty go dnie za pla no wa li śmy sze reg  in nych
cie ka wych pro po zy cji ar ty stycz nych i na uko wych, do udzia łu
w któ rych pra gnę Pań stwa bar dzo ser decz nie za pro sić. 

Uczel nia na sza jest współ or ga ni za to rem XXXIII edy cji Zi mo we go Kur su Wo kal ne go 
w Dusz ni kach -Zdro ju. Oprócz za jęć wo kal nych, se mi na riów, warsz ta tów, wy kła dów i pre lek cji,
co dzien nie od 31 stycz nia do 6 lu te go, w Dwor ku Cho pi na od by wać się bę dą wie czor ne 
kon cer ty otwar te dla pu blicz no ści. 

Po ubie gło rocz nym suk ce sie Aka de mii Ba chow skiej Uczel nia na sza we współ pra cy z Na ro do wym
Fo rum Mu zy ki ser decz nie za pra sza na Aka de mię Händlow ską. Bę dzie to wy jąt ko wy fe sti wal, 
po świę co ny in ter pre ta cji dzieł Geo r ga Frie dri cha Händla, po łą czo ny z se mi na ria mi, wy kła da mi
i spo tka nia mi z ar ty sta mi otwar ty mi dla Pań stwa. W ra mach Aka de mii Händlow skiej, od 7 do 15
lu te go, w mu rach na szej Uczel ni od by wać się bę dą warsz ta ty mi strzow skie, w któ rych
uczest ni czyć bę dą stu den ci i ab sol wen ci wyż szych szkół mu zycz nych. 

W naj bliż szym mie sią cu nie za brak nie rów nież wy da rzeń na uko wych. Przez dwa ostat nie 
week en dy lu te go bę dzie my go ścić na uczy cie li szkół mu zycz nych z ca łe go kra ju – uczest ni ków
Sym po zjów Me to dycz nych Na ucza nie po cząt ko we gry na in stru men tach w spe cjal no ściach 
in stru men ty dę te (21-22 lu te go) oraz stru no we (28 lu te go-1 mar ca). Bę dą one do sko na łą 
oka zją do wy mia ny do świad czeń i po sze rza nia wie dzy nie tyl ko na uczy cie li, ale tak że wszyst kich
za in te re so wa nych za gad nie nia mi pe da go gi ki mu zycz nej. Pod czas Sym po zjum od by wać się bę dą
pre zen ta cje me to dycz ne, otwar te pa ne le dys ku syj ne, wy kła dy oraz kon cert w wy ko na niu So und
Fac to ry Or che stra, na któ ry za pra szam 28 lu te go.

Ob li cza mu zy ki Eu ro py to cykl kon cer tów pe da go gów i stu den tów Ka te dry Ka me ra li sty ki na szej
Uczel ni. Każ dy kon cert jest wy jąt ko wy, tak że z uwa gi na re per tu ar. Pre zen to wa ne bę dą za po mnia -
ne utwo ry, praw dzi we per ły mu zy ki ka me ral nej. Na naj bliż szy kon cert z te go cy klu za pra szam
26 lu te go. Ser decz nie po le cam tak że kon cer ty klas, re ci ta le, któ rych nie za brak nie w tym mie sią cu.

Ak tu al ne in for ma cje na te mat wy da rzeń ar ty stycz nych i na uko wych znaj du ją się na stro nie 
in ter ne to wej na szej Uczel ni. Wie rzę, że na sze pro po zy cje, zwłasz cza ar ty stycz ne, spo tka ją się
z Pań stwa za in te re so wa niem i do star czą wie lu nie za po mnia nych wra żeń.

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

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

252_AKADEMIAa  23.01.2015  15:00  Strona 1
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śWIAT BuTOH
KAZuO OHNO
Spo tka nie po świę co ne książ -
ce Ka zuo Ohno i yoshi to Ohno
G. 19:00 | IG, Sala Kinowa.
Wstęp wolny!
DOBRY BOżE, SPRAW,
żEBYM OślEPł - cZYTANIE
reż. Lena Frankiewicz
G. 19:00 | Scena Kameralna,
Wstęp wolny!
10 II 2015  WTOREK

SPEK TA KLE  »  »  »
BuRZA
G.19:00|Scena j.Grzegorzewskiego
WySTAWy  »  »  »
MAGIA ROślIN – DRZEWO
ogól no pol ski kon kurs pla -
stycz ny dla dzie ci i mło dzie -
ży – wer ni saż
G. 12:00|Galeria MDK śródmieście
SPO TKA NIA  »  »  »
GAlA juBIlEuSZOWA
z oka zji 50-le cia pra cy Twór -
czej Hen ry ka Wol nia ka -Zbo -
ży da rzy ca. Pro wa dze nie
spo tka nia – prof. Do ro ta Heck
G. 18:00 | KMil. Wstęp wol ny!
DLA DZIE CI »  »  »
DZIADEK DO ORZEcHóW 
Piotr Czajkowski
G. 10:00 | Opera Wrocławska

11 II 2015  ŚRODA

KON CER Ty  »  »  »
AKADEMIA HäNDlOWSKA
Ra chel Pod ger – skrzyp ce,
Ale xan dra Bel la my – obój,
Bre con Ba ro que
G. 19:00|Filharmonia Wrocławska
SPEK TA KLE  »  »  »
cHOPIN 
Giacomo Orefice
G. 19:00 | Opera Wrocławska
BuRZA
G.19:00|Scena j.Grzegorzewskiego

SPO TKA NIA  »  »  »
KSIążKI Z PEjSAMI
Czyli Ju da ica w zbio rach
Osso li neum. Wy kład - Ka ta -
rzy na Po do lec
G. 17:00 | Sala pod Kopułą,
Ossolineum. Wstęp wolny!
TADEuSZ PIóRO 
I ANDRZEj SOSNOWSKI
Au to rzy za pre zen tu ją swo je
naj now sze książ ki – Po wąz ki
Pió ry i Dom ran So snow skie -
go. Wstęp wolny!
G. 18:00 | Biuro literackie
12 II 2015  CZWARTEK

KON CER Ty  »  »  »
AKADEMIA HäNDlOWSKA
Ju lia Le zh ne va – so pran, Ja ro -
sław Thiel – wio lon cze la, Wro -
cław ska Or kie stra Ba ro ko wa
G. 19:00|Filharmonia Wrocławska
SPEK TA KLE  »  »  »
WIElcY INNI: jEZuS,
GOMBROWIcZ, OSIEcKA
STAND-UP Mirosławy Żak
G. 18:00|Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
RIGOlETTO 
Giuseppe Verdi
G. 19:00 | Opera Wrocławska
SZOSA WOłOKOłAMSKA
G. 19:00 | Scena na świebodzkim
GOOD NIGHT cOWBOY
G. 19:30 | Duża Scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
SPO TKA NIA  »  »  »
KAZIMIERZ 
PRZERWA-TETMAjER
I jEGO NAjWIęKSZE
żYcIOWE PASjE
prowadzenie Justyna Bajda
G. 11:00 | Scena Kameralna,
Wstęp wolny!
WSZYSTKIE DROGI
PROWADZą DO RZYMu...
G.F. Händel we Wło szech wy -
kład Ane ty Mar ku szew skiej
G. 17:30|Filharmonia Wrocławska

PROjEKT KARIN STANEK
Mo no dra mat w re ży se rii Ali ny Moś – Ker ger cie szy się
ogrom ną po pu lar no ścią, w któ rym w głów ną ro lę
wcie la się Agniesz ka Wajs. I to wła śnie ona wskrze -
sza na sce nie po stać Ka rin Sta nek, nie tyl ko w mu -
zycz nej od sło nie. Po ka zu je nam nie tyl ko świet ną
wo ka list kę w świe tle ju pi te rów, ale tak że jej ży cie po -
za sce ną, któ re nie za wsze by ło ko lo ro we.
Na sce nie to wa rzy szy jej ze spół mu zycz ny w skła dzie:
łu kasz Pie cho ta (for te pian), Piotr Gór ka (kon tra bas),
łu kasz Ku rek (per ku sja).
21 lutego, godz. 18:00 | Wrocławski Klub Anima,
ul. Pilczycka 47. Bilet 20 zł

ISFAHAN – MIASTO POlSKIcH DZIEcI
Spek takl jest re zul ta tem trzy ty go dnio wych warsz ta tów
te atral nych dla dzie ci i mło dzie ży prze pro wa dzo nych
przez irań ską ar tyst kę Ro xa nę Meh ra fzo un w sierp -
niu 2014 w ODA Fir lej i In sty tu cie Gro tow skie go.
To wy nik spo tka nia dzie ci i mło dzie ży z dwóch róż nych
kra jów – Pol ski i Ira nu. Sce na riusz przed sta wie nia zo -
stał na pi sa ny przez ce nio ne go irań skie go pi sa -
rza – Mo ham ma da Charm shi ra.
Kan wą spek ta klu są wspo mnie nia lu dzi, któ rzy ja ko dzie -
ci prze by wa li w jed nym z irań skich miast – Is fa ha nie.
W la tach 1942-1945 Is fa han dał schro nie nie po nad
dwóm i pół ty siąc om pol skich dzie ci, głów nie sie rot i pół -
sie rot, ra tu jąc ich od śmier ci gło do wej i wy cień cze nia fi -
zycz ne go spo wo do wa ne go po by tem w so wiec kich
ła grach. Przed sta wie nie mó wi nie tyl ko o tru dach wę -
drów ki z Sy be rii do Ira nu, o po twor no ści woj ny, ale tak że
o ludz kiej do bro ci, wspar ciu, przy jaź ni i mi ło ści. Hi sto ria
opo wia da na jest z per spek ty wy star szej ko bie ty, któ rej
gło su uży cza wro cław ska ak tor ka – An na Zu brzyc ka.
3 lu te go, godz. 11:00|ODT świa to wid, ul. Sem po łow skiej 54A

SAcHEM. WóDZ cZARNYcH WężY
PREMIERA
Spek takl w reż. Mar ty ny Ma jew skiej, któ ry bie rze udział
w II eta pie kon kur su Kla sy ka Ży wa.
To współ cze sna ada pta cja no we li Hen ry ka Sien kie wi cza. Opo -
wia da hi sto rię bru tal nej na pa ści Niem ców na in diań ską wio -
skę Chia viat ta, z któ rej ra tu je się je dy nie ma ły chło piec.
Po la tach po wra ca ja ko ostat ni z ple mie nia le gen dar nych Czar -
nych Wę ży, by do ko nać ze msty na swo ich opraw cach.
PREMIERA 28 lutego, godz. 17:00 | Du ża Sce na Te atru lal ki i Ak to ra,
Wał brzych, ul Bucz ka 16. Spek takl dla widzów od 13 roku życia!



Dyrektor Andrzej Kosendiak

 www.nfm.wroclaw.pl/pospiewajmi
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Wy CIECZ KI  »  »  »
jAK Z TA MIłOścIą
DRZEWNIEj BYWAłO
G. 12:00 | Pod Pręgierzem, zapisy
tel. 600 687 336
13 II 2015  PIąTEK

KON CER Ty  »  »  »
AKADEMIA HäNDlOWSKA
Ro bert Hol lin gworth – dy ry -
gent, Ra chel Pod ger – skrzyp -
ce, Ali son McGillivray – wio-
lon cze la, Mar cin Świąt kie -
wicz – bas so con ti nuo, So li ści,
Chór i Or kie stra Fe sti wa lo wa, 
G. 19:00|Filharmonia Wrocławska
BAllADY lEONARDA
cOHENA
śpiewa ELA DĘBSKA
G. 20:00 | Klub A’PROPOS,
Wałbrzych
PIąTEK 13-GO
Flo rian Ho fer i Con so lers.
G. 20:00 | Od Zmierz chu do świ -
tu, ul. Krup ni cza 15
SPEK TA KLE  »  »  »
SMOKI – PREMIERA
G. 17:00 | Teatr PWST
WIElcY INNI: jEZuS,
GOMBROWIcZ, OSIEcKA
STAND-UP Mirosławy Żak

G. 18:00|Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
KRól ROGER 
Karol Szymanowski
G. 19:00 | Opera Wrocławska
SZOSA WOłOKOłAMSKA
Po spek ta klu spo tka nie
z Ada mem Szczysz cza jem
w ra mach cy klu Nie w ro li 
G. 19:00 | Scena na świebodzkim
DAj MI ODDYcHAć
Teatr Dwóch Krzeseł 
G. 19:00 | Scena ToTu
GOOD NIGHT cOWBOY
G. 19:30 | Duża Scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
MAłE ZBRODNIE
MAłżEŃSKIE
G. 19:00 | Scena Kameralna
MONOSYTuAcjE: SPRZEDAM
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
SPO TKA NIA  »  »  »
GOcKIE ZłOTO
Z ossolińskiej kolekcji
G. 12:30 |Ossolineum, Sala Pod
Kopułą. Wstęp wolny!
SAlONIKOWY WIEcZóR
WAlENTYNKOWY
pre zen ta cja przy go to wa na
przez uczest ni ków Warsz ta -

MO NO SY Tu AcjE
Instytut Grotowskiego - Sa la Te atru la bo ra to rium. Bi le ty: 15 zł

CAMILLE Współpraca Mariana Sadovska 
SPEKTAKL KAMILI KLAMUT 
Hi sto ria in spi ro wa na ży ciem Ca mil le Clau del, rzeź biar ki, któ ra
ostat nie trzy dzie ści lat swe go ży cia spę dzi ła w za kła dzie psy -
chia trycz nym.
5 i 6 lutego, godz. 19:00. 7 lutego w języku angielskim.

