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Uwolnione dźwięki w TeaTrze Pieśń Kozła

fot. M. Grotowski

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

koBieTA Bez cieniA richard STraUSS
Spektakl pod kierownictwem muzycznym prof. ewy
Michnik, wyreżyserował wybitny niemiecki twórca
prof. hans-Peter lehmann. Strauss i hoffmannsthal
stworzyli doskonałe dzieło zespołowe, w którym
słowo jest równoprawnym partnerem dźwięków
wydobywanych z partytury. Utwór będący apologią
miłości małżeńskiej i macierzyństwa, ukazuje żmudny proces oblekania się w szatę człowieczeństwa.
libretto autorstwa hugona von hoffmannsthala to
tekst o wielowarstwowej symbolice, o intensywnym
nasyceniu refleksją filozoficzną, moralną i etyczną.
austriacki poeta w charakterystyczny dla swej poezji
i prozy sposób łączy elementy fantastyczne znane
z przekazów baśniowych, mitologicznych i biblijnych
z elementami świata realnego.
osobliwość warstwy tekstowej w dużej
mierze stanowi o absolutnej niepowtarzalności tej opery symbolicznej.
7 marca, godz. 19:00 | opera wrocławska,
ul. Świdnicka 35

leninGRAd
5 laT Na SceNie TeaTrU PioSeNKi!
znakomicie zrealizowany muzyczny spektakl,
zbudowany na bazie 18
piosenek z repertuaru
znanego zespołu leningrad z S. Petersburga.
Przedstawienie wciąga
od początku niezwykle
wiarygodnie i sugestywnie tworzonym nastrojem
permanentnej
fot. N. Borzymowska
balangi, doskonałą grą
aktorów Mariusza Kiljana i Tomasza Marsa oraz porywa niesamowitą energią granej na żywo, ostrej muzyki, w wykonaniu instrumentalistów, którzy również
uczestniczą w działaniach scenicznych.
od pięciu lat na kameralnej scenie Teatru Piosenki
spektakl cieszy się niesłabnącą popularnością wśród
publiczności, która po każdym przedstawieniu domaga się bisów.
5 marca, godz. 19:00 | Sala kameralna impart,
ul. Mazowiecka 17. Bilety: 40/35 zł

w wydarzeniu tym koncert, pokaz, spektakl i opowieść łączą
się, zapewniając nowoczesną
w przekazie podróż w historię
kultury europejskiej.
wybrane przez Macieja rychłego obrazy mistrzów malarstwa
zawierają szczegółowy zapis
muzyczny, którego odczytanie
jest podstawą spotkania trójki
artystów. w „Uwolnionych dźwiękach” dzieło sztuki z przeszłości umożliwia muzykom elisabeth Seitz, Mateuszowi rychłemu
i Maciejowi rychłemu stworzenie szczególnej akcji artystycznej,
na którą składają się dźwięk, sztuka wizualna, muzyka dawna i malarstwo europejskie.
26, 27, 28, 29 marca, godz. 19:00 | Teatr Pieśń kozła,
ul. Purkyniego 1, wrocław. Bilety: 20/10 zł

KALENDARIUM MARZEC 2015
1 iii 2015 Niedziela

SPAceR Po wRocłAwiU

KoNcerTy » » »

wRocłAwSkie koBieTy

BAGAŻ

Premierowy koncert płyty
łukasza Matuszyka
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej

G. 10:00 | pomnik hr A.Fredry

spacer - tel. 605-544-766
G. 16:00 | pl. Solny

dla dzieci » » »

SPeKTaKle » » »

ŻyRAFA RóŻA
nA Szczycie wzGóRzA

eUGeniUSz onieGin

PoraNeK filMowy

G. 17:00 | opera wrocławska

BoeinG BoeinG
G.17:00|wrocławski Teatr komedia

kABAReT Ani MRU MRU

Jak się nie da, a bardzo się
chce...to można

G. 12:30 | centrum Sztuki wRo

le Filo FABle
G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora

SAcheM.
wódz czARnych węŻy
G. 17:00 | Teatr lalki i Aktora

G. 17:00 | ck zachód

BAŚń o złoTej RyBce

nine

G. 17:00 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka

G. 17:00 |Teatr Muzyczny capitol

BAllAdynA. kwiaty ciebie
nie obronią PreMiera

2 iii 2015 PoNiedziałeK

G. 18:00 | Teatr dramatyczny

SPeKTaKle » » »

BlAnche i MARie

okno nA PARlAMenT

G. 19:00 | TP Scena kameralna

Teatr Kwadrat z warszawy

TRAnS ATlAnTyk

G. 17:30 |Teatr Muzyczny capitol

G. 19:00 |wr. Teatr współczesny

SiedeM MinUT Po Północy

MiToloGie

G. 18:00 | Teatr PwST

G. 19:00 | Scena na Świebodzkim

wySTawy » » »

Rocky FReAk Show!

RySzARd MARSzAłek

G. 19:00 | ToTu

dŻoB
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol

SPoTKaNia » » »
TeATRAlne koSMoSy

warsztaty

Pejzaże i kwiaty, wystawa
haftu krzyżykowego
G. 18:00 | Salonik Trzech Muz

SPoTKaNia » » »
w TeATRze ŚMieRci...

wycieczKi » » »

wSzechNica TeaTralNa
czyli o tym, jak „umierano”
w literaturze dawnej

chełMek wołowSki
– PolAnkA – RęSzów
– ŚcinAwA – 16 kM

BUdzenie
wewnęTRzneGo oGniA

Prowadzi Janusz Kaczmarek

zajęcia z tańca hula

G. 8:25 | dw. Gł. PkP

G. 16:45 | nalanda

G. 11, 13|wrocławski Teatr lalek

G. 11:00 | Scena na Świebodzkim

EWA MICHNIK
ZAPRASZA!

MARZEC 2015
1 nd 1700
00

euGeniuSz onieGin

3 wt 11

CoSi fan tutte

4 śr 1900

Halka

5 cz 1900

naBuCCo

6 pt 19

00

Piotr CzaJkowSki

wolfGanG aMadeuSz Mozart

StaniSław MoniuSzko
GiuSePPe verdi

łuCJa z laMMerMooru

7 so 1900

koBieta Bez Cienia

8 nd 1700

Cyrulik SewilSki

10 wt 1100

Czerwony kaPturek

00

Gaetano donizetti

riCHard StrauSS

GioaCCHino roSSini
Jiří Pauer

11 śr 19

SaMSon i dalila

12 cz 1900

naPóJ MiłoSny

Gaetano donizetti

13 pt 1900

weSele fiGara

wolfGanG aMadeuS Mozart

CaMille Saint-SaënS

00

CyGaneria

00

15 nd 17

oPowieśCi HoffManna

17 wt 1100

don kiCHot

18 śr 1900

14 so 19

GiaCoMo PuCCini
JaCqueS offenBaCH

ludwiG a. MinkuS

CHoPin

GiaCoMo orefiCe

00

CarMen

GeorGeS Bizet

21 so 19

00

kawaler SreBrneJ róży

22 nd 1700

traviata

GiuSePPe verdi

25 śr 1700

ParSifal

riCHard waGner

19 cz 19

riCHard StrauSS

00

Jezioro łaBędzie

00

27 pt 19

StraSzny dwór

StaniSław MoniuSzko

28 so 1900

BoryS Godunow

ModeSt MuSorGSki

29 nd 1700

Halka

26 cz 19

Piotr CzaJkowSki

StaniSław MoniuSzko

dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze.
oficJalNy ParTNer 69. SezoNU oPery wrocławSKieJ

Szanowni Państwo,
wśród marcowych propozycji szczególną Państwa uwagę zwracam
na dwie opery, które miały swoje premiery w ostatnich tygodniach: „eugeniusz oniegin” P. czajkowskiego oraz „Kawaler srebrnej róży” r. Straussa. oba
przedstawienia, reprezentujące sobą zupełnie różne światy muzyczne, zostały wspaniale przyjęte przez wrocławską
publiczność i uzyskały bardzo pochlebne opinie krytyki. ci
wszyscy z Państwa, którzy nie widzieli jeszcze naszych najnowszych produkcji, będą mogli je w tym miesiącu obejrzeć.
w marcu ponownie wystawimy też dwie opery, które weszły do kanonu najważniejszych dzieł światowej literatury
muzycznej. To znakomicie zrealizowane spektakle „Kobieta bez cienia” r. Straussa w reżyserii h. P. lehmanna oraz
„Parsifal” r. wagnera w inscenizacji G. rooteringa.
Bardzo atrakcyjną propozycją jest też opera „chopin”
G. orefice. dzieło w całości oparte jest na utworach fryderyka chopina, wspaniale zinstrumentowanych przez włoskiego kompozytora. opera nawiązuje do różnych wydarzeń
z życia chopina, pokazując je w postaci pięknie muzycznie
i plastycznie zbudowanych obrazów scenicznych. Jesteśmy
jedynym teatrem w Polsce, który posiada ten utwór w swoim repertuarze.
w tym miesiącu przedstawimy Państwu również spektakle
z klasycznego repertuaru operowego, w tym „carmen”
G. Bizeta, „Nabucco” i „Traviatę” G. Verdiego, „cyganerię”
G. Pucciniego, „Napój miłosny” i „łucję z lammermooru”
G. donizettiego. Pokażemy efektownie zainscenizowane opery „opowieści hoffmanna” J. offenbacha, „Samson i dalila”
c. Saint-Saënsa oraz „Borys Godunow” M. Musorgskiego.
w marcu proponujemy też Państwu obejrzenie spektakli
„cosi fan tutte” i „wesele figara” w. a. Mozarta oraz „cyrulik sewilski” G. rossiniego, a także dwóch oper S. Moniuszki – „halka” i „Straszny dwór”. wystawimy również bardzo
lubiany przez widzów spektakl baletowy „Jezioro łabędzie”
P. czajkowskiego. Młodych widzów zaprosimy natomiast
na balet „don Kichot” l. Minkusa oraz operę „czerwony
Kapturek” J. Pauera z cyklu „Tajemnicze królestwo”.
do zobaczenia w operze wrocławskiej!
ewa Michnik
dyrektor Naczelny i artystyczny
opery wrocławskiej
inforMaCJa i rezerwaCJa Biletów:
dział Promocji i obsługi widzów
tel.: 71 370 88 80; tel./fax: 71 370 88 81
Godziny PraCy kaSy:
kasa opery, ul. świdnicka 35, tel. 71 370 88 18
pn–so 12-19.00; nd 11-17.00;
godz. przed spektaklem. Przerwa 15.15-15.30
ww w. o P er a . wr oC l a w.P l
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IMIENIA FERENCA LISZTA
TOWARZYSTWO
TOWARZYSTWO
IMIENIA
LISZTA
TOWARZYSTWO
im.
FERENCA
LISZTA
POLAND
IN FERENCA
LISZT SOCIETY
FERENC
LISZT
SOCIETY
POLAND
351 9735
9, tel./fax: (48 71)IN
Kościuszki
Wrocław, pl. Tadeusza
50-028 FERENC
50-028 Wrocław,
pl. Tadeusza
Kościuszki
9, tel./fax:
(48 71) 351 9735
931603829
• REGON
0000239406
• KRS
NIP 896-10-01-401
50-028
Wrocław,
pl.
gen.
T.
Kościuszki
10
896-10-01-401
• KRS 0000239406
• REGON 931603829
• e-mail:tifl@poczta.fm
34 • http://www.liszt.art.pl
39 36
tel. 0 600NIP
0 600 39 36 34 • http://www.liszt.art.pl • e-mail:tifl@poczta.fm
tel.tel.konto
600
391575
36100034;
www.liszt.art.pl
nr 18 1050
0022 9094
3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław
konto nr 18 1050 1575 1000 0022 9094 3675 ING Bank Śląski, O/Wrocław
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1153-1156 wieczory lisztowskie

zBiGniew RAUBo – FoRTePiAn

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Profesor akademii Muzycznej w Katowicach, laureat
międzynarodowych konkursów pianistycznych.
13 marca godz. 18.30 – oborniki śląskie
Salonik czterech Muz, ul. J. Piłsudskiego 13
14 marca, godz. 18.00 – Brzeg
zamek Piastów śląskich, plac zamkowy 1
16 marca, godz. 12.30 – wrocław
Klub Muzyki i literatury, pl. T. Kościuszki 10
(koncert umuzykalniający dla młodzieży)
16 marca, godz. 18.00 – wrocław
Klub Muzyki i literatury, pl. T. Kościuszki 10
w programie utwory: f. chopina, f. Schuberta,
r. Schumanna i K. Szymanowskiego
Koncerty prowadzi Juliusz adamowski.
zBiGNiew raUBo
laureat międzynarodowych konkursów: im.
Karola Szymanowskiego
w łodzi (1987), im.
ferruccio
Busoniego
w Bolzano (1991), im
ferenca liszta w Utrechcie (1992) – jest jedynym
polskim laureatem tego prestiżowego konkursu.
Ukończył z wyróżnieniem katowicką aM w klasie prof.
andrzeja Jasińskiego, którego następnie został asystentem. aktualnie pracuje na stanowisku profesora
w macierzystej Uczelni. Spotyka się również z młodzieżą pianistyczną na licznych kursach i konsultuje
szkolnictwo muzyczne niższych szczebli.
w swoim repertuarze posiada ponad 30 utworów
na fortepian z orkiestrą. wśród ostatnio zrealizowanych dokonań artystycznych znajdują się występy
z recitalami na festiwalu chopinowskim w Vancouver,
festiwalu Poolse Meesters w Belgii, oraz kursy mistrzowskie i koncert w ramach festiwalu campos
do Jordao w Brazylii.
dokonał szeregu nagrań dla krajowych i zagranicznych firm fonograficznych. Jako kameralista współpracował z wybitnymi zespołami i solistami. Brał
udział w pracach Jury konkursów krajowych i zagranicznych. wśród jego wychowanków są laureaci wielu konkursów pianistycznych – m.in. im. liszta we
wrocławiu, im. liszta w Parmie, ogólnopolskiego Konkursu im. chopina w warszawie, festiwalu Pianistyki
Polskiej w Słupsku.
Koncerty realizowane są dzięki pomocy finansowej województwa dolnośląskiego, Gmin oborniki śląskie i wrocław, związku
artystów wykonawców SToarT w warszawie, Brzeskiego
Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej Spółka z. o.o. oraz Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Spółka z. o.o.

lUToSłAwSki QUARTeT – konceRT
Program: h. M. Górecki – Kwartet smyczkowy nr 1,
Już się zmierzcha K. Szymanowski – Kwartet
smyczkowy nr 1 c-dur op. 37 a. webern – rondo na kwartet smyczkowy (1906) d. Szostakowicz – Kwartet smyczkowy nr 8.
5 marca, godz. 19:00 | Filharmonia wrocławska
im. witolda lutosławskiego, ul. j. Piłsudskiego 19

dla dzieci » » »

TAjeMniczy oGRód

co To jeST
jAkoŚć PRzeSTRzeni?