SPRZEDAM
PREMIERA SPEKTAKLU MAłGORZATy
SZCZERBOWSKIEJ. Reżyseria Szymon Kaczmarek
In spi ra cją do na pi sa nia sce na riu sza by ły wy kła dy w ra mach kur -
su wio dą ce go: Stu le cie ak to rów. Sztu ka ak tor ska w te atrze Za -
cho du mię dzy XIX a XXI wie kiem Otwar te go Uni wer sy te tu
Po szu ki wań re ali zo wa ne go w In sty tu cie Gro tow skie go w ro ku
aka de m. 2013/2014.
13, 14, 15 lutego, godz. 19:00

HANTIO SPEKTAKL JACKA ZAWADZKIEGO
Reż. Ja ro sław Fret. Spek takl po wstał na pod sta wie trzech tek -
stów: Zbyt gło śnej sa mot no ści Bo hu mi la Hra ba la, Mal te Ra -
ine ra M. Ril ke go i Księ gi nie po ko ju Fer nan do Pes soi.
19, 20 i 21 lutego, godz.  19:00

ZMIA NA ŚWIA TłA Re ż. Bo gu sła w Szten cel
PRE MIE RA SPEK TA KLU MAR CI NA MI SIU Ry
Jak stwier dza sam twór ca: „To prze cięt na hi sto ria o prze cięt -
nej eg zy sten cji i nie prze cięt nej po trze bie głę bo kie go do zna nia”.
26, 27, 28 lu te g, godz. 19:00

KO TlI NA (W NO WEJ OD SłO NIE)
W ro li Ja ni ny Du szej ko wy stą pi Zi na Ker ste. Na sce nie
po ja wią się rów nież no wi czwo ro noż ni ak to rzy – pod -
opiecz ni An ny Her miń skiej.
Re ży ser ka, Agniesz ka Ol sten, po now nie się gnę ła
do źró dła – do po wie ści Ol gi To kar czuk Pro wadź swój
pług przez ko ści umar łych wy do by wa jąc ko lej ne wąt ki.
Ak cja po wie ści to czy się w nie wiel kiej miej sco wo ści
na Dol nym Ślą sku. Do cho dzi tam do se rii za bójstw.
Wszyst ko wska zu je na to, że za bój ca mi są zwie rzę ta,
któ re msz czą się za złe trak to wa nie. Ale to miej -
sce – Ko tli na – jest tak że przed gó rzem uto pii, gdzie
umy sły otwie ra ją się na uni wer sum wszyst kich istot:
lu dzi i nie -lu dzi.
1, 3 i 4 lutego | Wro cław ski Te atr Współ cze sny,
ul. Rzeźnicza 12 
1 lutego, godz. 18:00 | Teatr dla Rodziców: rodzice oglądają
spektakl, a dziecko (od 18 miesięcy do 10 lat) spędza czas w
sali zabaw pod bezpłatną opieką pedagogów.

fot. K. Bieliński

lEW NA ulIcY SPEK TAKL Dy PLO MO Wy
Stu den tów IV ro ku Wy dzia łu Ak tor skie go PWST
w ro ku aka de mic kim 2014/2015
Autor tekstu: Judith Thompson. Reżyseria: Cezary Iber.
Sztu ka re kon struk cji i pró ba zro zu mie nia, co się sta ło,
że sta ło się wła śnie tak.
Dla cze go je den sta je się opraw cą a in ny ofia rą. Gdzie
są źró dła zła, prze mo cy i prze ba cze nia.
A prze cież nie ma złych dzie ci, wszyst kie dzie ci są do -
bre, tyl ko ro dzi ce nie za wsze. Za sie wa ją na sion ko be -
stii, któ ra aby żyć za cznie po że rać in nych. Skrzyw dze ni
i po ni że ni bę dą pró bo wa li zro zu mieć i za bić prze -
szłość. Prze szłość, któ ra bo li w te raź niej szo ści. Prze -
szłość, któ ra ich nie przy go to wa ła na dzi siaj.
Prze szłość któ ra stwo rzy ła be stię. A be stia śpi w każ -
dym z nas. A kie dy się obu dzi nikt nie jest bez piecz ny.
A ca ła hi sto ria za czy na się pro sto, by ła so bie pięk na
dziew czyn ka, któ rą na ster cie śmie ci zjadł lew.
Wi ta my w gło wie psy cho pa ty.
24, 25, 26 lutego, godz. 18:00 | Teatr PWST,
ul. Braniborska 59. Grupa wiekowa: 16 + Wstęp wolny!

fot. P. Kubera
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tów Li te rac kich oraz Bły ska -
wicz ny Kon kurs na Naj pięk -
niej szy Wiersz Mi ło sny
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
Wy CIECZ KI  »  »  »
OSKAR - SPO TKA NIE KluB.
G. 15:30 | Kamieniczka Małgosia
14 II 2015  SOBOTA

KON CER Ty  »  »  »
KONcERT lEOPOlDINuM
G. 18:00|Filharmonia Wrocławska
KONcERT WAlENTYNKOWY
Ka ro li na Ma czek -Ryn kow -
ska – śpiew, Ur szu la Bor kow -
ska – for te pian
G.18:00 | Hotel Pałac Staniszów,
jelenia Góra. Bilet 30zł
OPERA IN lOvE - SONOTRIO
Gala Walentynkowa
G. 19:00 | Teatr Zdrojowy, ul.
Kościuszki 19,  Szczawno-Zdrój
PIOSENKI MARKA
GREcHuTY KONTRA
PIOSENKI ANNY GERMAN
re ci tal Bar ba ry Bro dy -Ma lon
z ze spo łem
G. 19:00 | cK Mu za, lu bin
RYSZARD RYNKOWSKI
AKuSTYcZNIE
Trasa 2015 na 25-lecie
G. 20:00 | Wrocławskie centrum
Kongresowe przy Hali Stulecia
SEMANTYKA 
+ MISTRZOWIE śWIATA
G. 20:00|Klub Ali ve, ul. Ko le jo wa 12
SPEK TA KLE  »  »  »

SMOKI – PREMIERA
G. 17:00 | Teatr PWST
cARMEN
Georges Bizet
G. 19:00 | Opera Wrocławska
SEN NOcY lETNIEj
G.19:00|Scena j.Grzegorzewskiego
MAłE ZBRODNIE
MAłżEŃSKIE
G. 19:00 | Scena Kameralna
MONOSYTuAcjE: SPRZEDAM
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
PRZYSZEDł MężcZYZNA 
DO KOBIETY
G. 19:00|Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
SPO TKA NIA  »  »  »
TANEcZNE SOBOTY 
W ZAMKu
G. 19:00 | cK Zamek. Bilet 35zł
WAlENTYNKOWE 
SPEED DATING
G. 19:00 | Scena ToTu
Wy CIECZ KI  »  »  »
OPOlE I OKOlIcE
G. 8:30 | róg ul. Kołłątaja -
Podwale, przyst. autobusowy
zapisy tel. 661 70 11 76
SOBóTKA – PRZEłęcZ POD
WIEżYcą - ZAMEK GóRKA
Prow. E.Witek i G.Skowrońska
G. 9.40 | Dw. PKS - poczekalnia
cIEPlIcE
wy ciecz ka au to ka ro wa: Wa -
len tyn ki na ba se nach ter mal -
nych i w SPA
info. i zapisy: tel. 605 544 766

BAllADYNA JU LIUSZ SłO WAC KI
PRE MIE RA
Re ży se ria: Woj ciech Fa ru ga;
Ada pta cja: Woj ciech Fa ru ga, Do ro ta Ko wal kow ska
Fan ta stycz ność jest jed nym z naj po pu lar niej szych
sko ja rzeń, ja kie ro dzi dra mat Ju liu sza Sło wac kie go.
Opo wieść o wi nie i ka rze wpi sa na w nad na tu ral ny pej -
zaż. Dziw ne stwo rze nia, ko bie ta z dna je zio ra, prze -
mie nia nie lu dzi w drze wa i in ter wen cja – być mo że
bo skie go – pio ru na: tak oto kształ tu je się fan ta stycz -
ny świat nad Go płem. Wła śnie baj ko wość tej hi sto rii ją
od nas współ cze śnie od da la, jed no cze śnie pro wo ku jąc
py ta nia, co ten świat mo że zna czyć. 
Co czai się na dnie Go pła, nad któ re go brze giem miesz -
ka od izo lo wa na i nie co neu ro tycz na ko bie ca spo łecz -
ność, któ rą pew ne go dnia na wie dza ją męż czyź ni?
Dla cze go Bal la dy na chce z niej uciec i czy to się uda je?
Kim jest Bal la dy na, ty tu ło wa po stać dra ma tu Sło wac -
kie go z 1834 ro ku i bo ha ter ka szkol nych opra co wań? 
Spek takl re ali zo wa ny w ra mach pro gra mu Kla sy ka Ży -
wa, współ fi nan so wa ny przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go.
PRE MIE RA 27 i 28 lu te go, godz. 19.00 | Du ża Sce na
Te atr Dra ma tycz ny im. j. Sza niaw skie go,
pl. Te atral ny 1, Wał brzych

SZKOłA BłAZNóW
WROCłAWSKI TEATR PANTOMIMy
Scenariusz, reżyseria i scenografia Zbigniew Szymczyk.
Spektakl powstał z inspiracji dramatem Michela de
Ghelderode’a.
Klu czem do in ter pre ta cji tek stu bel gij skie go dra ma -
tur ga, w swo jej twór czo ści zbli ża ją ce go się do fran cu -
skiej awan gar dy XX wie ku, by ło ostat nie sło wo
pa da ją ce w Szko le bła znów – okru cień stwo.
Czym jest okru cień stwo? Jak się ob ja wia? Jak re agu je -
my na nie re agu je my?
W przed sta wie niu Zbi gnie wa Szym czy ka te mat okru -
cień stwa ba da ny jest na kil ku płasz czy znach: czło wie -
ka wo bec czło wie ka, sys te mu wo bec jed nost ki i na tu ry
wo bec czło wie ka. Czy wy gry wa sil niej szy, czy spryt -
niej szy? Ra tun kiem jest spo kój du cha, czy hi ste rycz ny
śmiech? A mo że ma ska bła zna jest tym naj wła ściw -
szym ka mu fla żem, szan są na prze trwa nie?
6 i 7 lutego, godz. 19:00 | Scena na świebodzkim,
pl. Orląt lwowskich 20c

W śRODKu SłOŃcA GROMADZI SIę POPIół
SPEKTAKLE POPREMIEROWE
Lal ko wy spek takl dla do ro słych w re ży se rii Aga ty Ku ciń skiej
na pod sta wie uho no ro wa nej Gdyń ską Na gro dą Dra ma tur gicz -
ną sztu ki Ar tu ra Pa ły gi.
Punk tem wyj ścia przed sta wie nia jest tra gicz na śmierć ko bie -
ty, któ ra gi nie pod czas po ża ru we wła snym miesz ka niu. Wi -
dzo wie za sta ją ją w chwi li prze cho dze nia ze świa ta ży wych
w ja kiś in ny, nie zna ny wy miar. Ów mo ment „po mię dzy”, punkt
za wie sze nia – to czas roz li cze nia wła sne go ja w kon tek ście na -
głe go, dra ma tycz ne go odej ścia.
Po szcze gól ne sce ny spek ta klu skła da ją się na fi lo zo ficz ną opo -
wieść o ludz kim cier pie niu, mno żą cą trud ne, nie wy god ne py ta -
nia. Dla cze go czło wiek jest tak bar dzo sam w ob li czu
cier pie nia? Czy jest w ogó le moż li we, że by w naj gor szych chwi -
lach nie był sam? A je śli tak, to czy moż na mu wów czas ja koś
po móc? Czy czło wiek w naj trud niej szych mo men tach mo że li -
czyć na bo ską opatrz ność, ja ką kol wiek po moc „z ze wnątrz”?
Na szczę ście ist nie je pro mień słoń ca. Bo tak że ono – słoń -
ce – jest bo ha te rem tej opo wie ści.
1 i 20, 21, 22 lutego | Scena dla dorosłych,
Wrocławski Teatr lalek, pl. Teatralny 4



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

SZKOŁA 
BŁAZNÓW
reż. Zbigniew Szymczyk

MIKROKOSMOS
reż. Konrad Dworakowski

OSĄD
reż. Jerzy Kalina / Paweł Passini / Leszek Mądzik

6, 7 lutego, godz. 19.00
Teatr Polski – Scena na Świebodzkim

pl. Orląt Lwowskich 20c 

20 lutego, godz. 9.00 i 11.00
21, 22 lutego, godz. 16.30
Teatr Polski – Scena Kameralna
ul. Świdnicka 28

26, 27 lutego, godz. 19.00
Teatr Polski – Duża Scena

ul. Gabrieli Zapolskiej 3

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

252_PANTOMIMA  26.01.2015  19:44  Strona 1
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15 II 2015 NIEDZIELA