G. 19:15 | Teatr współczesny

warsztaty architektoniczne

co To jeST jAkoŚć
PRzeSTRzeni?

G. 17:00 | cRz krzywy komin

dla dzieci » » »

3 iii 2015 wToreK

G. 17:00 | cRz krzywy komin

SPeKTaKle » » »

5 iii 2015 czwarTeK

coSi FAn TUTTe

KoNcerTy » » »

G. 11:00 | opera wrocławska

lUToSłAwSki QUARTeT

SiedeM MinUT Po Północy

G.19:00 | Filharmonia wrocławska

G. 18:00 | Teatr PwST

AnTyGonA
G. 19:00 | Scena kameralna

TAjeMniczy oGRód

SPeKTaKle » » »
AMAdeUSz
G. 18:00 | Teatr PwST

G. 19:15 | Teatr współczesny

PSychoTeRAPiA czyli Sex
w ŻyciU człowiekA

wySTawy » » »

G.18:00|wrocławski Teatr komedia

TAdeUSz złoToRzycki

nABUcco

SzTUKa i wolNośĆ

G. 19:00 | opera wrocławska

G. 18:00 | Galeria entropia

leninGRAd

SPoTKaNia » » »

Teatr Piosenki

chi kUnG – zAjęciA STAłe

G. 19:00 | impart

dR dARiUSz GAlewSki

RAT PAck, czyli SinATRA
z koleGAMi

dla dzieci » » »

TAjeMniczy oGRód

G. 11:00 | nalanda

wykład pt. Barokowa kaplica G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol
bł. czesława – przy Kościele wielcy inni: jezUS,
GoMBRowicz, oSieckA
dominikanów św. wojciecha
Stand-up MiroSławy ŻaK
G. 17:00 | dolnośląska Bibl. Publ.

Pączkowe dRzewo

G. 19:00 | Teatr dramatyczny

G. 19:15 | Teatr współczesny

G. 10:00 | Teatr na ostrowie

kolAcjA dlA GłUPcA

4 iii 2015 środa

G.20:00|wrocławski Teatr komedia

KoNcerTy » » »
kUBA więcek QUARTeT
G. 19:00 | owe odra, oława

SPeKTaKle » » »
SiedeM MinUT Po Północy
G. 18:00 | Teatr PwST

hAlkA
G. 19:00 | opera wrocławska

TRzy RAzy łóŻko
G.19:00|wrocławski Teatr komedia

wySTawy » » »
AndRzej olechnowSki

wernisaż wystawy fotografii
pt. świat równoległy
G. 18:00 | Firlej

oPowieŚci TkAczy kAnw

wernisaż: Marta Pokojowczyk
tkanina, malarstwo
G. 19:00 | ck Agora

Szanowni Państwo,

M AR Z EC 2 0 1 5
W AKADEM II MUZYCZNEJ
2-3 III, g odz. 9.00-13.00, AMKL
MISTRZOWSKI KURS
SAKSOFONOWY I KLARNETOWY
– PROF. ALEXANDER STEPANOV
2-7 III, g odz. 19.00, Sala Koncertowa AMK L
KONCERTY VI STUDENCKIEGO
FESTIWALU PIANISTYCZNEGO *
11 I II, g odz. 19.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT BIG-BANDU ALEKSANDRA
MAZURA – BUKIET DLA PAŃ *
13-14 III, godz. 9.00-13.00, 14.00-18.00 AMKL
POLSKO-NIEMIECKIE
SYMPOZJUM SAKSOFONOWE
14 I II, g odz. 17.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT SOUND FACTORY ORCHESTRA
ORAZ UCZESTNIKÓW POLSKO-NIEMIECKIEGO SYMPOZJUM SAKSOFONOWEGO *
14 I II, g odz. 11.00-16.00, AMK L
DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU EDUKACJI
MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI I MUZYKI
KOŚCIELNEJ *
21 I II, g odz. 19.00, Sala Koncertowa AMKL
KONCERT DOKTORANTÓW Z AKADEMICKĄ ORKIESTRĄ SYMFONICZNĄ *
25 I II, g odz. 19.00 Sanktuarium Jasnogórskiej
Matki Kościoła, Wrocław
KONCERT WIELKOPOSTNY *
30 I II, g odz. 11.00, Aula Leopoldyńska UWr
UROCZYSTA PROMOCJA DOKTORÓW
I DOKTORÓW HABILITOWANYCH SZTUKI
UCZELNI ARTYSTYCZNYCH WROCŁAWIA
* Wstęp za bezpłatnymi kartami wstępu
* Wstęp wolny

marzec zapowiada się w naszej Uczelni niezwykle interesująco
pod względem artystycznym i naukowym.
Już z początkiem miesiąca nasza Sala Koncertowa zacznie tętnić
wyjątkowymi wydarzeniami. W dniach 2-7 marca odbędzie
się VI Studencki Festiwal Pianistyczny. Tegoroczna edycja
Festiwalu poświęcona została twórczości Johanna Sebastiana
Bacha i Domenico Scarlattiego. Marzec to także miesiąc konkursów kameralnych. W dniach 5 i 6
marca zaplanowane zostały przesłuchania VI Akademickiego Konkursu Interpretacji Pieśni oraz
II Akademickiego Konkursu Duetów Instrumentalnych. Międzyuczelniane finały obu konkursów
odbędą się w tym roku w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 19 i 20
marca. Z kolei w dniach 9-10 marca nasza Uczelnia zorganizuje III Akademicki Konkurs Zespołów
Kameralnych, którego zwieńczeniem będzie koncert laureatów. Wszystkie przesłuchania
konkursowe otwarte są dla publiczności.
Nie zabraknie również wydarzeń z udziałem wybitnych artystów i pedagogów z kraju i z zagranicy.
2-3 marca studenci będą brać udział w dwóch kursach mistrzowskich – saksofonowym
i klarnetowym, które poprowadzi prof. Alexander Stepanov, a w dniach 13 i 14 zapraszamy
do udziału w imprezach Polsko-Niemieckiego Sympozjum Saksofonowego, w ramach którego
prowadzone będę warsztaty i wykłady, zaprezentowana zostanie wystawa instrumentów oraz
koncert z udziałem Awangardowej Orkiestry Akademii Muzycznej Sound Factory Orchestra i uczestników Sympozjum. Specjalnym gościem Sympozjum będzie prof. Detlef Bensmann z Hanns Eisler
School of Music Berlin.
Tych wszystkich, którzy myślą o podjęciu studiów w naszej Uczelni serdecznie zapraszam w dniu
14 marca na Dzień Otwarty Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej.
W programie przewidziano m. in.: spotkania z władzami Uczelni i Wydziału, zwiedzanie
kampusu, a przede wszystkim konsultacje z pedagogami i lekcje pokazowe.
W sposób szczególny zapraszam na koncert Akademickiej Orkiestry Symfonicznej, która wystąpi
z doktorantami naszej Uczelni w dniu 21 marca, zaś 30 marca zapraszam wszystkich Państwa do Auli
Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie odbędzie się kolejna – już piąta – edycja Uroczystej Promocji Doktorów i Doktorów Habilitowanych Sztuki Uczelni Artystycznych Wrocławia.
Mam nadzieję, że proponowane przez nas wydarzenia artystyczne i naukowe spotkają się z Państwa
zainteresowaniem. Życzę by dostarczyły one wielu niezapomnianych wrażeń.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Krystian Kiełb
Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

6

Nr 253 – marzec 2015

MAGdAlenA zAwARTko o KoBieTach

AndRzej PoniedzielSki PreMiera PłyTy life?

Podczas koncertu usłyszymy zarówno klasykę polskiej piosenki jak i znane melodie filmowe, a wszystko w pięknych, oryginalnych aranżacjach. Magdalena
zawartko to artystka, która nie boi się wyzwań. wokalistka jazzowa z dyplomem śpiewaczki operowej. Taką artystyczną duszę ujarzmiać będą na scenie
muzycy współpracujący z czołówką polskiej i europejskiej sceny jazzowej: dominik Gawroński – trąbka, flugelhorn, Paweł Kukuła – piano,
Grzegorz Piasecki – kontrabas.

zapraszamy na pierwszą publiczną prezentację najnowszej, autorskiej płyty andrzeja
Poniedzielskiego pt. life?
w roku 2014 andrzej Poniedzielski obchodził 60-lecie
urodzin, w roku 2015 będzie
obchodził 40-lecie pracy twórczej. oba jubileusze były pretekstem do powstania nowego
programu – spektaklu w wyfot. J. Poręba
konaniu autora, przy akompaniamencie andrzeja Pawlukiewicza pt. MoNday _day.
w programie koncertu znajdą się nowe piosenki, ale też skecze,
wiersze i autorskie komentarze. dużo humoru, ale i wzruszeń.
Jak obiecuje artysta, będzie: SiNG SPriNG & driNK...

8 marca, godz. 19:00 | Mleczarnia,
ul. włodkowica 5. Bilety: 25/15 zł

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

7 marca, godz. 18:00 | Sala Teatralna impart, ul. Mazowiecka 17.
Bilety: 50 zł, 40 zł (balkon)
G. 20:00 | ciA

leGiony PolSkie
1914–1918

kolAcjA dlA GłUPcA

Pełech i hoRnA dUo

G.17:00|PTTk, Rynek-Ratusz 11/12

G.20:00|wrocławski Teatr komedia

PPS iM. MarKa dłUGoSza
Jak brzmi latynoska energia? To kombinacja oryginalnych gitarowych aranżacji w stylu samby, bossa-nowy,
tanga oraz smooth-jazzowych improwizacji. Taki klimat zapanuje podczas koncertu, duet odtwarzy utwory Pata Metheny’ego, ralpha Townera, astora Piazzolli,
Stanleya Myersa, a także sięgając po oryginalne aranżacje utworów celso Machado i azizy Mustafy zadeh.
Te znakomite kompozycje ożyją przede
wszystkim dzięki talentom doskonałych
gitarzystów klasycznych, jakimi są:
Krzysztof Pełech oraz robert horna.

dla dzieci » » »
kSięGA dŻUnGli Teatr lalki
i aktora z wałbrzycha

kARol nienARTowicz

G. 17:00 | owe odra, oława

wAldeMAR GRzelAk

6 iii 2015 PiąTeK

oBrazy Morza
wystawy fotograficzne

22 marca, godz. 18:00 | Sanatorium kultury,
Przejście Garncarskie 2. Bilety: 30/20, wdk 5 zł drożej!

KoNcerTy » » »
AMAdeUSz
G. 18:00 | Teatr PwST

wySTawy » » »
oBrazy Gór

G. 17:00 | BwA jelenia Góra

jUBileUSzowA edycjA
GRAFiki Młodych

TRzy RAzy łóŻko

G. 17:00 | Muzeum Papiernictwa

G.18:00|wrocławski Teatr komedia

oPeRA in loVe.

PATRyk nieczARowSkinieczAR GAleAToRiUM

Gala operowo-operetkowa
z okazji dnia Kobiet

wystawa rzeźby i płatnerstwa artystycznego

G. 19:00 | Mdk w zgorzelcu

G. 17:30 | Muzeum Sztuki
Mieszczańskiej

leninGRAd

jAcek zAwAdzki KoNcerT KaMeralNy

G. 19:00 | impart

PRzeMySłAw PiwowAR

romanse cygańskie wykonywane w oryginalnych wersjach językowych, a także songi kanonicznych bardów
m.in. takich jak okudżawa, wysocki, dylan czy cohen.
Usłyszymy autorski wybór, wykonywanych z niezwykłą szczerością i ekspresją, piosenek. od wspomnianych wyżej klasyków, po piosenki z repertuaru
demarczyk, Grechuty, na twórczości elli fitzgerald i Beatlesów kończąc.

Red TRio + GeRARd leBik
i PioTR dAMASiewicz

wernisaż pt. fotografa uliczna

G. 20:00 | klub Firlej

iwonA deMko

ATRAkcyjny kAziMieRz

aNioły.NeT Po wernisażu
spotkanie z autorką

19 marca, godz. 19:00 | Sanatorium kultury,
ul. Przejście Garncarskie 2. Bilet 10 zł

łUkASz MATUSzyk BaGaŻ
Koncert promujący debiutancką płytę artysty, związanego z legnickim teatrem muzyka i kompozytora. Muzyczny fajerwerk, pełna niespodzianek przygoda
w labiryncie dźwięków. wirtuozeria i najprostsza radość muzykowania – po prostu łukasz Matuszyk i jego przyjaciele!
1 marca, godz. 19.00 | Scena Gadzickiego,
Teatr Modrzejewskiej w legnicy. Bilety 20 zł

G. 20:00 | A'propos club

G. 18:00 | Galeria za Szafą

SPeKTaKle » » »

G. 18:00 | Galeria Sztuki, legnica

łUcjA z lAMMeRMooRU

FoToSynTezA

G. 19:00 | opera wrocławska
G. 19:00 | TP Scena kameralna

instalacje, projekcje, promocja
suplementu do Katalogu entropii Sztuki

niewidziAlny chłoPiec

G. 19:00 | Galeria entropia

FARinelli
G. 19:00 | Teatr współczesny

joPlin
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol

Rocky FReAk Show!
G. 19:00 | ToTu

wielcy inni: jezUS,
GoMBRowicz, oSieckA
G. 19:00 | Teatr dramatyczny

PRzyjAciółki z wenUS

PreMiera

SPoTKaNia » » »
SłAwoMiR koPeR

autor książek historycznych
G. 17:00 | MBP, Filia nr 18

7 iii 2015 SoBoTa
KoNcerTy » » »
AndRzej PoniedzielSki
G. 18:00 | impart

21

Partnerzy
strategiczni:

sala koncertowa
Filharmonii

marca
sobota / Sat
18:00

Koncert specjalny z okazji 330. rocznicy
urodzin J.S. Bacha
Andrzej Kosendiak – dyrygent
:URFîDZVND2UNLHVWUD%DURNRZD
Program:
-6%DFKDie Kunst der Fuge BWV 1080

22

marca
niedziela / Sun
18:00

sala koncertowa
Filharmonii

Koncert Chóru NFM z okazji 330. rocznicy
urodzin J.S. Bacha
$JQLHV]ND)UDQNöZ¾HOD]Q\ – dyrygent
Marcin Szelest – basso continuo
&KöU1)0
Program:
0RWHW\%DFKDŋKDUPRQLDJîRVöZ
-6%DFKSinget dem Herr ein neues Lied BWV 225, Jesu,
meine Freude BWV 227, Der Geist hilft unser Schwachheit auf
BWV 226, Fürchte dich nicht BWV 228, Komm, Jesu, komm
BWV 229, Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230
&KöU0HORPDQD

28

CHÓR
0(/20$1$

marca
sobota / Sat
18:00

sala koncertowa
Filharmonii

27

marca
piątek / Fri

sala koncertowa
Filharmonii

19:00

Koncert Orkiestry Symfonicznej NFM
Jacek Kaspszyk – dyrygent
Maria Forsström – mezzosopran
2UNLHVWUD6\PIRQLF]QD1)0
Program:
)6FKXEHUWGretchen am Spinnrade ' DUDQĝ)/LV]W  Nacht
und
Träume ' DUDQĝ05HJHU  Erlkönig ' DUDQĝ)/LV]W
$6FKùQEHUJGurrelieder IUDJP
A. von Zemlinsky Die Seejungrfau

30

marca
poniedziałek / Mon
18:00

sala koncertowa
Filharmonii

Koncert specjalny
Koncert NFM Leopoldinum
Ernst Kovacic – dyrygent, skrzypce
1)0/HRSROGLQXPŋ2UNLHVWUD.DPHUDOQD
Program:
W.A. Mozart III Koncert skrzypcowy G-dur KV 216, IV
Koncert skrzypcowy D-dur KV 218, V Koncert skrzypcowy
A-dur KV 219

Andrzej Kosendiak – dyrygent
$OGRQD%DUWQLN0DU]HQD0LFKDîRZVND– soprany
3LRWU\NRZVNL3LRWU2OHFK– alty
1LFKRODV0XOUR\– tenor, Ewangelista
.DURO.R]îRZNL– tenor
-HU]\%XWU\Q-DURVîDZ%UÙN– basy
$UW\ĂFL&KöUX1)0&KöU&KîRSLÙF\1)0
:URFîDZVND2UNLHVWUD%DURNRZD
Program:
-6%DFK3DVMDZJĂZ-DQDBWV 245

Mecenat:

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

8

Nr 253 – marzec 2015

SiedeM MinUT Po Północy PreMiera

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

MokoSz PreMiera
reżyseria: Józef Markocki, opracowanie muzyczne Jacek hałas, witold Kozłowski
Najnowszy spektakl wrocławskiego Teatru forma nawiązuje do prastarej kultury Słowian. Przedstawia rok
obrzędowy od wiosny do zimy, poprzez użycie pradawnych symboli obrzędów inicjacji relacji pomiędzy kobietą i mężczyzną. Mokosz jako macierz prastara matka
ziemia wilgotna, często w wielu plemionach, zwłaszcza
na wschodzie, porównywana do urodzajnej gleby
i płodnej kobiety, bruzdy ornej. orkę pojmowano jako
akt płciowy wobec ziemi. w spektaklu Mokosz – matka
ziemia przedstawiona jest w czterech odsłonach z których każda symbolizuje porę roku i jest ukazaniem różnych obliczy natury kobiety i mężczyzny. Spektakl jest
próbą rekonstrukcji dawnych obrzędów w formie teatru
ruchu przy muzyce i śpiewie kreowanych na żywo.
25 marca, godz. 19:00 | ck Agora,
ul. Serbska 5a, wrocław. wstęp wolny!

Spektakl dyplomowy studentów iV roku wydziału lalkarskiego PwST w roku akademickim 2014/2015
opowiemy wam pewną historię. To nie
do końca prawda. opowiemy wam kilka
historii. o nikczemnej królowej, która była wiedźmą, młodym księciu i pięknej
córce farmera. o zgorzkniałym aptekarzu,
pastorze słabej wiary i jego dwóch
córkach. a także o chłopcu, który pewnego
dnia stał się niewidzialny. i o potworze odwiedzającym go zawsze siedem minut po północy. Jeśli jednak
wydaje się wam, że będzie to bajka, to bardzo się mylicie. Bo
przede wszystkim opowiemy o chorobie. o odchodzeniu kogoś
bardzo bliskiego, o najgłębiej skrywanych lękach, o rozpadzie
świata. i o dojrzewaniu do prawdy, tej najbardziej bolesnej.
„historie to najdziksze ze wszystkich stworzeń. Potrafią ścigać,
gryźć i prześladować”.
Spektakl zrealizowany w ramach Programu integracyjnego
Uczelni artystycznych wrocławia.
Premiera: 27, 28 luty, godz. 18:00 | czarna Sala PwST
Spektakle: 2, 3, 4 marzec, godz.18:00 | Teatr PwST,
ul. Braniborska wstęp wolny za rezerwacją tel. 71 358 34 23

kAzik
& kwARTeT PRoFoRMA

Roxxy2hoT

G. 18:00 | ck Muza,
Armii krajowej 1, lubin

oPeRA in loVe

joAo de SAUSA
G. 18:00 | hotel Pałac Staniszów,
jelenia Góra

MiziA&MiziA BlUeS BAnd
G. 20:00 | Firlej

liRoy & STeAMloVe
G. 20:00 | Stary klasztor

STePPA wARRiRoS
7Th BdAy - ViBRonicS,
RAdikAl GURU,
FlyAh hoRnS
G. 21:00 | ToTu

BAllAdynA kwiaty ciebie nie obronią
Juliusz Słowacki PreMiera
Balladyna wojciecha farugi, przeglądająca się w Beatrix cenci Juliusza Słowackiego, to podróż do wnętrza
głowy panny młodej, która występuje przeciw normie.
wchodzi na drogę, z której nie ma powrotu. czy pomoże jej wspólnota kobiet żyjąca na skraju lasu? Jaką
tajemnicę skrywa Grupa G., od której w nocy odłącza
się Goplana? Kim jest Grabiec i przed czym ucieka? czy
seryjna morderczyni Balladyna to bohaterka czy ofiara społeczeństwa? dlaczego nic nie wiadomo o jej ojcu, a opowieść o jej dziecku z Kostrynem nagle się
urywa? Pytania mnożą się jak w kryminalnej zagadce,
ale odpowiedź nie gwarantuje ocalenia.
To, co realne i nierealne splata się w niemożliwej do jednoznacznego rozdzielenia grze. Stawką jest wolność.
Premiera 27 lutego 2015 | godz. 19:00. 28 lutego, godz.
19:00 – po spektaklu spotkanie widzów z realizatorami
1 marca, godz. 18:00 | Teatr dramatyczny
im. jerzego Szaniawskiego, duża Scena – wałbrzych

SPeKTaKle » » »
PodoBno MARiAn...
G. 17:00, 20:00 | Sc. na Bielanach

kolAcjA nA czTeRy Ręce
G.17:00|wrocławski Teatr komedia

TAjeMniczy oGRód

G. 19:00|caffe Modieska, legnica

Gala z okazji dnia Kobiet
G. 19:00|Teatr Stary, Bolesławiec

RAT PAck, czyli SinATRA
z koleGAMi
G. 17, 20|Teatr Muzyczny capitol

MAydAy 2
G.20:00|wrocławski Teatr komedia

SPoTKaNia » » »
dzień koBieT w Al-MARze
G. 12:00 | Szkoła Tańca Al-Mara
ul. ofiar oświęcimskich 19,

Slow Food nA TAleRzU

warsztaty
G. 15:00 | cRz krzywy komin

inkARnAcje koBiecoŚci

Bogusław Bednarek słowo
i Martin złotnicki dźwięk
G. 18:00 | klub pod kolumnami

G. 17:00 | Teatr współczesny

wycieczKi » » »

koBieTA Bez cieniA

ŚlAdAMi kSięŻnej dAiSy
Von PleSS wycieczka-rajd

G. 19:00 | opera wrocławska

FARinelli
G. 19:00 | Scena kameralna

niewidziAlny chłoPiec
G. 19:00 | Teatr współczesny

MoRAlnoŚć PAni
dUlSkiej 2
G. 19:00 | Teatr Arka

PRzySzedł MęŻczyznA
do koBieTy
G. 19:00 | Teatr dramatyczny

joPlin
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol

własnym środkiem lokomocji
G. 8.00 | Muzeum Miedzi, ul. św
jana, legnica, tel. 76 862 49 49

oPoRów
– PARk klecińSki
– zAMek ToPAcz

prowadzi ewa witek i Grażyna Skowrońska
G. 10:00 | pętla 4, 5, 10 oporów

ŚlAdAMi hRABiny coSel

Stolpen Pillnitz – Sebnitz
Manuf. Sztucznych Kwiatów
Podróżnik | tel. 609 941 775

10

Nr 253 – marzec 2015

okno nA PARlAMenT

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

oBliczA TeATRU
17 edycJa PolKowicKieGo feSTiwalU
repertuar festiwalowy jest zbiorem tego, co w teatralnej Polsce najciekawsze. festiwal rozpocznie sztuka
Teatru Powszechnego z warszawy JaKoBi i leideNTal
hanocha levina – w mistrzowskim wykonaniu edyty
olszówki, Jacka Braciaka i Michała Sitarskiego.
hanoch levin to jeden z najważniejszych izraelskich
dramatopisarzy, którego sztuki cieszą się niesłabnącą
popularnością, również w Polsce. Jego bohaterowie to
ludzie, którzy często uwięzieni są w sieci relacji międzyludzkich, czują się samotni i przez to jeszcze bardziej
stają się zależni od innych osób. Tak też jest w sztuce
Jakobi i leidental, którą na warsztat wziął Marcin hycnar. Młody reżyser genialnie wyczuł farsowość sztuki
levina oraz w 100 procentach wykorzystał umiejętności i doświadczenie trójki znakomitych aktorów.
Moda na kulturę żydowską jest w Polsce widoczna już
od pewnego czasu. również teatr nie pozostaje obojętny na te zmiany i sam skłania się ku poszukiwaniu
autorów i sztuk z tamtejszych kręgów. ową tendencję
można śmiało powiązać z tegorocznym repertuarem XVii edycji polkowickiego festiwalu, w którym
znalazły się dwie sztuki autorów izraelskich oraz niezwykłe widowisko Teatru Żydowskiego z warszawy.
1 marca, godz. 16:00 i 19:00 | Aula Forum zespołu Szkół,
ul. Skalników 6. Bilety: 45 zł

SPeKTaKl TeaTrU KwadraT z warSzawy
Praca w sejmie to nie jest niedzielna igraszka. Utarczki parlamentarne, boje polityczne, odpowiedzialność za losy kraju…
Można sobie zatem wyobrazić, że pod tak ogromną presją, któryś z urzędujących ministrów może potrzebować natychmiastowego relaksu. a skoro tuż za rogiem stoi luksusowy hotel,
sekretarka szefa opozycji jest akurat zainteresowana chwilową służbą na rzecz koalicji, a do debaty zostało jeszcze kilka
minut, przyszłość państwa wydaje się być niezachwiana... Brawurowa adaptacja słynnego cooney’owskiego okna na parlament. Tym razem… na nasz parlament.
2 marca, godz. 17:30 i 20:30 | Teatr Muzyczny capitol,
ul. Piłsudskiego 67, wrocław

8 iii 2015 Niedziela

dUlSkiej 2

KoNcerTy » » »

PRzySzedł MęŻczyznA
do koBieTy

dzień koBieT z Anną
wySzkoni

G. 18:00 | Teatr Arka

G. 18:00 | Teatr dramatyczny

G. 15:00 i 19.00 | klub Anima

MAydAy 2

RoBeRT GAwRon
– UkUlele

G.18:30|wrocławski Teatr komedia

G. 17:00 | A'propos club

jAkUB koŚciUSzko

Guitar sounds jazzy

zAniM chłodeM Powieje
dzień Po spektaklu spotka-

nie z twórcami poprowadzi
Krystyna zajko-Minkiewicz

G. 18:00 | Sanatorium kultury

G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej

oPeRA in loVe

joPlin

Gala z okazji dnia Kobiet

G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol

G. 19:00 | ok dzierżoniów

Rocky FReAk Show!

MAGdAlenA zAwARTko

G. 19:00 | ToTu

o KoBieTach

SPoTKaNia » » »

G. 19:00 | Mleczarnia

Slow Food nA TAleRzU

iliAdA. wojnA PreMiera

woMen

G. 12:00 | cRz krzywy komin

epickie arcydzieło homera, stojące u początków literatury światowej, w szlachetnej przeróbce współczesnego włoskiego prozaika alessandro Baricco,
zatytułowanej homer, iliada. opowieść o ludzkich namiętnościach, które i dawniej, i dziś sprowadzają
na nas jedno z największych nieszczęść – wojnę.
Spektaklem iliada. wojna zadebiutuje na legnickiej
scenie jeden z najciekawszych reżyserów współczesnego polskiego teatru, łukasz Kos.