KON CER Ty  »  »  »
AKADEMIA HäNDlOWSKA
Paul McCreesh – dy ry gent,
Pa me la He len Ste phen – alt,
Ka the ri ne Wat son – so pran,
Gil lian We bster – so pran, Jo -
shua El li cott – te nor, Pe ter
Ha rvey – bas, Chór NFM, Wro -
cław ska Or kie stra Ba ro ko wa
G. 19:00|Filharmonia Wrocławska
ROcK NIGHT
G. 19:00 | Scena ToTu
TOMASZ WENDT -
SAKSOFON W SWOIM
AuTORSKIM PROjEKcIE
G. 19:00 | Mleczarnia
KNż, cZYlI KAZIK NA żYWO
Ostat ni kon cert we Wro cła wiu
G. 19:00 | Klub Eter. Bilety 70/80
OPERA IN lOvE - SONOTRIO
Gala Walentynkowa
G. 19:00 | Teatr Zdrojowy, 
ul. Parkowa 2, Polanica-Zdrój
IZA lAcH
G. 20:00 | Stary Klasztor
SPEK TA KLE  »  »  »
KOlAcjA NA cZTERY RęcE

G. 17:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
PRZYSZEDł MężcZYZNA 
DO KOBIETY
G. 18:00|Scena Kameralna Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
WIESłAW OcHMAN
I jEGO GOścIE
Gala karnawałowa
G. 19:00 | Opera Wrocławska
SEN NOcY lETNIEj
G.19:00|Scena j.Grzegorzewskiego
MAłE ZBRODNIE
MAłżEŃSKIE
G. 19:00 | Scena Kameralna
MONOSYTuAcjE: SPRZEDAM
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
Wy CIECZ KI  »  »  »
ślężA
G. 8:30 | zapisy tel. 661 70 11 76
BISKuPIN – SęPOlNO –
ZAlESIE – ZAcISZE, 10KM
Prowadzą A. Fryśny, E. Czech
G. 10:00 | Biskupin, pętla 1,2,4,10
DLA DZIE CI »  »  »
WłADcA SKARPETEK
G. 12:30 | TliA w Wałbrzychu

SZY MON KO BY lARZ
SyMULACJE | ma lar stwo/mo de le/pro jek ty
... od ja kie goś cza su nur tu je mnie po wta rzal ność, sa -
mo -po do bień stwo, od dzia ły wa nie ska lą, for ma otwar -
ta i skom pli ko wa nie rze czy naj prost szych. (...)
Szy mon Ko by larz – ur. w 1981 ro ku na Ś́ląsku. Ma larz,
ar ty sta sztuk wi zu al nych, twór ca in sta la cji oraz obiek -
tów. Stu dio wał ma lar stwo na ASP dy plom z wy różnie -
niem. Wy kła da na ma cie rzy stej uczel ni. Naj ważniej sze
wy sta wy: Slap stick! w Kun st mu seum Wols burg,
Niem cy, Es ta bli sh ment ja ko źró dło cier pień w CSW Za -
mek Ujaz dow ski w War sza wie, ECHE LO N70 w Ga le rii
Kor de gar da, Za chęta w Warszawie, Ci vi le De fen se
w Ga le rii ŻAK | BRANICKA w Ber li nie czy The Po wer of
Fan ta sy w BOZAR – Cen tre for Fi ne Arts w Bruk se li. Co
ro ku bie rze udział w Między na ro do wych Tar gach
Sztu ki, m.in. ARTISSIMA w Tu ry nie i VIENNAFAIR
w Wied niu. Je go pra ce wie lo krot nie pu bli ko wa no
w Pol sce i za gra ni cą.
Wernisaż 30 stycznia, godz. 18:00 (do 20.02) 
Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4

RO MAN OPAł KA
PIERW SZE 3 DE KA Dy TWÓR CZO ŚCI
Wy sta wa pre zen tu je mniej zna ne i przez to nie jed no krot nie
za ska ku ją ce ob li cze jed ne go z naj wy bit niej szych pol skich ar ty -
stów XX wie ku.
Ro man Opał ka prze szedł do hi sto rii przede wszyst kim za spra -
wą „ob ra zów li czo nych”, po wsta łych w wy ni ku re ali zo wa nia,
z że la zną kon se kwen cją, od 1965 r. aż do śmier ci twór cy, pro -
gra mu opi sa nia świa ta i upły wa ją ce go cza su za po mo cą od -
ma lo wy wa nej pro gre sji cyfr. Ar ty sta był prze ko na ny, że licz by
są bar dziej po moc ne w mó wie niu o czymś, cze go wła ści wie po -
wie dzieć nie spo sób. W efek cie po wsta wa ły ko lej no nu me ro -
wa ne kom po zy cje za ty tu ło wa ne „De tal”, osią ga ją ce
na kra jo wych i za gra nicz nych au kcjach re kor do we – w od nie -
sie niu do pol skich re aliów – ce ny. Pra ce Ro ma na Opał ki do ce -
ni li ko lek cjo ne rzy na ca łym świe cie, o czym świad czy ich
włą cze nie do zbio rów m.in. Mu seum of Mo dern Art i Gug gen -
he im Mu seum w No wym Jor ku, Cen tre Geo r ges'a Pom pi dou
w Pa ry żu oraz Mu zeum Sztu ki w ło dzi. Ar ty sta re pre zen to wał
po nad to Pol skę na Bien na le w We ne cji w 1995 r. 
Wystawa do 6 marca | Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu,
ul. Kieł ba śni cza 28

MENDINI. MA ESTRO DEL DE SIGN 
W Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu trwa wy sta wa
pre zen tu ją ca twór czość świa to wej sła wy wło skie go
pro jek tan ta i ar chi tek ta, jed ne go z naj zna ko mitszych
twór ców współ cze sne go de si gnu. Wro cław ska wy sta -
wa, przy go to wa na przez ASP im. E. Gep per ta we Wro -
cła wiu i Mu zeum Ar chi tek tu ry, jest pod su mo wa niem
ca ło kształ tu wie lo let niej pra cy bra ci Men di nich, ale
głów nie sku pia się na re ali za cjach po wsta łych w cią -
gu ostat nich 10 lat. Zna la zły się tu za rów no rzeź by
i in sta la cje, pro jek ty ar chi tek to nicz ne oraz pro jek ty dla
prze my słu, jak i uni ka ty au tor stwa Ales san dro i Fran -
ce sco Men di nich. Wy sta wę moż na oglą dać w dwóch
miej scach: w Ga le rii NEON ASP, ul. Trau gut ta 21,
w Mu zeum Ar chi tek tu ry do 15 mar ca br.
18 lutego, g.12:15 | Popołudnie z architekturą – wy kład dla
se nio rów. Wstęp wol ny!
19 lutego, g.18:00 | Spotkanie z Francesco Mendinim. Wstęp
wolny! Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5 

SOFIA BuRAK TKANINA
Ar tyst ka ukoń czy ła Wy dział Tka ni ny Ar ty stycz nej Aka -
de mii Sztuk Pięk nych we Lwo wie. Jest człon kiem
Lwow skie go od dzia łu Spół ki Ar ty stów Ukra iny. Zaj -
mu je się tka ni ną kla sycz ną, eks pe ry men tal ną, ma lar -
stwem szta lu go wym, pro jek tu je książ ki i in ne
wy daw nic twa po li gra ficz ne. Swo je pra ce wy sta wia ła
na Ukra inie i za gra ni cą, kil ku krot nie w Pol sce.
Wernisaż 27 lutego, godz. 18:00 | Galeria Tkacka Na jatkach, 
ul. Stare jatki 19/23. Wstęp wolny!
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16 II 2015  PONIEDZIAłEK

SPEK TA KLE  »  »  »
ZEMSTA
G. 11:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
AMADEuSZ 
G. 18:00 | Teatr PWST
SPO TKA NIA  »  »  »
jAN ZAcHARSKI
I ty zostaniesz Don Kichotem
- wieczór autorski
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
17 II 2015  WTOREK

SPEK TA KLE  »  »  »
SMOKI
G. 10:00 | Teatr PWST
NAPój MIłOSNY
Gaetano Donizetti
G. 11:00 | Opera Wrocławska
AMADEuSZ 
G. 18:00 | Teatr PWST
WySTAWy  »  »  »
KARNAWAł I TEATR
finisaż wystawy uczniów
Zespołu Szkół Plastycznych
we Wrocławiu
G.17:00 | Foyer Sceny im. jerzego
Grzegorzewskiego. Wstęp wolny!

18 II 2015  ŚRODA

KON CER Ty  »  »  »
MIcHAEl ROSE I ETANA
G. 20:00 | Stary Klasztor
SPEK TA KLE  »  »  »
SMOKI
G. 10:00 | Teatr PWST
DZIADY
G.17:00|Scena j.Grzegorzewskiego
AMADEuSZ 
G. 18:00 | Teatr PWST
jOANNA D’ARc
Giuseppe Verdi
G. 19:00 | Opera Wrocławska
SPO TKA NIA  »  »  »
MENDINI. 
MAESTRO DEl DESIGN
Popołudnie z Architekturą.
G. 21:15 | Muzeum Architektury,
Wstęp wolny!
DLA DZIE CI »  »  »
DZIEcI Z BullERBYN
G. 11:00 | Scena Kameralna
19 II 2015  CZWARTEK

SPEK TA KLE  »  »  »
SMOKI
G. 10:00 | Teatr PWST

SKóRA Wy STA WA ZBIO RO WA
Wystawa o fo to gra ficz -
nej wraż li wo ści, uchwy -
ce niu w ob ra zie gra ni cy
po mię dzy tym, co ak cep -
to wal ne, a tym cze go się
bo imy. Skó ra przy bli ży
pra ce 16 ar ty stów, głów -
nie fo to gra fów, któ rzy
swo je obiek tywy kie ru ją
za rów no na sie bie, jak
i naj bliż sze oto cze nie.

Ar ty ści: Kaś ka Bo gacz, Ar nau Vi dal Ca scal ló, Le na Do bro wol -
ska, VJ Emi ko (Emi lia Gu mań ska), Ju sty na Fe dec, Mar ta Gniew -
kow ska, Ka mil Gra liń ski, Aga ta Ka li now ska, KurkotKollektiv
(Mo ni ka Ko tec ka, Ka ro li na Po ry za ła), Teo Or mond -Ske aping,
łu kasz Rusz ni ca, Ka ma So kol nic ka, Krzysz tof So la re wicz, Ka -
ro li na Za jącz kow ska, Fi lip Za wa da.
Wer ni saż 30 stycz nia, godz. 19:00 |Ga le ria Awan gar da BWA
Wro cław, ul. Wi ta Stwo sza 32

Kaśka Bogacz

AGNIESZ KA BRZE żAŃ SKA WERNISAŻ DWÓCH
WySTAW: ZIEMIA RODZINNA/MA TERRA, ORAZ
WySTAWy ZIEMIA
Wy sta wa przyj rzy się zie mi ja -
ko ma te ria ło wi, po ję ciu i tłu dla
dzia łań kon cep tu al nych
na przy kła dzie wy bra nych prac
po wsta łych mię dzy la ta mi
pięć dzie sią ty mi i dniem dzi -
siej szym. Ar ty ści: Agniesz ka
Brze żań ska, Jan Chwał czyk,
Wan da Goł kow ska, Ja ro sław
Fli ciń ski, Zdzi sław Jur kie wicz,
John La tham, Na ta lia LL, Szy -
mon Ma łec ki, Ro bert Smi th son
and Nan cy Holt.
(...) W Zie mi ro dzin nej ar tyst ka nie pro po nu je nam jed nak kon -
tem pla cji ro dzi mych pej za ży, ale or ga nicz ny kon takt z ży cio -
daj ną ma te rią zie mi, z któ rej wy ła nia się ist nie nie.
Agniesz ka Brze żań ska w la tach 1992-1995 stu dio wa ła na ASP
w Gdań sku, na stęp nie na ASP w War sza wie (1995-1997) oraz
w To kyo Na tio nal Uni ver si ty of Fi ne Arts and Mu sic (1998-
2001). Sty pen dyst ka rzą du ja poń skie go (1998 – 2001, To kio),
DAAD (Ber lin, 2008-2009), Büchsen hau sen (Inns bruck, 2005),
Col le gium He lve ti cum (Zu rich/ETH, 2004).
20 lu te go, g. 18:00 (Zie mia pię tro 0 – do 4 ma ja | Zie mia Ro dzin na pię -
tro v – do 1 czerw ca) | Mu zeum Współ cze sne Wro cław. Wstęp wol ny!

A. Brze żań ska, Ho no me ia

FRAN EK AM ME R DO LI NA | Fotografie
In spi ra cją dla prac by ła po stać Char le sa For ta, ame ry -
kań skie go pi sa rza i jed ne go z pierw szych ba da czy zja -
wisk pa ra nor mal nych, ży ją ce go na prze ło mie XIX
i XX w. Choć sa me zdję cia nie od wo łu ją się do pre zen -
to wa nych przez For ta wy da rzeń, to po dej mu ją te mat
opi sy wa nej przez nie go po dwój nej rze czy wi sto ści.
Prze ko na łem się, że ta jem ni ce kry ją się w naj zwy klej -
szych fo to gra fiach przed mio tów, lu dzi i na tu ry, a ich
no śni kiem mo że być świa tło, słu żą ce jed no cze śnie
do ujaw nia nia i ukry wa nia ele men tów ob ra zu.
Fra nek Am mer (ur. 1988) – ab sol went łódz kiej Szko ły Fil -
mo wej. Od ki lu lat współ two rzy wro cław ski TIFF Fe sti val.
Or ga ni zu je wy sta wy i pro wa dzi spo tka nia au tor skie do -
ty czą ce książ ki fo to gra ficz nej. Miesz ka i pra cu je w ło dzi.
Wystawa czynna do 20 lu te go | Ga le ria fo to gra ficz na Miej -
sce przy Miej scu, pl. Strze lec ki 12, Wro cław

BARBARA GóRNIAK
KOŚCIOły POKOJU NA DOLNyM ŚLąSKU
(...). Prze sła nie za war te w oby dwu po mni kach kul tu ry
do trwa łych do dziś na Dol nym Ślą sku, po zwa la wie rzyć
w osią ga nie z po zo ru nie moż li wych ce lów. Są one dzie -
ła mi ludz kich rąk i umy słów, któ re dla Bo skiej chwa ły
stwo rzy ły dzie ła peł ne uni wer sal ne go pięk na. Ukształ -
to wa ło je pra gnie nie wol no ści, któ re w ludz kiej na tu rze
po zo sta je nie zmien ne i w każ dej epo ce jed na kie.

Hen ryk Du nin
Wer ni saż 6 lu te go, godz. 18: 00 | Ośro dek Kul tu ry,
ul. Dwor co wa 26 – Obor ni ki ślą skie



W lu to wym nu me rze „Od ry”: Po wy bor cza roz mo wa z prof. Ja nu szem Trzciń skim · Gaj dziń ski:
Pol ska u pro gu re wo lu cji? Orze chow ski: Na sza bab cia Eu ro pa · O Ja nu szu Sła wiń skim i Jó ze fie
Ha ła sie · Hölder lin · Hus serl · Je sień po etów · Mu siał: Do cze go uży wa się li te ra tu ry? · No tat ki
z un der grun tu · In ter me dia · Wier sze: Ben ka, Osiec ki · 8 sput nik nad Pol ską · Luwr na pu sty ni

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 lutym można na nim znaleźć
m.in. relacje z: 

wer ni sa żu Łu ka sza Gier la ka „Agno zja
twa rzy”, otwar cia wy sta wy Ani mal
Pla net w ra mach 3. Eu ro pej skie go
Fe sti wa lu Szkła „Play with Glass”,
spotkania na Wydziale Prawa UWr z
cyklu Prawo na co dzień – „Pi rac two
w sie ci”, ku li sów po wsta nia no wej
stro ny in ter ne to wej Dol no ślą skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej, a tak że pre zen ta -
cję pla nów Mu zeum Na ro do we go
na naj bliż szy rok i wie le in nych!

www.dokis.pl 

PIOTR BŁA ŻE JEW SKI W DRO DZE – RA ZEM ZE MNĄ
Wy sta wa zwią za na z ju bi le uszem 40-
le cia pra cy twór czej i aka de mic kiej
prof. Pio tra Bła że jew skie go, jed ne go
z naj waż niej szych ma la rzy wro cław -
skie go struk tu ra li zmu, twór cy nie zwy -
kle istot ne go dla pol skiej abs trak cji
geo me trycz nej. Ar ty sta, pe da gog od 4
de kad zwią za ny z ma cie rzy stą uczel -
nią – ASP we Wro cła wiu, ko lek cjo ner
sztu ki, uczest nik 250 wy staw w kra ju i za gra ni cą.
Na eks po zy cji bę dzie moż na zo ba czyć rów nież pra ce: A. Ma zur kie wi cza,
K. Ma li szew skiej, W. Goł kow skiej, K. Ja rodz kie go, A. Do brza niec kie go, P. Le -
wan dow skie go -Pal le, S. Ko ryt ki, P. Kie la na, J. Ja ro szew skie go, A. Bru dziń -
skiej – ar ty stów, któ rzy wy war li wpływ na twór czość ma la rza.
Wy sta wie to wa rzy szyć bę dzie, wy da na przez Ośro dek Kul tu ry i Sztu ki oraz
Aka de mię Sztuk Pięk nych im. Eu ge niu sza Gep per ta we Wro cła wiu, ob szer na
mo no gra fia ar ty sty.

Wer ni saż 6 lu te go, godz. 17.30
Ga le ria Sztu ki (pl. Ka te dral ny 1), Ga le ria RING (Ry nek 12), Le gni ca

Wy sta wa czyn na do 28 lutego br. Wstęp wol ny!

P. Błażejewski, Epitafium II, 2012

ME TA FO RY RE AL NO ŚCI 2014

Na wy sta wie zo ba czyć moż na pra ce
ar ty stów z Okrę gu Dol no ślą skie go
Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi -
ków. Ty tuł wy sta wy jest po ję ciem sze -
ro kim, a w przed sta wio nych pra cach
twór cy po słu gu ją cy się ob ra zem fo to -
gra ficz nym okre śla ją w róż no rod nych
kon tek stach i zna cze niach swo je re la -
cje z ota cza ją cą ich rze czy wi sto ścią.

Wy sta wa czyn na do 21 lu te go br.
DCF Do mek Ro mań ski Ga le ria OKiS,

pl. bpa Nan kie ra 8 

Marek Maruszak, Falisty oddech miasta

COL LE GIUM MU SI CUM
W ra mach cy klu wy kład pod ty tu łem 
MU ZYCZ NY OGRÓD MA RII PAN NY
wygłosi Ma rek Dy żew ski.

21 lu te go, godz. 16.00
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Ko ściusz ki 10

Wstęp wol ny!

MAG DA LE NA
WDO WICZ -WIERZ BOW SKA

WY STA WA FO TO GRA FII 
Ar tyst ka za pre zen tu je pra ce z dwóch
cy kli: Po pro stu mę ża mi bra ku je. Spo -
tka nia z wdo wa mi oraz Ta ta.
Pierw szy z nich to por tre ty ko biet, któ -
re pró bu ją na no wo się od na leźć
po stra cie mę ża. Jak pi sze fo to graf ka:
Po zwa la łam bo ha ter kom mó wić i słu -
cha łam. Ro bi łam zdję cia. Nie za da wa -
łam zbyt wie lu py tań. Nie któ re mó wi ły
o mę żach du żo, in ne wca le. Oka za ło
się, że du żo waż niej sze od zdjęć są sa -
me spo tka nia i roz mo wy…
Cykl Ta ta to oso bi sty za pis ulot nych
chwil, któ re Mag da le na Wdo wicz -Wierz -
bow ska spę dzi ła ze śmier tel nie cho rym
oj cem, w ostat nich mie sią cach Je go ży -
cia. Przez pół ro ku pra wie co dzien nie
spo ty ka ła się z Ta tą, roz ma wia ła i fo to -
gra fo wa ła. Tak jak by po przez zdję cia
chcia ła za trzy mać czas, oca lić od za po -
mnie nia…

Wer ni saż 26 lu te go, godz. 17.00
Wy sta wa czyn na do 28 marca br.

DCF „Do mek Ro mań ski” Ga le ria OKiS,
pl. bpa Nan kie ra 8

OKIS_252_CJG  22.01.2015  15:04  Strona 1
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DZIADY
G.18:00|Scena j.Grzegorzewskiego
FAlSTAFF
Giuseppe Verdi
G. 19:00 | Opera Wrocławska
MONOSYTuAcjE: HANTIO
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
PRZYjAZNE DuSZE
G. 20:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
SPO TKA NIA  »  »  »
MENDINI. 
MAESTRO DEl DESIGN
Spotkanie i wykład dla
seniorów. Wstęp wolny!
G. 18:00 | Muzeum Architektury
DLA DZIE CI »  »  »
DZIEcI Z BullERBYN
G. 11:00 | Scena Kameralna

20 II 2015  PIąTEK

KON CER Ty  »  »  »
SZYMON NEHRING
Recital Fortepianowy
G. 18:30 | Salonik czterech Muz,
ul. j. Piłsudskiego 13, Oborniki
śląskie. Wstęp wolny!
PIOSENKI TOMA WAITS’A
Janusz KASPROWICZ
i Stanisław MARINCZENKO
G. 20:00 | Klub A’PROPOS,
Wałbrzych
SPEK TA KLE  »  »  »
SMOKI
G. 10:00 | Teatr PWST
DZIADY
G.18:00|Scena j.Grzegorzewskiego

W śRODKu SłOŃcA
GROMADZI SIę POPIół
G. 18:30 | Scena dla dorosłych,
Wrocławski Teatr lalek
RYcERSKOść WIEśNIAcZA  
Pietro Mascagni
PAjAcE
Ruggero Leoncavallo
G. 19:00 | Opera Wrocławska
PODRóż ZIMOWA
G. 19:00 | Scena na świebodzkim
ARMINE, SISTER
Spektakl Teatru ZAR
G. 19:00 | IG, Studio Na Grobli
MONOSYTuAcjE: HANTIO
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
DEKAlOG: 
OPOWIEścI PlEMIENNE
G. 19:00 | Duża Scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
PRZYjAZNE DuSZE
Benefis Emilii Krakowskiej
G. 20:30 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
WySTAWy  »  »  »
MASKI Rafał Werszler
G. 17:30 | Galeria Pod Plafonem
DBP Rynek 58
AGNIESZKA BRZEżAŃSKA
ZIEMIA RODZINNA/MA TERRA
G. 18:00 | Muzeum Współczesne
Wrocław piętro 0. Wstęp wolny!
ZIEMIA
G. 18:00 | Muzeum Współczesne
Wrocław piętro v. Wstęp wolny!
SPO TKA NIA  »  »  »
WYKłAD Al do na Żej mo -Ku -
del ska: Au gu sto Bo al, w ra -
mach kur su wio dą ce go OUP
G. 18:00 | IG, Sala Kinowa

MAGIA ROślIN
– DRZEWO
WySTAWA
POKONKURSOWA
Dzie ci i mło dzież z ca łej Pol ski
za głę bi ły się w te mat i prze -

two rzy ły wła sne my śli w nie po wta rzal ne pra ce pla stycz ne,
któ re nadesłaly na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. Magia
roślin – DRZEWO. Moż na je zo ba czyć na wy sta wie w Ga le rii
Twór czo ści Pla stycz nej Mło dych Mło dzie żo we go Do mu Kul tu -
ry Śród mie ście we Wro cła wiu.
Wernisaż 10 lutego, godz. 12:00 | Galeria MDK śródmieście,
ul. Dubois 5, (do 9.03). Wstęp wolny!     

Michalina Zyga, Lat 16

Weronika Domalaczna, Lat 17

WIARY I WIERNI TEGO śWIATA
Po kon kur so wa wy sta wa
fo to gra ficz na po łą czo na
z wrę cze niem na gród
i wy róż nień lau re atom.
Na kon kurs na de sła -
no 221 prac z cze go Ju ry
pod prze wod nic twem An -
drze ja Ma łysz ki przy ję ło
do wy sta wy po kon kur so -
wej 101 prac 18 au to rów.
Zdo byw cą Grand Prix zo -
stał czło nek DSAFiTA za -
miesz ka ły w Bia łym sto ku

Pan Zdzi sław Ryn kie wicz za ca łość prac przy ję tych
do eks po zy cji. Lau re atem pierw szej na gro dy jest LING
DUNG-LEUNG z Hong kon gu. Lau re at ką na gro dy pre ze -
sa DSAFiTA Zbi gnie wa Sto kło sy jest zna na wro cław ska
ar tyst ka, ab sol went ka ASP Pa ni ANNA BIELA.
Wer ni saż 7 lu te go, godz. 15:00 | Ga le ria Fo to gra fii 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, ul. Włod ko wi ca 31/4a, 1-pię tro

IZA PO lAŃ SKA FO TO GRA FIA
MEK SyK PE łEN MI łO ŚCI

Pod czas spo tka nia au tor -
ka prac opo wie o kul tu rze
pier wot nych miesz kań ców
Ame ry ki Po łu dnio wej, jak
i o współ cze snych miesz -
kań cach Mek sy ku. Po nad -
to przy dźwię kach mu zy ki
Ma ria chi czy ta ne bę dą
frag men ty ese jów Izy Po -
lań skiej. W ro lę lek to rów

wcie lą się uczest ni cy warsz ta tów Do tyk Te atru pro wa -
dzo nych przez au tor kę w Klu bie Pod Ko lum na mi.
Wer ni saż 14 lu te go, godz. 19:00 | Klub pod Ko lum na mi,
pl. św Macieja 21. Wstęp wol ny!
ROlAND OKOŃ FOTOGRAFIA
NIESKOŃCZONOŚć MINUS JEDEN

Wystawa prezentuje po nad
dwa dzie ścia prac, por tre tów
utrzy ma nych w kla sycz nej
czar no -bia łej kon wen cji.
Artysta trak tu je fo to gra fię ja -
ko źró dło czy sto es te tycz nych
do znań. Je go fo to gra fie cha -
rak te ry zu je głę bo ko prze my -

śla na kom po zy cja i pro por cje oraz ma lar skie po dej ście
do świa tła. W zdję ciach od naj dzie my wpły wy kla sy ki
fo to gra fii, echa fo to gra fii mo do wej i sub tel ne na wią za -
nia do po pkul tu ry. Ro land Okoń, z wy kształ ce nia ar chi -
tekt, z za mi ło wa nia fo to graf i mu zyk; lau re at kon kur su
VIVA! Pho to Awards 2014 w ka te go rii por tret. Je go
zdję cia zdo bią sze reg al bu mów mu zycz nych, ma ga zy -
nów fo to gra ficz nych i te ma tycz nych.
Wernisaż 6 lutego, godz. 19:00 | cK Agora, ul. Serbska 5a

fot. Zdzisław Rynkiewicz



MuZEuM MIEDZI W lEGNIcY
ZAPRASZA NA WYSTAWY

Mu zeum Mie dzi w Le gni cy ul. Św. Ja na | Aka de mia Ry cer ska, ul. Choj now ska 2 | Tel. 76 862 49 49 
Go dzi ny otwar cia: wto rek -so bo ta 11.00-17.00 | www.mu zeum -mie dzi.art.pl

Bilety: nor mal ny – 10 zł, ulgo wy – 6 zł. | So bo ty oraz każ da pierw sza śro da mie sią ca wstęp wolny!