G. 19:00 | owe odra, oława

widziMiSie

odkRyj Siłę w SoBie
i kReUj Życiowe zMiAny

Jazz zaMiaST GoździKa

warsztat z okazji dnia Kobiet

G. 20:00 | collosseum jazz caffe

G. 15:00 | nalanda

PReMieRA 22 marca, godz. 19:00
27 marca, godz. 17:00 – URoczySTy SPekTAkl z okAzji
MiędzynARodoweGo dniA TeATRU
28 i 29 marca, godz. 19:00, 24, 25 i 26 marca, godz. 11:00
Scena Gadzickiego – Teatr Modrzejewskiej w legnicy.
Bilety premierowe: 50 zł. Po premierze: 27 i 16 zł

SPeKTaKle » » »

wycieczKi » » »

cyRUlik SewilSki

BiAły koŚciół – wzGóRzA
STRzelińSkie – BiAły
koŚciół

G. 17:00 | opera wrocławska

TRzy RAzy łóŻko
G.17:00|wrocławski Teatr komedia

RAT PAck, czyli SinATRA
z koleGAMi

Kaziuki i dzień Kobiet
przy ognisku
G. 7:15 | dw. Gł. PkP

G. 17:00 |Teatr Muzyczny capitol

dla dzieci » » »

niewidziAlny chłoPiec

BAjkA o dwóch doMkAch

G. 18:00 | Teatr współczesny

MoRAlnoŚć PAni

G. 10:00 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka
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feTa 2015
16. festiwal ewentualnych
Talentów aktorskich

zgłoś się!
Rocky FReAk Show! PreMiera
MiNi SUPerwidowiSKo
Nadszedł czas na bal osobliwości w domu frankensteina! Teatr i zabawa w jednym. Kultowe teksty, memów i nie tylko! aktorzy Teatru ToTu sięgają tym
razem po oryginalne natchnienia aż z 1970 roku i to
pozostaje główną koncepcją sztuki. Spektakl tworzony jest na motywach sztuki teatralnej The rocky horror Show autorstwa richarda o'Briena.
Scenariusz i reżyseria: Jacek Kupczak.
Premiera 1 marca, godz. 19:00,
spektakle 6 i 8 marca, godz. 19:00 | ToTu,
hubska 6, wrocław. Bilet: 30 zł

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

PRzyjAciółki z wenUS PreMiera

wyślij nagranie swojego monodramu do 2 kwietnia 2015!
Festiwal 16-19 kwietnia 2015

GARdzienice wyKład
w raMach cyKlU KiNo TeaTralNe:
TeaTr z dUcha MUzyKi
Gardzienice – tradycja i forma, wykład poświęcony wpływowi
ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice na współczesny teatr alternatywny, ilustrowany fragmentami filmowymi.
Próba synchronicznego spojrzenia na historię zespołu włodzimierza Staniewskiego przez pryzmat działalności grup, dla których teatralna tradycja Gardzienic stała się inspiracją
i przyczynkiem do własnych poszukiwań artystycznych.
wykład poprowadzi Tobiasz Papuczys, niezależny krytyk teatralny. Sekretarz redakcji rocznika Studia filmoznawcze.

Tryskająca humorem muzyczna opowieść o kobietach
i mężczyznach. To rzecz o uczuciach, związkach, konfliktach, ukazująca w sposób zabawny różnice między
płciami. dla kobiet spektakl jest niepowtarzalną szansą zgłębienia tajemnic budowania szczęśliwego
związku. zabawną i momentami liryczną historią, która umożliwia oderwanie się od codziennych rozterek
i zmartwień. dla mężczyzn jest to okazja do odbycia
podróży w dziwny i fascynujący świat kobiecego umysłu. Spektakl zakłada poprzez śmiech i wspólną zabawę interakcję z publicznością. Kabaretowe sceny,
niespodziewane zwroty akcji i wszechobecny humor,
a także szlagiery przyprawione nutką pikanterii to
główne atuty przedstawienia.

4 marca, godz. 19:00 | Sala kinowa instytutu Grotowskiego, Przejście
Żelaźnicze – Rynek. wstęp wolny!

6 marca, godz. 20: 00 | ciA – centrum inicjatyw Artystycznych, Tęczowa 79-81,
wrocław. Bilety: 18/12 zł

zeMSTA

G. 11:00 | opera wrocławska

kABAReT Ani MRU MRU

G. 9:00|wrocławski Teatr komedia

dzieci z BUlleRByn

JaK Się Nie da, a Bardzo Się chce... To MoŻNa
Niepodrabialna gra i pointy trafiające w punkt, wszystko podane w charakterystycznej dla ani Mru-Mru
najlepszej jakości.

SMoki

G. 11:00 | Scena kameralna

G. 12:00 | Teatr PwST

11 iii 2015 środa

PoRAnki FilMowowARSzTATowe

w marcu – jak w garncu!
G. 12:30 | centrum Sztuki wRo

koPciUSzek
G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora

wSPAniAłA PRzyGodA
zAjącA TeoFilA
G. 17:00 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka

SPeKTaKle » » »
SMoki
G. 10:00 i 12:00 | Teatr PwST

GAłGAn
G. 19:00 | Teatr współczesny

niedoSkonAłe
G. 20:00 | ciA

wySTawy » » »
MAłGoRzATA wAlkowiAk

KoNcerTy » » »

wernisaż wystawy malarstwa

jAzz jAMM SeSSion

G. 17:00 | kamieniczka Małgosia

G. 19:00 | impart

dla dzieci » » »

SPeKTaKle » » »

czeRwony kAPTURek

AMAdeUSz
G. 18:00 | Teatr PwST

KoNcerTy » » »

SPoTKaNia » » »

Good joB - j.j. BAnd

wARSzTATy liTeRAckie

PodoBno MARiAn... KoMedia

MaGiel SzTUK
z olGą ToKarczUK

7 marca, godz. 17:00 i 20:00 |
ATM Scena na Bielanach, dwa Światy 1,
Bielany wrocławskie. Bezpłatny autokar
(odjazd opera/hotel Monopol)

G. 20:00 | Stary klasztor

9 iii 2015 PoNiedziałeK

1 marca, godz. 17:00 | centrum kultury
wrocław-zachód, ul. chociebuska 4-6

czyli jak złowić przystojnego faceta, kiedy jest się
w widocznym, piątym, miesiącu ciąży, a facet na pewno nie jest ojcem dziecka? Te, i inne jeszcze, pytania
stawia sobie Basia, główna bohaterka tej historii.

oliVieR heiM

G. 18:00 | Salonik Trzech Muz

czynne PoniedziAłki

G. 19:00 | TP Scena kameralna

G. 19:00 | impart

PhilM w FiRlejU
G. 20:00 | Firlej

SPeKTaKle » » »
SMoki
G. 10:00 i 11:00 | Teatr PwST

10 iii 2015 wToreK

SAMSon i dAlilA

KoNcerTy » » »

BURzA

AniA dąBRowSkA
G. 19:00 | Sala Audytoryjna, ul.
wystawowa 1

RoGelio SoSA i Mike
MAjkowSki
G. 20:00 | klub Firlej

G. 19:00 | opera wrocławska
G. 19:00 | Scena im. jerzego
Grzegorzewskiego

GAłGAn
G. 19:00 | Teatr współczesny
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wRocłAwSkie cenTRUM
TwóRczoŚci dzieckA | wcTd
zaPiSy Na MiędzyPoKoleNiowy
ProJeKT wielKoPoSTNy
warsztaty teatralne, w wyniku których (21-22 i 28-29 marca
w godz. 11-16.00) powstanie pokaz inspirowany Misterium
Męki Pańskiej, który zostanie pokazany 29 marca.
wcTd | kuźnicza 29a. Udział jest bezpłatny, zapisy tel. 662 034 338

zgłoszenia do 11 marca: karabola@wok.walbrzych.pl
lub osobiście. Karta zgłoszenia i regulamin przeglądu
dostępny na stronie www.wok.walbrzych.pl
już 21 marca, godz. 11:00 | Sala łańcuszkowa Starej
kopalni, wok ul. wysockiego 29

KoSMiczNa PodróŻ
Spektakl dla dzieci najnajmniejszych w wieku
1-4. Nie ma tu podziału na scenę i widownię.
Mali widzowie mogą gadać, gaworzyć, wiercić się
i kręcić. To teatr bezpieczny, w którym nic nie dzieje się nagle,
nie ma głośnej muzyki, a sama fabuła jest raczej pretekstem,
zaproszeniem do zabawy, niż wielowątkową historią.

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

15 marca, godz. 10:30 | wcTd

PRzyPAdki dokToRA BoniFAceGo
TRąBki dla dzieci od 4 do 8 laT
Spektakl na podstawie książki anny rumianek jest
próbą oswojenia dzieci z wizytą w gabinecie lekarskim. razem z kukułką, sową z rejestracji, psem Burkiem, jeżem i innymi zwierzętami dzieci odwiedzają
rozmaite gabinety lekarskie.
13 marca, godz. 9:00, 14 marca, godz. 16:00 | impart,
ul. Mazowiecka 17. Bilet: 15 zł

Żywa woda
Nowy spektakl repertuarowego Teatru dziecięcego!
w przedstawieniu występują
najzdolniejsi uczestnicy warsztatów dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Ukazuje historię
obecną we wszystkich kulturach: o uzdrawiającej i magicznej mocy czystej,
nieskażonej wody. dla dzieci od lat 3.
22 marca, godz. 17:00 | wrocławskie centrum Twórczości dziecka wcTd, kuźnicza 29a, wrocław

Życie MARiAnA
liFe-Show
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol

MarzeNia do SPełNieNia
Komedia dla całej rodziny. Niesforny Jaś
i jego koleżanka, rezolutna Tola, za sprawą tajemniczego chochlika Mago ruszają w podróż
do krainy, w której mogą spełniać się wszystkie marzenia. Spektakl zawładnie sercami całej publiczności
nie wyłączając dorosłych.
15 marca, godz. 16:00 | Teatr na ostrowie, ul. katedralna 4,
wrocław. wstęp wolny!

SPeKTaKle » » »
SMoki

kino TeATRAlne:
TeATR PieŚń kozłA

PRoMeTeUSz Spektakl

G. 10:00 i 11:00 | Teatr PwST

akrobatyczno-taneczny
G. 11:00 i 19.00 | impart

nAPój MiłoSny

G. 19:00 | Sala kinowa iG

G. 19:00 | opera wrocławska

SPoTKaNia » » »

SMycz

iconeS ReGUM PoloniAe

najstarsze poczty polskich
władców – wykład wygłosi aldona Mikucka
G. 17:00 | Aula ossolineum
ul. Szewska 37

doTyk TęSknoTy

Spotkanie poetycko-muzyczne ilony Kalińskiej i anny leśniewskiej, prow. a. Paciorek

TeATRAlne konTURy

G. 17:00 | klub Muzyki i literatury

w raMach oBchodów świaToweGo dNia TeaTrU
zapraszamy dzieci i młodzież na obchody światowego dnia Teatru, podczas którego odbędzie się pokaz spektaklu dziecięcego z wrocławskiego centrum
Twórczości dziecka oraz niezwykłe warsztaty teatralne, przygotowane specjalnie z tej okazji.

dla dzieci » » »

28 marca, godz. 16:00 | kontury kultury,
ul. jagiellończyka 10a. wstęp wolny!

G. 19:00 | impart

filMy » » »
po projekcji spotkanie z Grzegorzem Bralem, prowadzenie
Tobiasz Papuczys

TeATR nA oSTRowie

Koncert Teatru Piosenki

dzieci z BUlleRByn
G. 11:00 | Scena kameralna

12 iii 2015 czwarTeK
KoNcerTy » » »
PRzed PReMieRą…
AGnieSzkA PRzekUPień

G. 19:00 | Scena kameralna

BURzA
G. 19:00 | Scena im. jerzego
Grzegorzewskiego

GAłGAn
G. 19:00 | Teatr współczesny

PATeRnoSTeR
G. 19:00 | Teatr współczesny

Życie MARiAnA
liFe-Show
G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol

wySTawy » » »
Rękodzieło wielkAnocne
G. 16:00 wernisaż | Galeria
dolnośląskiego Stow. Artystów
Plastyków, pl. Św. Macieja 5A

wycieczKi » » »
SPoTkAnie klUBowe
TMw/oSkAR
G. 15:30 | kamieniczka Małgosia

fot. D. Linkowski

fot. D. Linkowski

fot. B. Sowa

fot. M. Grotowski

W MARCU
WE WROCŁAWSKIM TEATRZE PANTOMIMY
» DOTKNIJ TEATRU
W ramach ogólnopolskiego programu DOTKNIJ TEATRU
zapraszamy na bezpłatne warsztaty teatralne:
– 26 marca, czwartek, zajęcia dla seniorów (+50 l.),
– 28 marca, sobota, zajęcia dla młodzieży (16-23 l.),
– 29 marca, niedziela, zajęcia dla dzieci (3-6 l.).

» AKCJA: EDUKACJA
Zajęcia teatralno-aktorskie dla dzieci, młodzieży i seniorów.
W programie zajęć znajdują się zarówno pantomima, jak i teatr
słowa, lalek. Zapraszamy w każdy wtorek, czwartek i sobotę!

Więcej na www.pantomima.wroc.pl
Obowiązują wcześniejsze zapisy:
agnieszka.charkot@gmail.com

Więcej informacji na
www.pantomima.wroc.pl/edukacja/akcjaedukacja
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji KGHM Polska Miedź
fot. B. Sowa

rezerwacje biletów: Wrocławski Teatr Pantomimy, tel. 71/337 21 03, a.paluch@pantomima.wroc.pl
sprzedaż biletów: Kasy Teatru Polskiego

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

od 21 lutego do 21 marca
Galeria Sztuki SocATo, Plac Solny 11, wrocław

GaleaToriUM | wySTawa rzeźBy
i PłaTNerSTwa arTySTyczNeGo
artysta wykorzystując starożytne techniki kształ-towania metalu tworzy repliki hełmów
oraz unikatowe formy z blachy. Na wystawie znajdą się
m.in. wśród prezentowanych
hełmów-portretów wyjątkowe
wizerunki anny Marii Jopek i Kayah.
Patryk Nieczarowski (alias Nieczar) jest absolwentem wydziału
rzeźbiarskiego wrocławskiej aSP. Na co dzień zajmuje się szeroko pojętą metaloplastyką, w szczególności płatnerstwem, wykonując repliki historycznych hełmów. Jestem jedynym w Polsce
dyplomowanym artystą rzeźbiarzem łączącym klasyczną rzeźbę i starożytne techniki metaloplastyczne – w tym wykonywanie przestrzennych obiektów z jednego kawałka blachy bez cięć
i łączeń. Jego prace znajdują się u kolekcjonerów z niemal wszystkich państw europy
oraz z australii.