SKARB Z GłO GO WA
Skarb ukry ty w drew nia nym
na czy niu klep ko wym zna le -
zio ny zo stał przez dwóch
miesz kań ców mia sta w paź -
dzier ni ku 1987 r. Jest jed nym
z naj cen niej szych za byt ków
ar che olo gicz nych Dol ne go
Ślą ska oraz jed nym z naj -
więk szych skar bów śre dnio -
wiecz nych w Pol sce i Eu ro pie.
Skła da się z po nad dwu dzie -
stu ty się cy srebr nych mo net
de na ro wych, kil ku ty się cy ich

frag men tów oraz sied miu szta bek i jed nej brył ki sre bra, kru -
szec wa żył pra wie sie dem ki lo gra mów. Za ska ku je ogrom ną
róż no rod no ścią zgro ma dzo nych w nim ty pów mo net. Do mi -
nu ją mo ne ty pol skie, przy nie wiel kiej do miesz ce za gra nicz nych
oka zów. Więk szość z nich jest bar dzo rzad ko spo ty ka na, a nie -
któ re oka zy zna ne są tyl ko i wy łącz nie z te go de po zy tu. Naj -
star sze mo ne ty po cho dzą z prze ło mu XI i XII w. na to miast
naj młod sze oka zy da tu je się na pierw szą połowę XIII w. Skarb
zo stał ukry ty praw do po dob nie mię dzy 1210 a 1215 r.
Do 25 kwietnia br. | Muzeum Miedzi w legnicy, ul. św. jana

40/60 NA MA lO WA NE
PA WEł LE WAN DOW SKI -PAL LE

Ko lej na pró ba szer sze go
spoj rze nia na twór czość te go
ar ty sty, pro fe so ra wro cław -
skiej Aka de mii Sztuk Pięk -
nych. Rok 2014 upły nął
Paw ło wi Le wan dow skie mu -
-Pal le pod zna kiem waż nych
ju bi le uszy: 40-le cia pracy
twórczej oraz 60 uro dzin.
Stąd w ty tu le wy sta wy wzię ły
się licz by 40/60. 
Ar ty sta jest lau re atem ok. 40
na gród i wy róż nień, mię dzy
in ny mi Na gro dy Mi ni stra Kul -
tu ry w dzie dzi nie edu ka cji ar -

ty stycz nej „TALENTy” (1997) oraz Za słu żo ny dla Kul tu ry
Pol skiej (2012).
Swo je ob ra zy pre zen to wał na ok. 370 zbio ro wych eks po zy cjach
i 60 wy sta wach in dy wi du al nych w Pol sce i 30 za gra ni cą.
Do 28 marca br. | Muzeum Miedzi w legnicy, ul. św. jana

OD KlE OPA TRY DO NEl SO NA
JU BI LE USZO Wy BAL KO STIU MO Wy KRÓ LO WEJ WIK TO RII

Bal w De von shi re Ho use był
ostat nim te go ro dza ju kró -
lew skim przy ję ciem w hi -
sto rii Wiel kiej Bry ta nii.
Od był się 2 lip ca 1897 r.
w ce lu uczcze nia Dia men -
to we go Ju bi le uszu Kró lo wej
Wik to rii upa mięt nia ją ce -
go 60-le cie Jej pa no wa nia.
Za pro sze ni go ście, sta no -
wią cy eli tę to wa rzy ską Wiel -
kiej Bry ta nii uwiecz ni li swe
wi ze run ki na fo to gra fii.
Na wy sta wę skła da ją się 53
fo to gra fie z Ar chi wum Ate -

lier Le fay et te’a w Vic to ria&Al bert Mu seum w Lon dy nie, sta -
no wią ce go jed ną z naj bar dziej zna czą cych bry tyj skich ko lek cji
szkla nych ne ga ty wów z okre su póź no wik to riań skie go
i edwar diań skie go, uzu peł nio ne 1 zdję ciem ze zbio rów Ar chi -
wum Kró lew skie go w Wind so rze. To wa rzy szą im tek sty opi -
su ją ce po sta ci i ana li zu ją ce wy so ce skom pli ko wa ne stro je
oraz bo gac two klej no tów.
Do 10 kwietnia | Muzeum Miedzi w legnicy, ul. św. jana

MINIATuROWY śWIAT DOMKI DLA LALEK
Z KOLEKCJI ANETy POPIEL-MACHNICKIEJ

Od dzie się cio le ci dom ki dla la -
lek fa scy nu ją nie tyl ko tu ry -
stów w mu ze ach, ale rów nież
hi sto ry ków, ba da czy kul tu ry
i prze mian spo łecz nych, ar chi -
tek tów, sce no gra fów i ko lek -
cjo ne rów oraz dzie ci. Ma łe i te
cał kiem do ro słe.
Co spra wia, że nie mal nikt nie
prze cho dzi obok nich obo jęt -
nie? Jed nych  in te re su je aspekt
tech nicz ny – w ja ki spo sób te
mi nia tu ro we re pli ki są zro bio -

ne, ja kich uży to ma te ria łów do ich bu do wy i wła ści wie w ja ki
spo sób do tak ma łych lamp „do cią gnię to rów nie ma ły prąd”?
In nych po cią ga hi sto rycz ny kli mat wnętrz, stro je z epo ki, pie -
czo ło wi cie od two rzo ne de ta le dnia co dzien ne go – ży we do ku -
men ty mi nio nych cza sów. Wie le osób za chwy ca się ar ty zmem,
kunsz tem wy ko na nia, po my sło wo ścią i cier pli wo ścią twór ców
tych lal czy nych, fi li gra no wych świa tów. 
Jed no jest pew ne, dom ki prze no szą nas w prze szłość – do in -
nych cza sów, in nych mód i gu stów, spo so bów ży cia, pro wa -
dze nia do mu, spę dza nia wol ne go cza su. Roz ta cza ją czar,
któ re mu trud no się oprzeć.
Do 3 kwietnia br. | Muzeum Miedzi w legnicy, Akademia Rycerska
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Wy CIECZ KI  »  »  »
WYcIEcZKA PO WROcłAWIu
z okazji Międzynarodowego
Dnia Przewodnika
G. 10:00 | pomnik hr. A. Fredry
DLA DZIE CI »  »  »
MIKROKOSMOS
WROCłAWSKI 
TEATR PANTOMIMy
G. 09:00 i 11:00|Scena Kameralna
21 II 2015  SOBOTA

KON CER Ty  »  »  »
SZYMON NEHRING
Recital Fortepianowy
G. 18:00 | Zamek Piastów
śląskich, pl. Zamkowy 1, Brzeg.
Wstęp wolny!
FIESTA GYPSY - BAlKAN -
FlAMENcO
G. 19:00 | Mleczarnia 
SEBASTIAN RIEDEl&cREE
G. 19:00 | cK Muza, lubin
DIGIT All lOvE 
G. 20:00 | Klub A’PROPOS,
Wałbrzych
SPEK TA KLE  »  »  »
PROjEKT KARIN STANEK
Mo no dra mat, reż. A.Moś -Ker ger
G. 18:00 | Klub Ani ma

RAj uTRAcONY
Krzysztof Penderecki
G. 19:00 | Opera Wrocławska
PODRóż ZIMOWA
G. 19:00 | Scena na świebodzkim
ARMINE, SISTER
Spektakl Teatru ZAR
G. 19:00 | IG, Studio Na Grobli
MONOSYTuAcjE: HANTIO
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
W śRODKu SłOŃcA
GROMADZI SIę POPIół
G. 19:00 | Scena dla dorosłych,
Wrocławski Teatr lalek
WScHóD POłuDNIE
ZAcHóD PółNOc
G. 19:00 | Scena ToTu
DEKAlOG: 
OPOWIEścI PlEMIENNE
G. 19:00 | Duża Scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
KOlAcjA DlA GłuPcA
G. 20:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
Wy CIECZ KI  »  »  »
BOROWA OlEśNIcKA, 13KM
prow. C.Leśniara i B.Zarzycka
G. 10.10 | Dw. Gł. PKP - kasy
żó RA WI NA – GA lO WI cE
– KRO BIE lO WI cE 
info. i zapisy: tel. 609 941 775

RA FAł WER SZ lER MASKI
Mo je ma ski łą czą w so bie tka ni nę, rzeź biar stwo i po szu ki wa -
nia w ob rę bie por tre tu. Po słu gu ję się wy se lek cjo no wa nym ma -
te ria łem ma ku la tu ro wym, tym sa mym mo ja twór czość bli ska
jest sztu ce re cy klin gu, lecz wy łącz nie ja ko ma te rii. Kreu jąc
obiekt, ma sę wy ko rzy stu ję ja ko ma te riał sam w so bie, two rzo -
ny od pod staw i każ do ra zo wo in dy wi du al nie trak to wa ny.
W ma skach uwi dacz niam wy ra zy ludz kiej twa rzy, cza sa mi lek -
ko iro nicz nie, ale też z ak cen to wa niem gro te sko wych ele men -
tów. Nie sa ty rycz ność jed nak jest dla mnie istot na, ale
uchwy ce nie w tym ma te ria le róż no rod no ści – po pro stu czło -
wiek z Me tra – bla dym świ tem, póź ną no cą czy w środ ku dnia.
Przy go to wa nie eks po zy cji to dłu go trwa ły pro ces. Za jął mi po -
nad dwa la ta.
W trak cie po wsta wa nia ma sek, po je dyn cze rzeź by pre zen to -
wa łem na kil ku zbio ro wych, mię dzy na ro do wych wy sta wach.
Wer ni saż 20 lu te go, godz. 17:30 (do 21 mar ca) | Ga le ria Pod Pla fo nem
Dol no ślą skiej Bi blio te ki Pu blicz nej we Wro cła wiu, Ry nek 58

GOSIA HERBA
WIELKA WySTAWA JAMNIKÓW

Wy sta wa pre zen tu je naj -
now sze pra ce po wsta łe
w 2014 i 2015 r., są to ręcz -
nie ma lo wa na por ce la na,
tka ni ny i ob ra zy na płót nie
z se rii Fe sten, wiel ko for ma -
to we gwa sze i pla ka ty. 
Go sia Her ba jest ry sow ni -
kiem i hi sto ry kiem sztu ki.

Miesz ka i two rzy we Wro cła wiu. Na co dzień pra cu je
ja ko ilu stra tor; ry su je dla cza so pism, ma ga zy nów, wy -
daw ców książ ko wych i mu zycz nych z róż nych za kąt -
ków świa ta. Zaj mu je się tak że ma lar stwem oraz
two rze niem ko mik sów. Naj więk szą ra dość spra wia jej
ry so wa nie ilu stra cji dla dzie ci. Czę sto w swo ich pra -
cach na wią zu je do mo ty wów mi to lo gicz nych i ba śnio -
wych, się ga po fi gu ry hy bryd zwie rzę co -ludz kich,
wy na tu rzo nych istot, zde for mo wa nych ciał. Mo ty wy
po ja wia ją ce się w pracach malarskich powracają
przetworzone we wzorach na ceramice i tkaninach.
31 stycznia, godz. 18:00 | Galeria versus,
ul. św. Mikołaja 54/55 (do 7 marca br. wt-so 12:00-18:00)

ElżBIETA jANcZAK-WAłASZEK
I KRZYSZTOF WAłASZEK DANSE

W prze strze ni ga le rii Szkło
i Ce ra mi ka BWA Wro cław
stop nio wo na ra stać bę dzie
ko piec z ma łych, ce ra micz -
nych, psich cza szek. Wro -
cław ska ar tyst ka w cią głym
ru chu po mię dzy pra cow nią
a ga le rią stop nio wo bę dzie
po więk szać ten usy pa ny
kur han, two rząc jed no cze -

śnie dia log z ma lar stwem Krzysz to fa Wa łasz ka.
Śmierć w na szej kul tu rze jest złym du chem, ta bu. Nie -
co ina czej wi dzą to Mek sy ka nie, dla któ rych Los Dias
de los Mu er tos to mo ment ra do snej za ba wy.
Wy sta wę Dan se uzu peł nia ją pra ce Krzysz to fa Wa -
łasz ka, któ re od że gnu ją się od po wa gi i igra ją w hu -
mo ry stycz ny spo sób z te ma tem śmier ci.
Elż bie ta Jan czak -Wa ła szek otrzy ma ła dy plom Aka de -
mii Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu w 1989 ro ku na Wy -
dzia le Szkła i Ce ra mi ki w Pra cow ni pro fe sor Ire ny
Lip skiej -Zwor skiej. Zaj mu je się pro jek to wa niem ce ra -
mi ki, in sta la cją i rzeź bą.
Krzysz tof Wa ła szek mi ło śnik sztuk wszel kich, pro wo -
ka tor. Otrzy mał dy plom na Wy dzia le Ma lar stwa, Gra -
fi ki i Rzeź by PWSSP we Wro cła wiu w 1989 i w tym
sa mym ro ku stał się pra cow ni kiem dy dak tycz nym,
pro wa dząc Pra cow nię Ry sun ku na Wy dzia le Ma lar -
stwa i Rzeź by.
Wy sta wa czyn na do 4 mar ca br. | BWA Ga le ria Szkła
i ce ra mi ki, pl. Ko ściusz ki 11



WWW.OSS.WROC.PL

WYKŁAD Z CYKLU „Z OSSOLIŃSKIEJ KOLEKCJI”

W ra mach wy kła dów z cy klu „Z osso liń skiej ko lek cji”
za pra sza my na do dat ko wą pre lek cję pt. „Goc kie zło -
to”, któ rą wy gło si dr Adam De gler, pra cow nik Ga bi ne -
tu Nu mi zma tycz no -Sfra gi stycz ne go ZNiO.