ShinyA AyAMA
henRyk zelAŚkiewicz MalarSTwo

wernisaż 6 marca, g. 17:30 | Muzeum Sztuki
Mieszczańskiej, Patio Młodych, Ratusz Rynek,
wrocław (do 31.03)

PoST – oBRAz dyScyPliny

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

Post – czas kiedy ma się ochotę na coś pozbawionego
zbędnych dodatków, sztucznych barwników i lukrowej
dekoracji. czas kiedy chcemy zbliżyć się do istoty rzeczy,
dotknąć sedna sprawy. Próbą takiego zbliżenia może
być sztuka abstrakcyjna, zwłaszcza geometryczna.
artyści biorący udział w wystawie: daniel cybulski, Mateusz dąbrowski, Jarosław Grulkowski, Katarzyna
feiglewicz, Karolina Jaklewicz, Michał
Misiak, Bartłomiej węgrzyn, olga ząbroń. Kuratorki: Karolina Jaklewicz,
Magdalena Bobko.

Japoński twórca młodego pokolenia, urodzony w Kyoto i zakochany w Polsce, którą poznał poprzez filmy
wajdy, Kawalerowicza i zanussiego. dzieła przedstawiają fascynacje polskim miastem przez człowieka
poszukującego swojego miejsca na ziemi. emanuje
z nich charyzma i wielki talent.
Uzupełnieniem jest galeria dzieł naszego twórcy domowego p. Żelaśkiewicza, wrocławskiego
oryginała, który na swój szczególny
sposób odmalowującego ekspresyjnie
odrealnioną nierzeczywistość.
do 31 marca | Galeria Sztuki naiwnej
i ludowej, kiełbaśnicza 31, wrocław

13 iii 2015 PiąTeK

SPoTKaNia » » »

KoNcerTy » » »

kRólowA wikToRiA.
ŻonA, MATkA, kRólowA

MieczySłAw SzczeŚniAk
G. 20:00 | ck Agora

AnGelo wAnGeliS - BUzUki
G. 20:00 | A'propos club

wykład monograficzny prof.
UP, dr hab. Mariusza Misztala
G. 16.00 | Muzeum Miedzi, ul. św
jana, legnica

SPeKTaKle » » »

dla dzieci » » »

SMoki

PRzyPAdki dokToRA
BoniFAceGo TRąBki

G. 10:00 | Teatr PwST

PRoMeTeUSz Spektakl

G. 9:00 | impart

akrobatyczno-taneczny

SAcheM.
wódz czARnych węŻy

G. 11:00 i 19.00 | impart

coURTney loVe

G. 18:00 | Teatr lalki i Aktora

G. 18:00 | Scena na Świebodzkim

14 iii 2015 SoBoTa

MonikA niwelińSkA

weSele FiGARA

ProMieNiowaNie
Monika Niwelińska, artystka wizualna, uprawia
malarstwo, rysunek, instalację, fotografię – procesy światłoczułe.
z serii: radioactive
w pracy twórczej interesują ją analogie pomiędzy pamięcią a percepcją – szczególnie w odniesieniu do miejsca i czasu; także kwestie
dotyczące zagadnień obraz-entropia-melancholia. absolwentka aSP w Krakowie, studiowała także filozofię
na UJ w Krakowie. Stypendystka akademie der bildenden Künste/wiedeń oraz University of alberta w edmonton, Kanada. laureatka wielu nagród i grantów
(Stypendium Młoda Polska, stypendia Ministra Kultury
i dziedzictwa Narodowego, stypendium Miasta Krakowa). liczne wystawy w kraju i za granicą.

G. 19:00 | opera wrocławska

KoNcerTy » » »

SMycz

SeBASTiAn Riedel & cRee

G. 19:00 | Scena kameralna

G. 20:00 | A'propos club

13 mara, godz. 18:00 | Galeria entropia, ul. Rzeźnicza 4

PATeRnoSTeR
G. 19:00 | Teatr współczesny

Błędny okRąG
G. 19:00 | ToTu

jAk PowieTRze
G. 19:00 | Teatr Arka

BAllAdynA
kwiaty ciebie nie obronią
G. 19:00 | Teatr dramatyczny

SPeKTaKle » » »
coURTney loVe
G. 18:00 | Scena na Świebodzkim

cyGAneRiA
G. 19:00 | opera wrocławska

SMycz
G. 19:00 | Scena kameralna

PRoMeTeUSz Spektakl

akrobatyczno-taneczny

wySTawy » » »

G. 19.00 | impart

odloT

PATeRnoSTeR

Prezentacja Pracowni Plastycznej reja17

RUSkA ŚMieRć

G. 19:00 | Teatr współczesny

G. 17.30 | Mdk Śródmieście

G. 19:00 | ToTu

PRoMieniowAnie

BAllAdynA
kwiaty ciebie nie obronią

Monika Niwelińska
G. 19:00 | Galeria entropia

G. 19:00 | Teatr dramatyczny

MUZEUM NARODOWE WE WROCŁAWIU
MARZEC 2015
Dyrektor
Piotr Oszczanowski
zaprasza

8:45"8:45"&
8:45"8:$;"408&

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

458»3$;&3ġ$&4[UVLBNFUBMVEPCZNPEFSOJ[NVXF8SPDBXJV
NBSDBD[FSXDB

Będzie to pierwsza wystawa prezentująca mało znaną i w niewielkim stopniu zbadaną twórczość artystów-rzemieślników działających na Śląsku w 1. połowie XX w.
Pokazanych zostanie prawie 200 dzieł sztuki – secesyjnych, w stylu art déco i modernistycznych. „Chcemy przypomnieć wspaniałe dzieła tamtego okresu i odkryć współczesnym postaci ich twórców - wybitnych, ale zapomnianych wrocławskich artystów,
m.in. złotnika Ericha Adolfa i autora wielu dzieł kowalstwa artystycznego Jaroslava
Vonkę – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

www.stworczerece.pl
WYSTAWĘ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MKiDN i FUNDACJI KGHM

+"/+"30.*3"-&,4*6/8ZDJOLJ QS[FDJOLJ [BJNLJNBSDBLXJFUOJB
#"3#"3"*%;*,084,"ĽQJŕDBNBSDBLXJFUOJB
8*3560;*.&%"-*&3458"0%3&/&4"/46%0#"30,6MVUFHPLXJFUOJB
-&0/63#"ĳ4,*5ZQPHSBGJBPLB[KPOBMOBMVUFHPNBSDB

QM1PXTUBǩDØX8BST[BXZ 8SPDBXtXXXNOXSBSUQM
HPE[JOZPUXBSDJB czas zimowy, od 1 X do 31 III:
tǴSPEBoQJǌUFLo
tTPCPUB OJFE[JFMBo
tPTUBUOJXUPSFLNJFTJǌDBo

D[BTMFUOJ PE*7EP*9
tǴSPEBoQJǌUFL OJFE[JFMBo
tTPCPUBo
tPTUBUOJXUPSFLNJFTJǌDBo

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE
WYSTAWA STAŁA: t%0-/0ƴ-Ƌ;"$:1".*Ɩƍ ,6-563" 50ǈ4".0ƴƍ
WYSTAWA CZASOWA: t0CSB[ZMVEPXFOBƴMǌTLVMVUFHPNBKB

PANORAMA RACŁAWICKA

wtorek–niedziela 10.00 –16.00
ul.Traugutta 111/ 113, Wrocław
www.muzeumetnograficzne.pl
wtorek–niedziela 09.00–16.00

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

zdziSłAw BekSińSki rySUNKi

Malarz wrocławSKieJ SeceSJi
Pierwsza retrospektywna wystawa prac jednego
z najciekawszych artystów działających w i połowie XX w. na śląsku,
twórcy wrocławskiej secesji i propagatora sztuki
stosowanej.
Niemiecki malarz i projektant gobelinów, plaPortret damy w białej sukni
katów, druków, mebli
oraz witraży. Studiował malarstwo w düsseldorfie
i w monachijskiej pracowni Bruno von Piglheina, jednego z założycieli słynnego Stowarzyszenia Secesja.
w 1894 r. poślubił else freudenberg, później cenioną
artystkę hafciarkę.

w 10 roczNicę śMierci
wystawa prezentuje blisko 80
prac zdzisława Beksińskiego
głównie z początkowego okresu twórczości artysty, a więc
z lat 50., 60. oraz kilka prac
z lat 70. i 90. XX w. w rysunkach, obok motywów kosmologicznych i fantastycznych,
dominują motywy erotyczne,
wykonane w technikach rysunku ołówkiem, kredką, węglem, tuszem, długopisem oraz piórem. Prace pochodzą ze
zbiorów Miejskiej Galerii Sztuki w częstochowie.

wystawa czynna od 6 marca do 31 maja 2015
Muzeum Miejskie wrocławia, Pałac królewski

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

RySzARd MARSzAłek PeJzaŻe i KwiaTy
wySTawa hafTU KrzyŻyKoweGo
z wykształcenia inżynier
mechanik. wyszywaniem
zajmuje się od 35 lat.
walory użytkowe oraz
estetyczne to nie jedyne
pożytki płynące z tej pasji. Jest to również świetny sposób na wyciszenie.
Na wystawę składają się pejzaże, głównie jesienne,
w tym góry i bardzo wdzięczny temat – brzoza, oraz
kwiaty w różnych układach.
2 marca, godz. 18:00 | Salonik Trzech Muz,
ul. zawalna 7 (do 25.03 br., w pn, śr, pt w godz. 16-20.00)

iwonA deMko aNioły.NeT
legnicka wystawa dotyczy
niełatwego i złożonego problemu prostytucji, który w naszej kulturze stanowi tabu.
autorka podejmuje go, by
uzmysłowić nam, że prostytucja pojmowana jako zjawisko
społeczne, dotyczy poniekąd
każdej kobiety. Prostytucja
jest bowiem wynikiem utrwalonego w kulturze podziału na kobiety porządne i rozpustne i staje się sposobem kontrolowania kobiecej
seksualności i sterowania nią. Uważa, że dopóki istnieje
ten podział, według którego nadawana jest wartość kobiety, nie można mówić o wolnej seksualności kobiecej.
iwona demko absolwentka (dyplom 2001) wydz. rzeźby aSP w Krakowie, gdzie pracuje jako asystentka w Pracowni tego wydzialu. w 2012 r. uzyskała tytuł doktora
sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piękne”.
wernisaż 6 marca, g. 18:00 i spotkanie z autorką | Galeria
Sztuki, pl. katedralny 1, legnica (do 5.04). wstęp wolny!

wystawa czynna do 22 marca br. | ck zamek, pl. Świętojański 1

konFeRencjA PTAków
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej

G. 17:00 | Scena im. jerzego
Grzegorzewskiego

z Twoją cóRką? niGdy!

SoRRy, winneToU

G.20:00|wrocławski Teatr komedia

G. 18:00 | Teatr dramatyczny

SPoTKaNia » » »

z Twoją cóRką? niGdy!

inTeRAcTiVe ciTy

Marcel arp&Jacek czapczyński
G. 18:00 | klub pod kolumnami

G.18:00|wrocławski Teatr komedia

PATeRnoSTeR
G. 19:00 | Teatr współczesny

wycieczKi » » »

RUSkA ŚMieRć

nA PołUdnie
od wRocłAwiA

konFeRencjA PTAków

Anna zwiech | tel. 604 94 89 81

wAłBRzych
- SzczAwno zdRój

m.in. Stara Kopalnia centrum
Nauki i Sztuki
Podróżnik | tel. 609 941 775

wielUń i okolice
G. 7:00 | tel. 661 701 176

dla dzieci » » »
PRzyPAdki dokToRA
BoniFAceGo TRąBki

G. 19:00 | ToTu
G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej

MUSicAl czASy
G. 19:00 | owe odra, oława

wycieczKi » » »
ŚlęŻA
G. 8:30 | przyst. 502 - eureka,
ul. kołłątaja | tel. 661 701 176

PolAnowice – SołTySowice – PAwłowice
– zAkRzów – 12 kM

G. 16:00 | impart

Prowadzą alfred fryśny i
Bożena frankowska

15 iii 2015 Niedziela

G. 10:00 | pętla MPk lini 155 i k,
ul. kamieńskiego

KoNcerTy » » »

dla dzieci » » »

konceRT MiS i GonGów
TyBeTAńSkich

koSMicznA PodRóŻ

G. 18:30 | nalanda

G. 10:30 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka

MAciej MAleńczUk &
PSychodAncinG

PoRAnki FilMowowARSzTATowe

G. 19:00 | impart

w marcu – jak w garncu!

joAo de SoUSA
& FAdo PolAco

nie Bójcie Się czARownic

G. 12:30 | centrum Sztuki wRo

G. 19:00 | Mleczarnia

G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora

l.U.c i BUkA

16 iii 2015

G. 20 | klub Anima

SPeKTaKle » » »
MARzeniA do SPełnieniA

PoNiedziałeK

KoNcerTy » » »

G. 16:00 | Teatr na ostrowie

RhiAnnon

oPowieŚci hoFFMAnnA

Koncert muzyki celtyckiej

G. 17:00 | opera wrocławska

G. 19:00 | owe odra, oława

dziAdy

SPoTKaNia » » »

część i, ii, iV i wierSz UPiór

wojciech oSSolińSki

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

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

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

Epitafium III, 2013

PIOTR BŁAŻEJEWSKI
W DRODZE – razem ze mną
Wystawa związana jest z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej prof. P. Błażejewskiego,
jednego z najważniejszych malarzy
wrocławskiego strukturalizmu, twórcy niezwykle istotnego dla polskiej
abstrakcji geometrycznej.
Ekspozycja podzielona jest na dwie
części: monograficzną – poświęconą
Piotrowi Błażejewskiemu, oraz zbiorową – dokumentującą dokonania
wrocławskiego środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Druga część zawiera prace
malarzy, współpracowników i przyjaciół profesora, wśród których znaleźli
się: A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska,
W. Gołkowska, K. Jarodzki, A. Dobrzaniecki, P. Lewandowski-Palle,
S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski,
A. Brudzińska.
Wystawie towarzyszyć będzie, wydana przez Ośrodek Kultury i Sztuki
oraz Akademię Sztuk Pięknych im.
Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
obszerna monografia artysty.
Wernisaż 11 marca, godz. 18:00
Galeria Sztuki Współczesnej „Profil”
Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
ul. Św. Marcin 80/82, Poznań
Wystawa czynna do 1.04.2015
Wstęp wolny!