W li sto pa dzie 2014 r. Osso li neum za ku pi ło na 58. Au kcji
War szaw skie go Cen trum Nu mi zma tycz ne go uni kal ny za -
by tek – zło te na śla dow nic two mo ne ty Alek san dra Se we -
ra. Po cząt ko wo wy da wa ło się, że jest to po pro stu jed na

z mo net na śla dow czych, cha rak te ry stycz nych dla krę gu
Go tów za miesz ku ją cych w III-IV w. zie mie po łu dnio wo -
-wschod niej Pol ski i za chod niej Ukra iny. Oka za ło się jed -
nak, że war tość tej mo ne ty jest wie lo krot nie wyż sza, niż
po cząt ko wo za kła da no. Sta ło się tak dzię ki pew ne mu od -
kry ciu, o któ rym bę dzie mo wa na wy kła dzie.

13 lu te go (pią tek), g. 12.30, wstęp wol ny
Osso li neum, Re fek tarz, ul. Szew ska 37

GOCKIE ZŁOTO
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DLA DZIE CI »  »  »
MIKROKOSMOS
WROCłAWSKI 
TEATR PANTOMIMy
G. 16:30 | Scena Kameralna
22 II 2015 NIEDZIELA

KON CER Ty  »  »  »
SZYMON NEHRING
Recital Fortepianowy
G. 17:00 | Pa łac Suł kow skich, 
ul. K. Kur piń skie go 29, Wło sza -
ko wi ce. Wstęp wolny!
REcITAl AlEKSANDRY
SEREDYŃSKIEj
G. 17:00 | Sala widowiskowa
MDK śródmieście. Wstęp wolny!
GERO DOMINGuEZ
Flamenco Awangarda
G. 18:00 | Synagoga pod Białym
Bocianem. Bilet 55zł.
MElA KOTEluK
G. 19:00 | OWE Odra w Oławie
SPEK TA KLE  »  »  »
KABARET NEO-NóWKA
G. 16:00 | cK Muza, lubin
EuGENIuSZ ONIEGIN
Piotr Czajkowski
G. 17:00 | Opera Wrocławska
W śRODKu SłOŃcA
GROMADZI SIę POPIół
G. 17:00 | Scena dla dorosłych,
Wrocławski Teatr lalek
KOlAcjA DlA GłuPcA
G. 17:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia

ANDROPAuZA II
G. 17:00 | TliA w Wałbrzychu
DEKAlOG: 
OPOWIEścI PlEMIENNE
G. 18:00 | Duża Scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
PODRóż ZIMOWA
G. 19:00 | Scena na świebodzkim
ARMINE, SISTER
Spektakl Teatru ZAR
G. 19:00 | IG, Studio Na Grobli
WScHóD POłuDNIE
ZAcHóD PółNOc
G. 19:00 | Scena ToTu
WySTAWy  »  »  »
DOlINA
wystawa fot. Fran ka Am me ra
G. 19:00 | Miejsce przy Miejscu
pl. Strzelecki 12
Wy CIECZ KI  »  »  »
WAł BRZYcH GłóW NY 
– BOROWA (853 M N. P. M.) 
– HAR cóW KA – WAł -
BRZYcH MIA STO, 18KM
Pro w. S. Bo bo wiec, J. An tos 
G. 7:30 | Dw. Gł. PKP – ka sy
DLA DZIE CI »  »  »
NIE DZIEl NY 
PO RA NEK FIl MO WY
G. 12:30 | centrum Sztuki WRO
KOZIOłEK MATOłEK
G. 12:30 | TliA w Wałbrzychu
MIKROKOSMOS
WROCłAWSKI 
TEATR PANTOMIMy
G. 16:30 | Scena Kameralna

HEN RY K WOl NIA K -ZBO żY DA RZY c
GA LA JU BI LE USZO WA 50-LE CIA PRA Cy AR Ty STyCZ NEJ 
Ju bi lat ‒ po eta, dra ma to pi sarz,
afo ry sta ‒ przy stu ko cie pięć -
dzie siąt ki twór czej, ni czym
Iskro bo żec za cho wu je do stoj -
ną po ko rę, choć w ran kin gu
war to ści zy sku je mia no po ety
wy bit ne go. W ta be li uzna nia,
nie ste ty: cią gle nie do ce nio ny.
Na ta bli cy osią gnięć: 18 wy da nych ksią żek. Ory gi nal ność twór -
cza: po ety ka tria dy 3 x W ‒ wol ność, wiecz ność, wiel kość.
Mistrz neo lo gi zmu, naj bar dziej uda ne wcho dzą do ka no nu li te -
rac kie go: cza so cza ry, gło do bo gi, za urocz nia, anie lia da, za ge -
niusz ki, wiecz ni ny, my śli wie niec.
Zna czą cym wy da rze niem kul tu ro wym by ło ze sta wie nie Mic -
kie wicz -Wol niak w przed sta wie niu Dzia dy ‒ Pra dzia dy w re -
ży se rii Bo gu sła wa Kie ra, PWST we Wro cła wiu, 1995.
Po eta -Ju bi lat wie rzy, że je go przy szłość po etyc ka i spra wie dli -
wa oce na twór czo ści to tyl ko kwe stia cza su.
Sło wo wstęp ne i pro wa dze nie: prof. Do ro ta Heck
10 lu te go, godz. 18:00 | Klub Mu zy ki i li te ra tu ry,
pl. Ko ściusz ki 10. Wstęp wolny!

XX SA lON uR SZu lAŃ SKI
ŚW. HIL DE GAR DA Z BIN GEN
Sto wa rzy sze nie Wy cho wa nek Ur szu lań skich za pra sza
na XX Sa lon Ur szu lań ski. Te ma tem bę dzie nie zwy kła
po stać XII-wiecz nej za kon ni cy, be ne dyk tyn ki, św. Hil -
de gar dy z Bin gen (1098-1179), któ rą przed sta wi prof.
Zo fia Urba nyi -Kra sno dęb ska wraz z pre zen ta cją kom -
pu te ro wą (s. Da rii Klich) barw nych ilu mi na cji utwo rzo -
nych pod pie czą Hil de gar dy i na pod sta wie jej wi zji. By ła
sław na i na zy wa no ją „pro ro ki nią nie miec ką” – by ła bo -
wiem zja wi skiem wy jąt ko wym na tle epo ki: mi stycz ka,
wi zjo ner ka, kom po zy tor ka, pi sar ka i le kar ka; ko re spon -
do wa ła z ko lej ny mi pa pie ża mi i ce sa rza mi, a na pod -
sta wie spe cjal nej bul li pa pie ża Eu ge niu sza III od by wa ła
po dró że dusz pa ster skie po Eu ro pie gło sząc ho mi lie dla
kle ru i lu dzi świec kich.
Dla swo ich za kon nic wy bu do wa ła no wy, ozdob ny klasz -
tor na wzgó rzu Ru perts berg, prze pra wia jąc się ło dzią
na dru gą stro nę Re nu i oso bi ście do glą da jąc bu do wy.
Sta no wi przy kład ko bie ty nie za leż nej, twór czej, ale ro zu -
mie ją cej swój czas i je go ludz kie pro ble my, a za ra zem
peł nej cie pła, sta now czo ści i do bro ci. Po wie kach za po -
mnie nia na stą pi ło no we od kry cie jej sa mej i jej dzie ła.
25 lutego, godz. 17:00 | Klasz tor ss. ur szu la nek,
pl. Nan kie ra 16

BA lA KHI lYA DAS Wy KłAD RE IN KAR NA CJA
Kto re in kar nu je? Ja kie pra wa rzą dzą re in kar na cją?
Czym jest kar ma? Czy moż na do stać cia ło zwie rzę cia?
Czy ro śli ny ma ją du szę?
Od po wie dzi na po wyż sze i po dob ne py ta nia uzy skasz
w cza sie wy kła du do świad czo ne go na uczy cie la jo gi,
eks per ta w tej dzie dzi nie – Ba la khi lya das. 
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BAjKAł IcE TRIP
Opo wieść o mro żą cej krew w ży łach ro we ro wej wy pra wie po za mar z nię tym je -
zio rze Baj kał. Go ściem spo tka nia bę dzie Ja kub Ry bic ki – fo to graf, re por ter, ko -
lek cjo ner dziw nych cza pek, wy drwi grosz, cza sem al pi ni sta, pi lot wy cie czek.
Ro we rem zjeź dził Eu ro pę i ka wał Azji. Za ko cha ny we wscho dzie, z któ re go ma
zresz tą ma gi stra. Pu bli ku je w pra sie oraz In ter ne cie. Baj kał Ice Trip w skró cie
to dwa ro we ry, czte ry pe da ły, 5 kół, jed no je zio ro, 900 ki lo me trów i du żo lo du.
Ja kub Ry bic ki i Pa weł Wi cher mu sie li mie rzyć się z tem pe ra tu ra mi się ga ją cy -
mi -35 stop ni, hu ra ga no wy mi wia tra mi, trzę sie nia mi zie mi, pę ka ją cy mi kie -
row ni ca mi i... zło śli wy mi du cha mi, któ re trze ba prze ku py wać wód ką.
26 lutego, godz. 18:30 | cK Zamek, pl. świętojański 1. Wstęp wolny!
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PORT lI TE RAc KI 2015 PO GO DZI NAcH
SPOTKANIA AUTORSKIE
Biu ro Li te rac kie za pra sza na ko lej ne spo tka nie au tor skie z cy klu Port Li te rac -
ki 2015 po go dzi nach. W ro lach głów nych au to rzy le gen dar ne go „Do mu bez
kan tów”: Ta de usz Pió ro i An drzej So snow ski. Au to rzy za pre zen tu ją swo je
naj now sze książ ki – „Po wąz ki” Pió ry i „Dom ran” So snow skie go, a tak że od -
po wie dzą na py ta nia Woj cie cha Bo no wi cza.
12 lu te go, godz. 18:00, Biu ro li te rac kie, Przej ście Garn car skie 2. Wstęp wol ny!

WSZEcHNIcA TEATRAlNA
KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER I JEGO NAJWIĘKSZE ŻyCIOWE PASJE
Spo tka nie w 150. rocz ni cę uro dzin Ka zi mie rza Prze rwy -Tet ma je ra po pro wa -
dzi dr hab. Ju sty na Baj da – li te ra tu ro znaw czy ni i hi sto rycz ka sztu ki, ad iunkt
w Za kła dzie Hi sto rii Li te ra tu ry Po zy ty wi zmu i Mło dej Pol ski (In sty tut Fi lo lo -
gii Pol skiej Uni wer sy te tu Wro cław skie go.
12 lutego, godz. 11:00 | Scena Kameralna, ul. świdnicka 28

jAN ZAcHARSKI WIE CZÓR AU TOR SKI
Frasz ki pi su je od za wsze lecz pu bli ko wał je
zwy kle w for mie roz pro szo nej, w ga ze tach co -
dzien nych. De biu to wał w Sło wie Pol skim ja ko
sie dem na sto let ni uczeń I Li ceum, naj star szej
szko ły śred niej Wro cła wia. Skoń czył wro cław -
ską po lo ni sty kę. Du żo pi sał. Oprócz fra szek
wier sze, li me ry ki, baj ki, re cen zje li te rac kie, fe -
lie to ny, ar ty ku ły pu bli cy stycz ne. Pu bli ko wał je
mię dzy in ny mi w mie sięcz ni ku Od ra, ty go dni -
ku Wia do mo ści, wro cław skim ra dio i pra sie co -
dzien nej. Miał sta łe ru bry ki fra szek. Tra fi ły one
na wet do au stra lij skich ga zet po lo nij nych

w Mel bo ur ne i Ade laj dzie. Pi sa nie nie jest je go ca łym ży ciem. Do peł ni ła je bo ga -
ta w miej sca pra cy tak zwa na ka rie ra za wo do wa. Zda rzy ło mu się być mię dzy in -
ny mi na uczy cie lem ję zy ka pol skie go, dy rek to rem li ceum dla pra cu ją cych,
rzecz ni kiem pra so wym ra dy na ro do wej, kie row ni kiem dzia łu im prez MDK. Przez
kil ka lat był zwią za ny z re dak cją Wie czo ru Wro cła wia. Emo cjo nal nie zwią za ny
nie tyl ko z Wro cła wiem, ale też z mia stem swe go uro dze nia. Od 15 lat peł ni
funk cję pre ze sa wro cław skie go ko ła To wa rzy stwa Przy ja ciół Sa no ka.
16 lu te go, godz. 18:00 | Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7. Wstęp wol ny!

fot. Jakub Rybicki
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PIąTEK 13-TEGO
Dwa ze spo ły z po gra ni cza blu esa, roc ka i hard roc ka. 
Flo rian Ho fer i Con so lers. Jest to mło dy nie miec ki ze -
spół, któ ry ma na swo im kon cie już jed ną tra sę kon -
cer to wą po Pol sce. Con so ler si pre zen tu ją praw dzi wy
po wrót do ko rze ni roc ka. Za czy na jąc od dźwię ków su -
ro wych gi tar w pio sen ce „My Hands To uched The
Wall”, Flo rian, Till i Al brecht prze pro wa dzą Was przez
ga mę róż nych brzmień, aż po moc ne ude rze nia w „Be
your Friend”. Przez wie lu, ich mu zy ka i ta lent są po -
rów ny wa ne do sa me go Len ne go Kra vit za.
The Co lo ni sts. To uta len to wa ny pol ski ze spół, któ ry
na swo im kon cie ma już 5 twór czych lat. Piotr Metz
z Ra dio wej Trój ki na zwał ich jed nym z naj bar dziej
obie cu ją cych ze spo łów, o czym bę dzie moż na się
prze ko nać na ży wo. To praw dzi wy roc ko wy pa zur, któ -
ry war to po znać na wła snej skó rze.
13 lu te go, godz. 20:00 | Klu b Od Zmierz chu do świ tu,
Wrocław ul. Krupnicza 15. Bilety: 20/15 zł

SEMANTYKA + MISTRZOWIE śWIATA
Se man ty ka – czy li pro jekt łą czą cy ele men ty po ezji
śpie wa nej oraz kla sycz ne go aku stycz ne go, roc ko we go
gra nia, wzbo ga co ny o ele men ty elek tro ni ki. 1 wrze śnia
od by ła się in ter ne to wa pre mie ra pierw sze go sin gla te -
go skła du, pod ty tu łem Nie dziel nie lu bię.
Mi strzo wie Świa ta to ze spół z Kę dzie rzy na Koź la wy -
ko nu ją cy głów nie mu zy kę au tor ską, po da ną w for mie
aku stycz nej, w któ rej sta ra się łą czyć róż ne sty le mu -
zycz ne. Me lo dyj ność, nie ba nal ne tek sty, cie ka we aran -
ża cje oraz wspól na mi łość do mu zy ki two rzą
spe cy ficz ny kli mat.
14 lutego, godz. 20:00 | Klub Alive,
Wrocław ul. Kolejowa 12. Bilet 10 zł

AlEK SAN DRA SE RE DYŃ SKA RE CI TAL 
Przy go dę z pio sen ką roz po -
czę ła kil ka lat te mu przy cho -
dząc na za ję cia Gru py ORIS
pro wa dzo nej przez Re na tę
Wy bra niec w MDK Śród mie -
ście we Wro cła wiu. Szyb ko
da ła się po znać ja ko wszech -
stron nie uta len to wa na wo ka -
list ka wy ko nu ją ca bo ga ty
i zróż ni co wa ny re per tu ar.
Otrzy ma ła licz ne na gro dy
i wy róż nie nia w kon kur sach

wo kal nych i fe sti wa lach m.in. laure at ka III Na gro dy na VII Mię -
dzy na ro do wym Fe sti wa lu Sztu ki Or fe usz w Ita lii 2014, w Li -
do di Je so lo we Wło szech,  Na gro da Spe cjal na Dzien ni ka rzy
Akre dy to wa nych Przy Fe sti wa lu oraz No mi na cję na XXIII Mię -
dzy na ro do wy Fe sti wal Sztu ki Dzie ci i Mło dzie ży w Sło necz nym
Brze gu, Buł ga ria.
Do swo je go re per tu aru wy bie ra wy ma ga ją ce utwo ry, któ re po -
zwa la ją w peł ni za pre zen to wać jej du że moż li wo ści wo kal ne
i in ter pre ta cyj ne. Są to pio sen ki mu si ca lo we, es tra do we a tak -
że z re per tu aru m.in. An ny Ger man i Kry sty ny Proń ko. Alek -
san dra śpie wa pio sen ki w kil ku ję zy kach: pol skim, an giel skim,
wło skim, fran cu skim i por tu gal skim.
22 lutego, godz. 17:00 | Sa la wi do wi sko wa MDK śród mie ście,
ul. Dubois 5. Wstęp wol ny!

fot. A. Wybraniec

23 II 2015  PONIEDZIAłEK

SPEK TA KLE  »  »  »
ARMINE, SISTER
Spektakl Teatru ZAR
G. 19:00 | IG, Studio Na Grobli
SPO TKA NIA  »  »  »
MA GIEl FIl MO WY 
Z łu KA SZEM BAR cZY KIEM
G. 19:00 | Scena Kameralna
24 II 2015  WTOREK

KON CER Ty  »  »  »
SZYMON NEHRING
Recital Fortepianowy
G. 12:30 i 18:00 | KMil
SPEK TA KLE  »  »  »
lEW NA ulIcY  
G. 18:00 | Teatr PWST
OKNO NA PARlAMENT
G. 19:00 | Scena Kameralna
DLA DZIE CI »  »  »
cZARODZIEjSKI FlET
Wolfgang Amadeus Mozart
G. 11:00 | Opera Wrocławska

25 II 2015  ŚRODA

SPEK TA KLE  »  »  »
lEW NA ulIcY  
G. 18:00 | Teatr PWST

NABuccO
Giuseppe Verdi
G. 19:00 | Opera Wrocławska
OKNO NA PARlAMENT
G. 19:00 | Scena Kameralna
WySTAWy  »  »  »
O PONIEKTóRYcH
RADOścIAcH
KOlEKcjONERSTWA
wykład prof. dr hab. Pawła
Banasia
G. 14:00 | Muzeum Poczty i
Telekomunikacji. Wstęp wolny!
SPO TKA NIA  »  »  »
XX SAlON uRSZulAŃSKI
G. 17:00 | klasztor urszulanek,
pl. Nankiera 16. Wstęp wolny!
26 II 2015  CZWARTEK

KON CER Ty  »  »  »
A uM BRIA GA WcIąż GRA 
– PRZY jA cIE lE śPIE WA ją
GRO Nu SO WI
Gdań ska For ma cja Szan to wa,
Flash Cre ep, Or kie stra Sa man -
ta, Za Ho ry zon tem, Znie nac ka
Pro ject, W Stro nę Por tu, Da -
riusz „Ma coch” Ra czyc ki
G. 19:00 | Stary Klasztor

NIcOlA PAllADINI CIAO, CIAO BAMBINA
SPEKTAKL MUZyCZNy W TEATRZE PIOSENKI

Spek takl Ni co li Pal la di -
nie go in spi ro wa ny ży -
ciem Ma ri no Ma ri nie go.
Naj słyn niej sze wło skie
pio sen ki w au tor skiej in -
ter pre ta cji mu si ca lo we go
ak to ra z Rzy mu, z to wa -
rzy sze niem ze spo łu mu -
zycz ne go.
Ciao Ciao Bam bi na to po -

dróż przez hi sto rię wło skiej pio sen ki i utwo ry do brze
zna ne pol skie mu od bior cy. Bo ha ter wspo mi na swo je
ży cie i dro gę ar ty stycz ną, pro wa dząc widza przez trzy
de ka dy XX wie ku. Sta ny Zjed no czo ne koń ca lat 40-tych
i kli mat no wo jor skiej Ma łej Ita lii. Ka ba re ty Ne apo lu
i Rzy mu, a tak że pa ry ska Olim pia i wiel ki suk ce s
nad Se kwa ną i w Pol sce. Po zna je my hi sto rię je go wiel -
kiej po pu lar no ści nad Wi słą oraz ge ne zę słyn nej die ty
Twist, któ rą tam spo pu la ry zo wał.
5 lutego, godz. 19:00 | cS Impart,
ul. Mazowiecka 17. Bilety: 40 zł, 30 zł
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SPEK TA KLE  »  »  »
lEW NA ulIcY  
G. 18:00 | Teatr PWST
STRASZNY DWóR 
Stanisław Moniuszko
G. 19:00 | Opera Wrocławska
OSąD
WROCłAWSKI 
TEATR PANTOMIMy
G.19:00|Scena j.Grzegorzewskiego
MONOSYTuAcjE:
ZMIANA śWIATłA
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
Z TWOją cóRKą? NIGDY!
G. 20:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
SPO TKA NIA  »  »  »
W KRA INIE WSPO MNIEŃ
Czytanie wier szy: Ha li ny Tu -
rek -Krysz to for skiej i Ja nu sza
Te lej ko. Ma lar ski aspekt po -

ezji – re fe rat Ks. dr Paw ła
Ma cią ga. Pro w. Anna Pa cio -
rek.
G. 14:00 | Wro cław skie cen trum
Se nio ra, pl. Do mi ni kań ski 6
PETRA – czer wo no -ró żo wy
cud świa ta. Pre lek cja mul ti -
me dial na – Ste fa na i Gra ży ny
Sro czyń skich z Gło gowa
G. 18:00|Klub 4.RBl. Wstęp wolny
SAlONIKOWE 
WARSZTATY lITERAcKIE
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz
BAjKAł IcE TRIP
Spotkanie podróżnicze
G. 18:30|cK Zamek. Wstęp
wolny
27 II 2015  PIąTEK

KON CER Ty  »  »  »
ENEj 
I POPARZENI KAWą TRZY 
G. 18:30 | Klub Eter

TOMASZ WENDT
Sak so fo ni sta w swo im au tor skim pro jek cie Be hind the
strings. Jest to nie kon wen cjo nal ne po łą cze nie kla sycz -
ne go trio jaz zo we go bez in stru men tu har mo nicz ne go
oraz kwar te tu smycz ko we go. Wspól ne za in te re so wa -
nia ar ty stów współ two rzą cych pro jekt po zwo li ło po łą -
czyć moc no uko rze nio ne w tra dy cji jaz zo wej trio oraz
in stru men ty smycz ko we, któ re two rzą nie sa mo wi tą
prze strzeń brzmie nio wą. Be hind the strings to bar dzo
emo cjo nal ne kom po zy cje z wy raź nym ukło nem w stro -
nę li rycz nej me lo dii i fra zy, po łą cze nie dwóch świa tów,
kla sycz ne go z jaz zo wym.
15 lutego, godz. 19:00 | Mleczarnia,
ul. Włodkowica 5. Bilety: 20/15

WER NI SAż Z Mu ZY Ką
JA GO DA MA LA NIN: Spon ta nicz na ar chi tek tu ra – wy -
sta wa fo to gra fii | ElectricDunk vs. Se dai – kon cert
Ja go da Ma la nin, ab sol went ka ASP we Wro cła wiu
na kie run ku Fo to gra fia i Mul ti me dia, ibe ryst ka. Stu -
dio wa ła tak że na Wy dzia le Sztuk Pięk nych Uni wer sy -
te tu w Por to. Miesz ka we Wro cła wiu, spe cja li zu je się
w fo to gra fii i vi de oin sta la cji. Pra cu je nad kon cep tem
ar chi tek tu ry spon ta nicz nej.   
ElectricDunk vs. Se dai – dwój ka nie za leż nych pro du -
cen tów mu zycz nych ze Zgo rzel ca. Obaj two rzą swą
au tor ską mu zy kę, z ob sza ru sze ro ko po ję tych no wych
brzmień, już od do brych kil ku lat. 
Wernisaż 8 lu tego, godz. 18:00 | Wro cław ski Klu b For ma ty
ul. Sam bor ska 3-5. Wstęp wolny!

IZA lAcH
Po dwóch in ten syw nych
la tach, po dró żach za oce -
an, trzech wy da nych mi -
xta pe'ach, współ pra cy ze
Sno op Dog giem, za gra niu
sie bie w de biu cie fil mo -
wym i wie lu nie prze spa -
nych no cach – Iza Lach
po wra ca je sie nią ja ko IZA.
Wo ka list ka wy stą pi w ra mach tra sy kon cer to wej Pa in -
kil ler To ur pro mu ją cej jej naj now szy al bum. 
15 lutego, godz. 20:00 | Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1. Bilet 35 zł