MAGDALENA WDOWICZ-WIERZBOWSKA
CZTERY LATA, TRZY MIESIĄCE, SZEŚĆ DNI… | Wystawa fotografii
Artystka zaprezentuje prace z trzech cykli: Tata, Po prostu męża mi brakuje.
Spotkania z wdowami oraz Tata (2015). Pierwszy i ostatni z nich to osobisty
zapis ulotnych chwil, które Magdalena Wdowicz-Wierzbowska spędziła ze
śmiertelnie chorym ojcem, w ostatnich miesiącach Jego życia. Przez pół roku prawie codziennie spotykała się z Tatą, rozmawiała i fotografowała. Tak
jakby poprzez zdjęcia chciała zatrzymać czas, ocalić od zapomnienia…
Cykl drugi to portrety kobiet, które próbują na nowo się odnaleźć po stracie
męża. Rozpoczyna go fotografia mamy artystki. Jak pisze fotografka:
Pozwalałam bohaterkom mówić i słuchałam. Robiłam zdjęcia. Nie zadawałam
zbyt wielu pytań. Niektóre mówiły o mężach dużo, inne wcale. Okazało się, że
dużo ważniejsze od zdjęć są same spotkania i rozmowy…
Wystawa z jednej strony jest niezwykle osobista, ale jest opowiedziana w taki sposób, że nabiera charakteru uniwersalnego. Doskonale oddaje emocje
kogoś, kto musi zmierzyć się ze śmiertelną chorobą najbliższej osoby, później ze śmiercią, by w końcu nauczyć się żyć najpierw z poczuciem pustki,
później nieobecności. Ostatnim etapem jest pogodzenie się z odejściem i szukanie w pamięci tych dobrych i radosnych chwil. Właśnie na tym etapie jest
Magdalena Wdowicz-Wierzbowska.
Dolnośląskie Centrum Fotografii „Domek Romański” Galeria OKiS,
pl. bpa Nankiera 8. Wystawa czynna od 26 lutego do 28 marca 2015

NAJWIĘKSZY DOLNOŚLĄSKI PORTAL O KULTURZE I SZTUCE
W marcu można u nas znaleźć m.in. relacje z:
próby generalnej spektaklu Eugeniusz Oniegin w Operze Wrocławskiej, XII Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz pomocy rodakom
na Ukrainie i Białorusi, premiery spektaklu SMOKI wrocławskiej PWST, tegorocznej Akademii Händlowskiej, najnowszy teledysk grupy Motor in Corn, laureatów zeszłorocznej DOLITy i wiele innych! www.dokis.pl
W MARCU: · Rozmowy z prof. Ewą Łętowską o prawie i Bartoszem Bolechowem o strachu przed terroryzmem · Karczmarek: Jak więdną demokracje? · Magala o patriotyzmie · Janusz – najstarszy z braci Różewiczów · Dlaczego Polacy nie chcą być rodzicami? · Ekspresjonizm · Wiśniewski o „Księgach Jakubowych
· Galeria Sztuki Najnowszej Pick · wiersze Boruń-Jagodzińskiej i Wyczółkowskiej · Ogórek na mizerię
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BoŻenA RączkA rySUNeK
od 2002 r. uczestniczka
zajęć ogniska Kultury
Plastycznej im. e. Gepperta we wrocławiu. Jej
ulubiona technika to rysunek ołówkiem, który
pozwala na zróżnicowanie szarości od białego
do czarnego, dzięki twardości ołówkowego grafitu. Tematy prac są bardzo
różne – począwszy od
statycznych martwych natur po pełne
wyobraźni i fantazji intrygujące wizje.
wystawa trwa od 3 marca do 30 kwietnia
klub 4 Regionalnej Bazy logistycznej
ul. Pretficza 24, wrocław

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

GRAFikA Młodych JUBileUSzowa edycJa
Po raz dziesiąty w dusznickim muzeum (we współpracy z wrocławską aSP) prezentowane są prace utalentowanych studentów Pracowni intaglio, kierowanej
przez prof. Przemysława Tyszkiewicza.
w tym roku zaprezentują się adeptci sztuki graficznej:
Mateusz dąbrowski, który łączy w swoich wielkoformatowych akwafortach motywy historyczne i fantastyczne, Kata rzyna Głód, która tworzy głównie
w technice suchej igły oraz Sebastian łubiński, który
snuje rozważania o człowieku w zderzeniu z absolutem posługując się technikami druku wklęsłego,
akwatintą, odpryskiem cukrowym i suchą igłą.
wernisaż 6 marca, godz. 17: 00 | Muzeum Papiernictwa,
ul. kłodzka 42 – duszniki-zdrój. wstęp wolny!

anna Szuleszko,
Martwa natura

odloT PrezeNTacJa PracowNi PlaSTyczNeJ reJa17
Przez wszystkie lata (od 1979) z tego plastycznego gniazda odleciało sporo artystów, by działać i dojrzewać na całym świecie. często zdarza się, że uczniowie dużo czasu w pracowni
poświęcają przygotowaniu do egzaminów na akademię Sztuk
Pięknych. wychodzą z pracowni z pękatymi teczkami poddając
swoje prace ocenie komisji uczelnianych. egzamin to wielki
wysiłek obu stron. Po udanych czy nieudanych egzaminach
patrząc wstecz na czas spędzony w pracowni oraz setki szkiców, rysunków, prac malarskich z dumą możemy powiedzieć,
że nie zmarnowaliśmy czasu. Nasze zasoby warsztatowe są
zdobyte i okupione ciężką pracą. Mamy na czym oprzeć kolejne odloTy. Potrzebny jest jeszcze upór i wytrwałość w idei
do osiągnięcia celu. Moi uczniowie pokazują zasoby z kuchni
warsztatu plastycznego wyspy r17. wybraliśmy dla państwa
przykłady prac plastycznych wziętych od uczennic, które w tym
roku dostały się na swoje wymarzone wydziały aSP. Życzę im
wysokich lotów i coraz szerszych horyzontów twórczych.
dr Grzegorz Bednarz
wernisaż 13 marca, godz. 17:30 | Galeria Mdk Śródmieście wrocław,
ul. dubois 5. wystawa do 29. 03. wstęp wolny!

Spotkanie autorskie

choPin

G. 18:00 | Salonik Trzech Muz

G. 19:00 | opera wrocławska

czynne PoniedziAłki

PodRóŻ ziMowA

czyTaNie – dzień doBry,
wSzyScy UMrzeMy

wG BoBczyńSkieGo

G. 19:00 | Scena kameralna

G. 19:15 | Teatr współczesny

17 iii 2015 wToreK
KoNcerTy » » »
jARoMi zez ekoM
G. 20:00 | collosseum jazz caffe

BlUeS jAM SeSSion
G. 20:00 | impart

SPeKTaKle » » »

G. 19:00 | Scena na Świebodzkim

filMy » » »
kino TeATRAlne:
TeATR zAR

zapis spektaklu cesarskie
cięcie. Próby o samobójstwie
Po pokazie spotkanie z Jarosławem fretem, prowadzenie
Tobiasz Papuczys.

don kichoT

G. 19:00 | Sala kinowa iG

G. 11:00 | opera wrocławska

19 iii 2015 czwarTeK

dziAdy

część i, ii, iV i wierSz UPiór

KoNcerTy » » »

G. 17:00 | Scena im. jerzego
Grzegorzewskiego

jAcek zAwAdzki

wG BoBczyńSkieGo
G. 19:15 | Teatr współczesny

koncert piosenek
G. 19:00 | Sanatorium kultury

SoRRy, winneToU

oBieRek
i TRio kRzywA GRzywA

G. 19:00 | Teatr dramatyczny

folkowe Granie

ciAło
G. 20:00 | ciA

G. 19:30 | Stary klasztor

SPeKTaKle » » »

18 iii 2015 środa

cARMen

SPeKTaKle » » »

G. 19:00 | opera wrocławska

;=/Đ%(>'=/09Á>37730-Ƙ7/-)./30)/'.-±

Icones Regum Poloniae
®QDMVWDUV]HSRF]W\SROVNLFKZċDGFyZ
Aldona Mikucka

11 marcaƚ63(%
GODZ. 1700
;78Ɩ4;302=
37730-2)91AULA
907>);7/%
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FoToSynTezA iNSTalacJe | ProJeKcJe |
ProMocJa SUPleMeNTU do KaTaloGU
eNTroPii SzTUKi PoświęcoNeMU foToGrafii
Publikacja odnosi się
do Katalogu entropii Sztuki (Galeria entropia, 2013).
(...). oczywiście nie chodzi
tu o fotografię w ogóle czy
jako taką, czy też o jakąś
jej precyzyjnie zdefiniowaną odmianę.
Przeciwnie, to medium interesuje nas w kontekście jego nieokreśloności i nieprzewidywalności (a zatem także wolności, czemu
nie?). (...). Nieprzewidywalność – przede wszystkim
z materialnością tego medium na poziomie procesów
fizycznych i reakcji chemicznych, których rezultatem
jest często nieprzewidywalny, fascynujący obraz, ale
też z fizycznym istnieniem jego papierowych odbitek,
które dzielą los innych materialnych obiektów i posiadają swoją indywidualną historię.
Prezentowani artyści: Bogdan Konopka, Tomasz dobiszewski, Selena Kimball, Józef robakowski, roland
Schefferski, Monika Niwelińska, Kostas Kiritsis
6 marca, godz. 19:00 | entropia, wrocław ul. Rzeźnicza 4

AndRzej olechnowSki
świaT rówNoleGły | foToGrafia
Na zdjęciach otaczająca
nas rzeczywistość zmienia się diametralnie. (...)
Pojawiają się nowe
kształty, twarze, postacie
czy kosmiczne wręcz krajobrazy. Kolorowe kompozycje, rytmiczne wzory,
geometria i różnorodność
struktur, ujawniają wrażliwość autora na formę. Te abstrakcyjne kadry często przypominają grafiki lub obrazy.

SkATe concReTe
wySTawa TeST eXPoSUre | iNSTalacJa iNTeraKTywNa
Skate concrete inicjuje i testuje interaktywną, wieloekranową
formę przestrzenną, stworzoną na potrzeby cyklu prezentacji
Test exposure, nawiązujących do hasła tegorocznej edycji
Biennale wro. Kolejne odsłony, zmieniającego się co dwa tygodnie cyklu zostały przygotowane przez studentów katedry
Mediacji Sztuki wrocławskiej aSP w ramach projektów kuratorskich pod kierunkiem Piotra Krajewskiego.
Marquise ibirapuera – zadaszona ścieżka wybudowana w 1954
roku według projektu oscara Niemeyera prowadzi przez park
w centrum São Paulo. Ta modernistyczna konstrukcja, która
w wizjonerski sposób organizuje przestrzeń publiczną, wieczorem przyciąga skaterów, rolkarzy, bikerów.
Skate concrete to wielokanałowa interaktywna instalacja wideo
inspirowana tą otwartą architekturą i osiąganą w niej harmonią społecznej ekspresji. Stara się odtworzyć stan, w którym
współistnieją swoboda i organizacja, poczucie wolności i podmiotowości. Miękkie linie betonowych płaszczyzn, skoki, ewolucje i trajektorie ruchów kreślonych przez poruszających się
w tej przestrzeni skaterów, dźwięki zwielokrotniane pod szerokim dachem – architektura modernistyczna i muzyka konkretna we freestylowym doświadczeniu.
otwarcie 27 luty, godz. 17:00 | centrum Sztuki wRo,
ul. widok 7, wrocław | www.wrocenter.pl | wstęp wolny!

MAydAy

kład pojednania, współpracy
oraz dialogu między narodaPodRóŻ ziMowA
mi – wykład wygłosi mgr anG. 19:00 | Scena na Świebodzkim drij yurkevych
G. 19:00 | Scena kameralna

wG BoBczyńSkieGo

5 marca, godz. 18:00 | klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56

G. 19:15 | Teatr współczesny

jAcek RoGowSki SUBieKTywNy wrocław

PSychoTeRAPiA czyli Sex
w ŻyciU człowiekA

– ślady Życia w KaMieNiU | foToGrafia
autor: Tyle piękna w tych
stosach kamieni, ile mądrości w umysłach ludzkich. (...) z każdego okna,
z mieszkań do ulic, między podwórka a potem
po dachach – cicho płyną
spojrzenia tych co mieszkali i tych co dziś w nich
mieszkają.
wystawa zorganizowana wspólnie z Galerią
wędrującą z wrocławia.
27 marca, godz. 18:00 | kontury kultury – Strefa edukacji
Twórczej, wrocław, ul. jagiellończyka 10

G.20:00|wrocławski Teatr komedia

SPoTKaNia » » »
odSłonić PRAwdę

G. 18:00 |Muzeum etnograficzne

20 iii 2015 PiąTeK
KoNcerTy » » »
FiSz i eMAde
G. 20:00 | Stary klasztor

Bow Koncert uczestników

Must Be The Music

własne wiersze prezentować
będą autorzy: anna Paciorek
i zbigniew ciesielski. w części
muzycznej wystąpi z. ciesielski

MAydAy

G. 14:00 | wrocławskim centrum
Seniora, sala 210

PodRóŻ ziMowA

TAM Gdzie ziMUją BociAny – RPA – AFRykA Poł.

Good niGhT cowBoy

prez. multi. emilii Nowaczyk
G.17:00|PTTk, Rynek-Ratusz 11/12

PoGRAnicze kUlTUR

G. 20:00 | A'propos club

SPeKTaKle » » »
G. 19:00 | Scena kameralna
G. 19:00 | Scena na Świebodzkim
G. 19:00 | Teatr dramatyczny

dAj Mi oddychAć
G. 19:00 | ToTu

Międzynarodowy festiwal czySTA koMeRcjA
Brunona Schulza jako przy- G.20:00|wrocławski Teatr komedia
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PRzeMek PiwowAR foToGrafia
z zawodu architekt. Przygodę z fotografią rozpoczął w wieku 11 lat na aparacie
swego ojca, zorka-4. Jest członkiem
związku Polskich fotografów Przyrody.
wykonuje zdjęcia architektury, które
publikuje w Polsce, jak i za granicą. zajmuje się również fotografią reportażową,
współpracując m.in. ze Stowarzyszeniem
filmowców Polskich.
wystawa pt. fotografia uliczna prezentuje zdjęcia z lat 2005-2013 wykonane
w Polsce, czechach, Niemczech, we francji, we włoszech i w Turcji.
od autora: w fotografii ulicznej najbardziej interesują mnie ludzie, jako „obiekty
niepowtarzalne”, szczególnie w zderzeniu, nierzadko kontrastującym,
z otoczeniem i sytuacją. Nie unikam fotografii wielobarwnej, lecz częściej
decyduję się na kadry czarno-białe – w sytuacjach, gdy kolor w stopniu znikomym (lub prawie żadnym) nie buduje treści fotografii.
6 marca, godz, 18:00 | Galeria zPAF za Szafą, ul. św. Marcina 4. (do 29.03 br.)

kARol nienARTowicz oBrazy Gór fotografia
wAldeMAR GRzelAk oBrazy Morza fotografia

Karol Nienartowicz, malarz, fotograf, licencjonowany przewodnik sudecki.
zaprezentuje krajobrazy górskie z Sudetów, alp, Karpat, Gór dynarskich
i szkockich Trotternish. Pasję fotografowania łączy z zamiłowaniem do podróży trekkingowych z wielkim plecakiem i namiotem, głównie w miejsca
odludne i dzikie. absolwent wydziału Malarstwa instytutu Sztuk Pięknych
Uniwersytetu zielonogórskiego (dyplom z wyróżnieniem w 2010 r.). laureat Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie fotograficznym organizowanym przez fundację Nasze Karpaty i National Geographic w roku 2014.
wal demar Grzelak nauczyciel, członek zPaf i Stowarzyszenia Nowy
Młyn – Kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie. fotografią zajmuje się
od 1967 r. fascynuje się morzem, jego zmiennością i surowym żywiołem,
światłem i barwą. Na wystawie pokaże fotografie powstałe w latach 20102015. wystawiał w kraju i za granicą, jest laureatem wielu nagród.

wernisaż 27 marca, g. 19:00 | ck zamek, pl. Świętojański 1. (do 20.04). wstęp wolny!

70 lat

STEŚM

Y

JUŻ

Z WA

ze SPeKTaKlU TadeUSza KaNTora – wieloPole, wieloPole
Studia (1972-77) w aSP w Krakowie na wydz. Projektowania Plastycznego, dyplom w Pracowni wystawiennictwa prof. leszka wajdy. współpracuje m.in. z Muzeum historycznym Miasta Krakowa oraz z wydawnictwem
literackim w Krakowie. od 1981 roku – aktorka Teatru cricoT2 Tadeusza
Kantora. wystawa prezentuje 60 zdjęć oraz projekcję zdjęć z dźwiękiem – fragmentami ze ścieżki dźwiękowej z filmu wielopole wielopole.

JE

MAłGoRzATA MAchARSkA-wARzechA foToGrafie

daniluk-pieczatka-70_Layout 1 23.12.2014 14:16 Strona 1

MI

wernisaż 6 marca, godz. 17:00 | Biuro wystaw Artystycznych
ul. długa 1 – jelenia Góra. wystawa trwa do 11.04 br.
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nowoŚci wydAwnicTwA MG
zBRodniA i kARA

SodoMA i GoMoRA

fiodor doSToJewSKi
Seria: klasyka światowa

Marcel ProUST
Seria: klasyka światowa

Ta słynna powieść fiodora
dostojewskiego opowiada
o losach byłego studenta
raskolnikowa, który postanawia zamordować i obrabować bogatą lichwiarkę.
czytelnik od początku wie
kto zabił i dlaczego. Potem
rozgrywa się już tylko (lub
aż) dramat duszy ludzkiej.
Pomysł na powieść narodził się w czasie, kiedy sam
autor przebywał na katordze. zainteresował się
wtedy psychologią współwięźniów, wśród których
byli i tacy, którzy zostali
skazani za morderstwo.

Jesienią 2013r. wydawnictwo MG na 100-lecie
pierwszego wydania rozpoczęło wydawać słynny
qu asi -au to bio gra ficz ny,
7-tomowy cykl w poszukiwaniu straconego czasu.
cykl uznawany jest powszechnie przez krytyków
i badaczy literatury za arcydzieło. Sodoma i Gomora
to czwarty tom, pierwsza
część nosi tytuł w stronę
Swanna, druga w cieniu
zakwitających dziewcząt,
trzecia Strona Guermantes.
Mistrzowskie łumaczenie
Tadeusz Boy-Żeleński.

Premiera: 28 lutego 2015

Premiera: 28 lutego 2015

wojciech oSSolińSki wieczór aUTorSKi
Ur. 1949 r. mieszka w Prudniku.
współautor almanachów i antologii, redaktor książek poetyckich. Publikuje (poezja, felietony)
w prasie krajowej i zagranicznej, jak również w radiowych
audycjach literackich, realizuje
także małe formy teatralne.
członek i aktywny działacz organizacji i klubów literackich,
opiekun grup literackich, organizator warsztatów literackich,
juror, konsultant literacki, dziennikarz. laureat nagród poetyckich,
odznaczony medalami za zasługi dla kultury.
autor tomików poetyckich: No właśnie (2000), i co dalej (2000),
zapiski człowieka pospolitego (2001), Na skrawkach papieru
(2003), Tulę się do słów (2003), Na krawędzi przyzwolenia (2005),
zamieć (2005), Podręcznik konserwacji wzruszeń (2008), 40 niepoprawnych wierszy o moim miasteczku (Krrnow 2013) – polsko-czeski wybór w tłumaczeniu libora Martinka, Żyzny Żywioł
(Prudnik-ołomuniec 2014) – dwujęzyczny polsko-czeski wybór
wierszy w tłumaczeniu prof. historii liter. franciszka Vszeticzki.
16 marca, godz. 18:00 | Salonik Trzech Muz, ul. zawalna 7

ePizody o ediTh PiAF
G. 20:00 | ciA

21 iii 2015 SoBoTa
KoNcerTy » » »
konceRT SPecjAlny

330. rocznica urodzin J.S. Bacha
G.18:00|Filharmonia wrocławska

GARoU
G. 19:00 | hala Stulecia

BoB one & BAS TAjPAn,
RAS lUTA & jUnioR STReSS

z PodSzePTU MUz iNKarNacJe KoBiecości

G. 20:00 | Stary klasztor

inauguracja nowego cyklu dedykowanego miłośnikom
literatury i muzyki. inspiracjami dzielić się ze słuchaczami będą; Bogusław Bednarek słowem i Martin
złotnicki dźwiękiem. Profuzja słowa i dźwięku mistrza
retoryki i wirtuoza gitary, w marcowej gawędzie o fascynującym fenomenie kobiecości, z pewnością będzie
wykwintną ucztą dla miłośników tej elitarnej sztuki.

kc nwokoye

7 marca, godz. 18:00 | klub Pod kolumnami,
pl. Św. Macieja 21. wstęp wolny!

jAk Mówić i PiSAć Po PolSkU?
PraKTyczNe Porady | warSzTaT
Jak język może stać się sprzymierzeńcem w różnych
dziedzinach życia? i wiele innych.
Trener: dr Jacek Skawiński, językoznawca, redaktor
prowadzący i dziennikarz miesięcznika popularnonaukowego świat wiedzy, współpracownik Ue we wrocławiu, specjalista w dziedzinie kultury współczesnego
języka polskiego oraz lingwistyki antropologicznej.
17 marca, godz. 17:00 | Miejska Biblioteka Publiczna
we wrocławiu, Filia 29 ul. Reja 1-3. wstęp wolny!

G. 21:00 | collosseum jazz caffe

SPeKTaKle » » »
jAkoBi i leidenTAl
G. 17:00 i 20 |Scena na Bielanach

Ani MRU MRU
G. 17:00 | kinoteatr, dzierżoniów

kAwAleR SReBRnej RóŻy
G. 19:00 | opera wrocławska

MAydAy
G. 19:00 | Scena kameralna

Good niGhT cowBoy
G. 19:00 | Teatr dramatyczny

RodzinA keRwoodów
G.20:00|wrocławski Teatr komedia

Ani MRU MRU
G. 20:30 | Teatr zdrojowy,
Szczawno zdrój

G. 19:00 | ostatni pociąg
kontury kultury

filMy » » »
PoRTReTy FilMowe
PeTeRA BRookA

Pokazy filmów Brook by Brook i The Tightrope o twórczości Petera Brooka z okazji 90.
urodzin artysty
G. 18:00 | Sala Teatru lab. iG

SPoTKaNia » » »
jURA XV ogólnopolskie

warsztaty iluzjonistyczne
im. Jerzego Strzeleckiego
G. 10.00 | Mdk Śródmieście

wycieczKi » » »
wioSnA w wARSzAwie

wycieczka autokarowa
21-22 marca | tel. 605-544-766

ŚlAdAMi hRABiny
FRiedeRike Von Reden

wycieczKa – raJd
własnym środkiem lokomocji.
G. 9.00 | Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, ul. chojnowska 2, legnica tel. 76 862 49 49

PARk zAchodni,
lAS Pilczycki, Pilczyce

prowadzi Mirosława halik
G. 10:00 | przyst 3, 10, 20, 32
ul. lotnicza

filMy » » »

licheń – konin

PlAneTe+
doc FilM FeSTiVAl

bazylika, muzeum, apartamenty papieskie

G. 17:00 | nie zapomnij mnie

Podróżnik | tel. 609 941 775
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MieczySłAw SzczeŚniAk

MAyRA AndRAde

artysta wyjątkowy, jego muzykalność, tembr głosu, repertuar, niezależność, współpraca
z najlepszymi sprawiły, że
od wielu lat, niezmiennie, cieszy
się szacunkiem środowiska
muzycznego i publiczności.
wyznacza trendy, toruje drogę następcom, jest wzorem dla
wielu muzyków młodszego pokolenia. Na swoim koncie ma
wiele płyt solowych, jego glos można usłyszeć też na nagraniach projektów innych artystów.
Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje wokalisty z czterech ostatnich płyt.

Marcin Kydryński oraz ethno Jazz festival mają zaszczyt zaprosić na pierwszy
we wrocławiu koncert czołowej reprezentantki muzyki
wysp zielonego Przylądka.
Urodzona w hawanie, w rodzinie o afrykańskich korzeniach. Mieszka w Paryżu. Po debiutanckiej płycie Navega, olśniewającej Storia, Storia i koncertowej Studio 105
Mayra powraca z nowym albumem: lovely difficult, gdzie
śpiewa także po angielsku i francusku.

13 marca, godz. 20:00 | centrum kultury AGoRA,
ul. Serbska 5a, wrocław

dla dzieci » » »

wARSzTATowe

FeSTiwAlU PioSenki
PRzedSzkolnej

w marcu – jak w garncu!

G. 11:00 | Sala łańcuszkowa
Starej kopalni w wałbrzychu

włAdcA SkARPeTek

22 iii 2015 Niedziela

ŻywA wodA

G. 12:30 | centrum Sztuki wRo
G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora

konceRT chóRU nFM

23 iii 2015

330. rocznica urodzin J. S. Bacha
G.18:00|Filharmonia wrocławska

KoNcerTy » » »

PPS im. Marka długosza

MAyRA AndRAde

G. 18:00 | Sanatorium kultury

G. 20: 00 | Synagoga Pod Białym
Bocianem ckie Żydowskiej

G.11:00|wrocławski Teatr komedia

G. 18:00 | klub Formaty

BAllAdynA

SPeKTaKle » » »

zeMSTA
G. 19:00 | Scena na Świebodzkim

dzióB w dzióB

G. 16:00, 18:30 | jck ul. Bankowa
28/30, jelenia Góra

G. 18:00 | Teatr dramatyczny

TRAViATA

wySTawy » » »

G. 17:00 | opera wrocławska

URSzUlA wilk i MAłGoRzATA dyRdA-kUjAwSkA

Good niGhT cowBoy

Biel i czerń, czerń i Biel

G. 18:00 | Teatr dramatyczny

G. 16:00 | Muzeum ziemi
kłodzkiej w kłodzku

RodzinA keRwoodów
G.18:00|wrocławski Teatr komedia

SPoTKaNia » » »

MAydAy

wARSzTATy liTeRAckie

G. 19:00 | Scena kameralna

G. 18:00 | Salonik Trzech Muz

iliAdA. wojnA PreMiera

24 iii 2015 wToreK

G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej

wycieczKi » » »
PieRwSzy dzień wioSny
G. 10:00 | ogród Botaniczny

SAMoTwóR – jARnołTów
– leŚnicA – 12 kM

KoNcerTy » » »
MoTion TRio
G. 20:00 | Stary klasztor

conFUSion PRojecT
G. 20:00 | collosseum jazz caffe

SPeKTaKle » » »

Powitanie wiosny
– Topienie Marzanny

PRzyPAdek klARy

G. 10.00 | dw. Świebodzki,
przyst. 609

okno nA PARlAMenT

dla dzieci » » »