ENEj I POPARZENI KAWą TRZY
Po dró żu jąc po ca łej Pol sce wraz ze swo ją mu zy ką za przy jaź -
nio ne gru py do trą do naj więk szych miast na sze go kra ju, by
wy stą pić na sce nach naj waż niej szych i naj bar dziej zna nych
klu bów mu zycz nych. Wi dzo wie któ rzy mie li oka zję być na kon -
cer cie ze spo łów do sko na le wie dzą cze go się spo dzie wać, lecz
tym ra zem wi do wi sko bę dzie jesz cze bar dziej ener ge tycz ne
i ży wio ło we jed no cze śnie czę ściej od wo łu ją ce się do sło wiań -
skiej li ry ki. Stoi za tym no wy al bum ze spo łu Enej nad któ rym
mu zy cy wła śnie koń czą pra cę, pla nu jąc jej wy da nie na lu -
ty 2015 ro ku. Enej na kon cer tach za pre zen tu je zu peł nie no wy
ma te riał nie za po mi na jąc o sta rych prze bo jach. Wszyst kim
któ rzy nie mie li jesz cze oka zji słu chać na ży wo peł nych in te li -
gent ne go hu mo ru pio se nek PK3 i wy jąt ko wej, pol sko -ukra iń -
skiej twór czo ści gru py Enej moż na go rą co po le cić je den
z kon cer tów tra sy, z pew no ścią nikt się nie za wie dzie. Oba Ze -
spo ły na jed nej sce nie two rzą wi do wi sko, któ re go wi dzo wie
dłu go nie za po mną ze wzglę du na nie zwy kłą mu zy kę jak i za -
ba wę, któ rej już te raz moż na po zaz dro ścić.
27 lutego, godz. 18:30 | Klub Eter,
ul. Kazimierza Wlk. 19. Bilety 55/65 zł

cOMA
łódz ki ze spół, z cha ry zma tycz nym wo ka li stą Pio trem
Ro guc kim, po wstał w ro ku 1998 ro ku i pręd ko zdo był
so bie licz ne gro no fa nów, sta le po więk sza ne przez ko -
lej ne pły ty i tra sy kon cer to we.
Co ma za gra ła na naj waż niej szych pol skich fe sti wa -
lach, dzie ląc sce nę m.in. z Pe arl Jam, Lin kin Park czy
gru pą To ol, jest też lau re atem wie lu na gród mu zycz -
nych na cze le z Fry de ry ka mi i wo od stoc kow skim Zło -
tym Bącz kiem. Pły ta Hi per tro fia, któ ra w dniu
pre mie ry po kry ła się pla ty ną, osią gnę ła sta tus Po -
dwój nej Pla ty ny. Czer wo ny Al bum wy da ny w 2011 ro -
ku zy skał sta tus Zło tej Pły ty w ty dzień po pre mie rze.
1 lutego, godz. 19:00 | Klub Eter,
ul. Kazimierza Wlk. 19. Bilety 60/70 zł
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AD RE SOW NIK cjG DLA KALENDARIUM
Aka de mia Mu zycz na, pl. Ja na Paw ła II, nr 2
Aka de mia Mu zycz na, Sa la Kon cer to wa, ul. Ze lwe ro wi cza 7 
Biuro Festiwalowe Impart, ul. Mazowiecka 17
Biu ro Li te rac kie, Ry nek – Przej ście Garn car skie 2
Cen trum Kul tu ry Za mek, pl. Świę to jań ski 1 
Cen trum Sztu ki WRO, ul. Wi dok 7
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
Galeria Entropia, Wrocław ul. Rzeźnicza 4
Galeria Ring, Rynek 12, Legnica
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
Klub Ani ma, ul. Pil czyc ka 47
Klub Eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19
Klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56
Klub Mleczarnia, ul. Włodkowica 5
Klub Mu zycz ny Sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1
Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 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
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
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2
Ope ra Wro cław ska, ul. Świd nic ka 35
OWE ODRA ul. Młyńska 3, Oława
Sa lo nik Trzech Muz, ul. Za wal na 7 (wejście od po dwó rza) 
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 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
Scena ToTo, ul. Hubska 6
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włod ko wi ca 7
Wrocławskie Centrum Kongresowe, ul. Wystawowa 1 
Wro cław ski Te atr Komedia, pl Te atral ny 4
Wro cław ski Te atr La lek, pl Te atral ny 4
Wrocławski Teatr Współczesny, ul. Rzeźnicza 12
Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich, Gmach Główny, Sala pod
Kopułą, 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.

XXX lAT ZESPOłu 4 REFY
4 Re fy, Sta re Dzwo ny, Są sie -
dzi, Ry czą ce Dwu dziest ki,
Praw dzi we Per ły 
G. 19:00 | Stary Klasztor
SZANTY W luBINIE
Do mi ni ka Żu kow ska 
i An dzej Ko ryc ki
G. 19:00 | cK Mu za, lu bin
NOcNE śPIEWANIE
Gdań ska For ma cja Szan to wa,
W Stro nę Por tu, Or kie stra Sa -
man ta, Są sie dzi, Praw dzi we Per ły
G. 23:00 | Stary Klasztor
SPEK TA KLE  »  »  »
SIEDEM MINuT PO
PółNOcY – PREMIERA
G. 18:00 | Teatr PWST
TRZY RAZY łóżKO
G. 18:00 | Scena Kameralna,
Wrocławski Teatr Komedia
OTEllO 
Giuseppe Verdi
G. 19:00 | Opera Wrocławska
OSąD
WROCłAWSKI 
TEATR PANTOMIMy
G.19:00|Scena j.Grzegorzewskiego
BlANcHE I MARIE
G. 19:00 | Scena Kameralna
MITOlOGIE
G. 19:00 | Scena na świebodzkim 
MONOSYTuAcjE:
ZMIANA śWIATłA
G. 19:00 | IG, Sala Teatru
laboratorium. Bilet 15 zł
ROcKY HORROR SHOW
– PREMIERA
G. 19:00 | Scena ToTu

BAllADYNA – PREMIERA
G. 19:00 | Duża Scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
Z TWOją cóRKą? NIGDY!
G. 20:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
WySTAWy  »  »  »
HISTORIA A
NOWOcZESNOść 
W ARcHITEKTuRZE
POcZTOWEj
G. 12:00 | Mu zeum Pocz ty i Te le -
ko mu ni ka cji. Wstęp wol ny!
SOFIA BuRAK – TKANINA
G.18:00|Galeria Tkacka Na
jatkach, ul. Stare jatki 19/23

28 II 2015  SOBOTA

KON CER Ty  »  »  »
PRZE BO jE SZANT 
WE WRO cłA WIu
Me cha ni cy Shan ty, EKT – Gdy -
nia, Ry czą ce Dwu dziest ki,
Sta re Dzwo ny, Ju rek Po ręb ski,
An drzej Ko ryc ki & Do mi ni ka
Żu kow ska, 4 Re fy, Zej man &
Gar kum pel, Za Ho ry zon tem,
Ba na na Bo at
G. 16:30 | Stre fa Kul tu ry Stu -
denc kiej PWr
ADAM PIEROŃcZYK
QuARTET: A-TRANE NIGHTS
G. 20:00 | Klub A’PROPOS,
Wałbrzych
NOcNE śPIEWANIE 
EKT – Gdy nia, Są sie dzi, Ba na na
Bo at, Za Ho ry zon tem, Arek Wli -
zło&Friends, Znie nac ka Pro ject
G. 23:00 | Stary Klasztor

KAZIK STASZEWSKI I KWARTET PROFORMA
Je dy ny pię cio oso bo wy Kwar -
tet w Pol sce, a być mo że
na świe cie, obec nie kon cen -
tru je się przede wszyst kim
na wła snych pio sen kach, jed -
nak od sa me go po cząt ku dzia -
łal no ści ma w re per tu arze
wła sne opra co wa nia utwo rów
Jac ka Kacz mar skie go, tria Kacz mar ski -Gin trow ski -ła piń ski
oraz wszyst kich pio se nek Sta ni sła wa Sta szew skie go. Ze spół
wy ko nu je też utwo ry Geo r ge sa Bras sen sa (w tłu ma cze niach
Woj cie cha Mły nar skie go) oraz Nic ka Ca ve`a i To ma Wa it sa,
w au tor skich tłu ma cze niach Prze my sła wa Lem bi cza.
8 lutego, godz. 19:00 | Stary Klasztor,
ul. Purkyniego 1. Bilety 45/65/80 zł

RYSZARD RYNKOWSKI AKuSTYcZNIE
TRASA 2015
Jeden z najpopularniejszych polskich wykonawców.
Znakomity głos. Wykonawca takich przebojów jak:
Dziewczyny lubią brąz i Dary losu.
Piosenkarz, kompozytor, pianista.
14 lutego, godz. 20:00|centrum Kongresowe, ul. Wystawowa
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GIEł DA FO NO GRA FIcZ NA
Od lu te go br. spo sób funk cjo no wa nia gieł dy ule ga
zmia nie. Od tąd gieł da bę dzie się od by wać za wsze dwa
ra zy w mie sią cu. W cy klicz nych spo tka niach mi ło śni -
ków mu zy ki za pi sa nej na ana lo go wych no śni kach bę -
dzie moż na uczest ni czyć w każ dą pierw szą so bo tę
mie sią ca w Klu bie Fir lej przy ul. Gra bi szyń skiej 56
w godz. od 13:00 do 15:00. Oprócz te go, gieł da bę dzie
się od by wać, w roz ma itych miej scach we Wro cła wiu.
W tym mie sią cu za pra sza my 28 lu te go do klu bu/ka -
wiar ni Szklar nia przy ul. Ofiar Oświę cim skich 19
w godz. od 13:00 do 18:00.
Giełda jest do sko na łą oka zją, aby uzu peł nić swo ją ko -
lek cję płyt, na być tro chę no wych na grań, sprze dać lub
po wy mie niać się krąż ka mi, czy po pro stu spo ty kać się
i po roz ma wiać w przy ja znej at mos fe rze. 
7 lu te go, godz. 13:00 | Klub Fir lej, ul. Gra bi szyń ska 56
28 lu te go, godz. 13:00 | Klub Szklar nia,
ul. Ofiar Oświę cim skich 19. Wstęp wol ny!

22 lutego, g. 17:00 | Du ża Sce na Teatr lalki i Aktora,
Wał brzy ch, ul Buczka 16. Bilety: 70/80 zł

SPEK TA KLE  »  »  »
SAcHEM. WóDZ cZARNYcH
WężY – PREMIERA
G. 17:00 | TliA w Wałbrzychu
KABARET ANI MRu-MRu
G. 17:30 i 20:00 | OWE Odra w
Oławie. Bilet 50zł
SIEDEM MINuT PO
PółNOcY – PREMIERA
G. 18:00 | Teatr PWST
PSYcHOTERAPIA 
cZYlI SEX W żYcIu
G. 18:00 | Scena Kameralna,
Wrocławski Teatr Komedia
TRAvIATA 
Giuseppe Verdi
G. 19:00 | Opera Wrocławska
BlANcHE I MARIE
Po spek ta klu spo tka nie
z Mar tą Zię bą w ra mach cy klu
Nie w ro li
G. 19:00 | Scena Kameralna
MITOlOGIE
G. 19:00 | Scena na świebodzkim 
MONOSYTuAcjE:
ZMIANA śWIATłA
G. 19:00 | IG, Sala Teatru

laboratorium. Bilet 15 zł
ROcKY HORROR SHOW
– PREMIERA
G. 19:00 | ToTu
BAllADYNA
G. 19:00 | Duża Scena, Teatr
Dramatyczny w Wałbrzychu
BOEING BOEING
G. 20:00 | Duża Scena,
Wrocławski Teatr Komedia
SPO TKA NIA  »  »  »
DOlNOśląSKA GIEłDA
FONOGRAFIcZNA
G. 13:00-18:00 | Szklar nia,
ul. Ofiar Oświę cim skich 19
Wy CIECZ KI  »  »  »
ślA DA MI KS. PAu lA 
PE IKER TA – KRO NI KA RZA
uPAD Ku FE STuNG BRE SlAu
poprowadzi Jerzy Domowicz
G. 10:00 | plebania kościoła
św. Maurycego, ul. Traugutta 34
RęDZIN – lESIcA – RęDZIN
10km - prowadzą Antoni
Zygnerski i Zofia Wągrowska
G. 10:00|Osobowice, pętla 14 i 24 

THE SEcuRITY PROjEcT
TRASA EUROPEJSKA
W skład pro jek tu wcho dzą mu zy cy: Jer ry Ma rot ta (Pe ter Ga briel
Band) – Per ku sja i in stru men ty per ku syj ne. Trey Gunn (Qu odia,
KTU, King Crim son) – bas Warr Gu itar. Brian Cum mins (Ge ne sis
Tri bu te Band) – Wo kal. Mi cha el Coz zi (Shier back)- Gi ta ra. Da vid
Ja me son – Kla wi sze, Eigen harp (elek tro nicz ny fa got).
Pe ter Ga briel jest po dwój nie uho no ro wa ny przez Rock & Roll
Hall of Fa me za twór czość w Ge ne sis, jak rów nież za ca ło kształt
twór czo ści so lo wej. Pre sti żo wą twór czość Ga brie la The Se cu ri -
ty Pro ject two rzy z wiel ką pa sją i wy ko nu je utwo ry z pię ciu
pierw szych al bu mów ar ty sty łącz nie z Se cu ri ty i Plays Li ve. 
The Se cu ri ty Pro ject nie tyl ko od twa rza ar cy dzie ła Pe te ra Ga -
brie la na ży wo, ale też na da je im no we uni kal ne brzmie nie XXIw!
Fan ta stycz na bar wa gło su wo ka li sty spra wia, że pu blicz ność
czu je się tak, jak by na sce nie stał sam Pe ter Ga briel!
8 lutego, godz 19:00 | Klub Zaklęte Rewiry,
ul Krakowska 100. Bilety: 80/50 zł

DOMINIKA żuKOWSKA
I ANDRZEj KORYcKI SZANTy W LUBINIE
An drzej Ko ryc ki, czło nek
le gen dar ne go ze spo łu
Sta re Dzwo ny, od po cząt -
ku lat 80-tych wy ko nuje
współ cze sne pio se nki że -
glar skie. Za sły nął przede
wszyst kim ja ko twór ca
utworów: Mag da, yacht
Rock&Roll, Fa le, Stru -
na za stru ną, Chcia łem
być że gla rzem, Za ło ga,
Cy kla dy, Rejs ta wer ną,
Pla ste rek cy try ny i ja.
Obec nie wy stę pu je w du ecie z Do mi ni ką Żu kow ską,
z któ rą wspól nie śpie wa utwo ry au tor skie, tra dy cyj ne
pie śni mor skie oraz pie śni ku bry ku.
27 lutego, godz. 19:00 | cK Muza Duża Sala,
ul. Armii Krajowej 1. Bilety: 30/25 zł