G. 19:00 | Scena kameralna

PoRAnki FilMowo-

22 marca, godz. 18:00 | wrocławski klub Formaty,
ul. Samborska 3-5. Bilet 15 zł

SPeKTaKle » » »

dorota zygadło i igor Smaruj
- jazz duo oraz lichTańSKi
SoUNd laB

Ani MRU MRU

Muzyczna podróż w świat jazzu, jednodniowy event
muzyczny, który promuje muzykę jazzową, jej różne
style oraz młodych, polskich muzyków i twórców.
Podczas Vii edycji wystąpią: dorota zygadło
i igor Smaruj – jazz duo | lichTańSKi SoUNd laB

PoNiedziałeK

Pełech i hoRnA dUo

jAzz TiMe Vii

jAzz TiMe Vii edycJa

G. 18:00 | Teatr PwST

Red TRio + GeRARd leBik
oRAz PioTR dAMASiewicz
red Trio – zespół trzech lizbońskich muzyków: hernani faustino, rodrigo Pinherio i Gabriel ferrandini.
Ta trójka to reprezentacja czołówki niezwykle silnej
portugalskiej sceny muzyki improwizowanej. dźwięki
tworzone przez red Trio nazywane są free jazzem,
jednak sami muzycy starają się uciekać od szufladkowych definicji własnej sztuki. Gerard lebik – tworzy
dźwięk i muzykę przez improwizację, notację muzyczną oraz manipulowanie materiałem dźwiękowym stosując media akustyczne i elektroniczne takie jak:
saksofony, generatory fal akustycznych, obiekty elektroakustyczne, video feedback, software.
Piotr damasiewicz – kompozytor, trębacz, założyciel
muzycznej asocjacji Music according To art (MaTa),
prezentującej artystów poszukujących alternatywnych rozwiązań w sztuce (improGrafic, VeNN circle)
działającej na przecięciu sztuk intermedialnych.
w swojej twórczości sięga zarówno do języka hard bopu, jazzu modalnego, kierując się również w stronę idei
free-jazzowych, jak i tradycji europejskiej muzyki klasycznej, aż po osiągnięcia muzyki najnowszej, w tym
europejskiej muzyki improwizowanej.
6 marca, godz. 20:00 | klub Firlej, ul. Grabiszyńska 56

cojestgrane.pl koncentrator kultury

KoNcerTy » » »

G. 17:00 | wrocławskie centrum
Twórczości dziecka

23 marca, godz. 20:00 | Synagoga Pod Białym Bocianem, ul. włodkowica 7.
Bilety: 180/135/90/60 zł
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colloSSeUM jAzz cAFFe
wrocław - PioTra SKarGi 18a

MAciej czeMPlik Jazz JaM SeSSioN
Niebanalne aranżacje nie tylko jazzowych utworów, doskonali muzycy
i możliwość wspólnego grania.
6 MARcA, godz. 21:00 | Bilet 5 zł

jARoMi zez ekoM
Ten zespół, to pomysł Pawła
drzewieckiego – faceta który lubi
siać artystyczny ferment w różnych muzycznych środowiskach.
(...) postanowił zatelefonować
do muzyków którzy mu do tego
projektu bardzo pasowali: Jarek Jaromi drażewski – śpiew i gitara, asia dudkowska – bas,
Tomek Boguś – perkusja. Koncert Premierowy miał miejsce w Kościanie 2011.
17 MARcA, godz. 20:00 | Bilet 15 zł
collosseum jazz caffe

PhilM w FiRlejU
rozGrzewKa Przed
aSyMMTery feSTiVal
2015
w ramach Before asymmetry
wystąpi legendarny perkusista
Slayera, dave lombardo ze
swoim projektem muzycznym
PhilM. amerykańska formacja przyjedzie do wrocławia, aby promować swój najnowszy
album fire from The evening Sun.
Kompozycje na niej zawarte pełne są ciężkich rockowych riffów, post-hardcore’owych połamanych rytmów czy awangardowych aranżacji rodem z fantomasa.
Przypomnijmy, że aSyMMeTry feSTiVal 2015 odbędzie się
w dniach 1-3 maja. Swój udział w imprezie potwierdzili do tej
pory: King dude, dead western, fenster, esben and The witch,
Torche, anaal Natrakh, lo-Pan, zeni Geva, Matt elliott, Black
Pyramid, Petrels, Sleeping Bear oraz Sibyl Vane.
w sprzedaży jest pierwsza pula karnetów na wszystkie trzy
dni imprezy w cenie 180 zł | www.asymmetryfestival.pl

cojestgra ne.pl koncentrator kultury

11 marca, godz. 20:00 | klub Firlej, wrocław,
ul. Grabiszyńska 56. Bilety: 40/55 zł

25 iii 2015 środa

kc nwokoye
Nigeryjski wokalista, kompozytor i autor tekstów
mieszkający w Polsce. Niedawno ukazał się jego debiutancki album Shine, który spotkał się z ciepłym przyjęciem polskiej publiczności oraz dużym uznaniem ze
strony międzynarodowych wspólnot muzycznych. Kc
Nwokoye tworzy muzykę klimatyczną i wyrafinowaną
z wykorzystaniem ciekawej instrumentacji oraz niepowtarzalnych aranżacji, porównywaną do stylu Nat King
cole’a, india arie, Johna legend’a oraz Sade.
21 MARcA, godz. 21:00 | Bilet 20 zł
collosseum jazz caffe

conFUSion PRojecT
Trio z Trójmiasta, ich ambicją jest ukazanie muzyki
Jazz-fusion w świeżej, zwiewnej, tryskającej pomysłami odsłonie. Michał cieSielSKi – Piano
PioTr GierSzewSKi – Gitara basowa
adaM GolicKi – Perkusja
24 marca, godz. 20:00 | Bilet 15 zł
collosseum jazz caffe

nilzA coSTA
27 marca, godz. 21:00
Bilet 30/25 zł
collosseum jazz caffe

27 iii 2015 PiąTeK

KoNcerTy » » »

KoNcerTy » » »

kinGdoM oF GiAnTS (USA)
+ BURninG down AlASkA
(de) + APRil in PieceS +
neTheRleSS

konceRT oRkieSTRy
SyMFonicznej nFM

G. 20:00 | ciemna Strona Miasta

SPeKTaKle » » »

G.19:00|Filharmonia wrocławska

Uwolnione dźwięk
G. 19:00 | Teatr Pieśń kozła

liPAli

PARSiFAl

G. 20:00 | Stary klasztor

G. 17:00 | opera wrocławska

PioTR wojTASik

PRzyPAdek klARy

feel free

G. 18:00 | Teatr PwST

G. 20:00 | A'propos club

MokoSz

nilzA coSTA

Spektakl Teatru forma

G. 21:00 | collosseum jazz caffe

G. 19:00 | ck Agora

SPeKTaKle » » »

okno nA PARlAMenT

iliAdA. wojnA

G. 19:00 | Scena kameralna

SPoTKaNia » » »

Uroczysty spektakl z okazji Międzynarodowego dnia Teatru

ekojARMARk

G. 17:00 | Teatr Modrzejewskiej

wioSNa 2015
codziennie do 3 kwietnia

lew nA Ulicy

G. 9:00-19:00 | ulica Szewska

nA BoGA!

26 iii 2015 czwarTeK

G. 18:00 | Teatr PwST
G. 18:00 | Teatr dramatyczny

STRASzny dwóR

KoNcerTy » » »

G. 19:00 | opera wrocławska

Uwolnione dźwięk

MAłe zBRodnie
MAłŻeńSkie

G. 19:00 | Teatr Pieśń kozła

SPeKTaKle » » »
lew nA Ulicy
G. 18:00 | Teatr PwST

G. 19:00 | Scena kameralna

PoMARAńczyk
G. 19:00 | Teatr współczesny

G. 19:00 | opera wrocławska

MoRAlnoŚć PAni
dUlSkiej 2

MAłe zBRodnie
MAłŻeńSkie

PRzyjAzne dUSze

jezioRo łABędzie

G. 19:00 | Scena kameralna

G. 19:00 | Teatr Arka
G.20:00|wrocławski Teatr komedia
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kinGdoM oF GiAnTS (USA)
+ BURninG down
AlASkA (de) + APRil in
PieceS + neTheRleSS
KiNGdoM of GiaNTS (USa). Po raz
pierwszy w europie, prosto ze słonecznej Kalifornii. Na koncie 2 długograje i eP-ka. ich najnowszy album
pt. Ground culture wydany w 2014 roku pokazał, że w metalkorze jest jeszcze trochę pola do popisu.
świetne melodie, chwytliwe kompozycje i bardzo dobre zarówno czyste jak i krzyczane wokale. BUrNiNG dowN alaSKa
(de). świetne, przemyślane melodie, znakomite teledyski i produkcja, która wycisnęła z tego gatunku wszystko co najlepsze.
aPril iN PieceS (wrocław). zdecydowanie jedna z najciekawiej zapowiadających się kapel rodzimego podwórka post-hardcore, z bardzo świeżym podejściem do tematu.
NeTherleSS (wrocław). zgrana ekipa młodych i ambitnych
chłopaków znanych kiedyś pod nazwą crisis of faith, która
po drobnych zmianych personalnych postanowiła również
zmienić nazwę i rozpocząć nową przygodę
muzyczną. czasem bardziej melodyjnie jednak zawsze w klimacie metalcore'u.

ŻeGnAj koTkU!

iliAdA. wojnA

G. 20:00 | ciA

G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej

wySTawy » » »

BoeinG BoeinG

SUBiekTywny wRocłAw
– ŚlAdy ŻyciA w kAMieniU

G.20:00|wrocławski Teatr komedia

wernisaż wystawy
Jacka rogowskiego

G. 20:00 | impart

ScenA iMPRowizAcji

SPoTKaNia » » »

PieRwSzy dzień wioSny reGGae
artyści: BoB oNe & BaS TaJPaN, raS lUTa & JUNior
STreSS. dla miłośników jamajskich rytmów – obecność obowiązkowa! całonocną imprezę z okazji
Pierwszego dnia wiosny uzupełnią roGal SalUT!
oraz TUN UP SoUNd
21 marca, godz. 20:00 | Sala Gotycka w Starym klasztorze,
ul. Purkyniego 1. Bilet: 25 zł

dUeT PioTR i wojTek cUGowScy
KoNcerT aKUSTyczNy
Na co dzień Piotr i wojtek tworzą zespół Bracia.
Koncert zostanie poprzedzony iV Przeglądem zespołów Muzycznych (młodzieżowych),
w jury którego zasiądą bracia cugowscy
wraz z Maciejem durczakiem.
29 marca, godz. 18:00 | wrocławski klub
Anima, ul. Pilczycka 47. Bilety: 60/50 zł

G. 18:00 | kontury kultury

noŻyczki w dRUGiej Ręce

inTeRAcTiVe ciTy

wieloPole, wieloPole

Nowe Życie STarych UBrań

wystawa fotografii Małgorzaty Macharskiej-warzechy
z przedstawienia T. Kantora

G. 12:00 | ck Agora

wydarzenie rozpocznie cykl imprez, na które kolektyw
losers from space zaprasza wszystkich pragnących
zaprezentować swoje produkcje audio-video art.
zobaczymy m.in. pokaz twórczości arka Bagińskiego,
wspólny występ flux on i Marcela arpa, oczekiwać
możemy też kolektywu iP Group.

G. 19:00 | ck zamek

28 iii 2015 SoBoTa
KoNcerTy » » »
nFM leoPoldinUM
G.18:00|Filharmonia wrocławska

Uwolnione dźwięk
G. 19:00 | Teatr Pieśń kozła

BlUeS jAM SeSSion
G. 20:00 | A'propos club

SPeKTaKle » » »
nA BoGA

wycieczKi » » »
nA PołUdnie
od wRocłAwiA
Anna zwiech | tel. 604 94 89 81

lAS oSoBowicki

prowadzą antoni zygnerski i
zofia wągrowska
G. 10:00 | pętla 14, 24 osobowice

TeATRAlne konTURy

spektakl teatru dziedzięcego
i warsztaty teatralne
G. 16:00 | kontury kultury

29 iii 2015 Niedziela

G. 18:00 | Teatr dramatyczny

KoNcerTy » » »

BoRyS GodUnow

AdAM ciećko, dAwid kRól

G. 19:00 | opera wrocławska

wiosenne Strunogranie

MAłe zBRodnie
MAłŻeńSkie

G. 18:00 | Sanatorium kultury

PoMARAńczyk

konceRT AkUSTyczny
PioTRA i wojTkA
cUGowSkich

G. 19:00 | Teatr współczesny

G. 18:00 | klub Anima

G. 19:00 | Scena kameralna

14 marca, godz. 18:00 | klub Pod kolumnami,
pl. Św. Macieja 21. wstęp wolny!

cojestgrane.pl koncentrator kultury

25 marca, godz. 19:00 | ciemna Strona Miasta,
pl. Gen. w. wróblewskiego 3A, wrocław.
Bilety: 30/20 zł

6 marca, godz. 21:00 | ToTu (ex Madness), ul. hubska 6. 25zł

cojestgra ne.pl koncentrator kultury
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AdReSownik dlA kAlendARiUM

QR-code w co jeST GRAne

akademia Muzyczna pl. Jana Pawła ii, nr 2, wrocław
a'propos club, ul. wieniawskiego 82, wałbrzych
aTM Scena na Bielanach dwa światy 1, Bielany wrocławskie,
Bwa Jelenia Góra ul. długa 1, Jelenia Góra
cK zamek pl. świętojański 1, wrocław
crz Krzywy Komin ul. dubois 33-35a, wrocław
centrum inicjatyw artystycznych ul. Tęczowa 79-81, wrocław
cK agora ul. Serbska 5a, wrocław
centrum Kultury zachód ul. chociebuska 4-6, wrocław
centrum Sztuki wro ul. widok 7
ciemna Strona Miasta pl. Gen. w. wróblewskiego 3a, wrocław
collosseum Jazz caffe Piotra Skargi 18a, wrocław
dolnośląska Biblioteka Publiczna rynek 58, wrocław
filharmonia wrocławska ul. J. Piłsudskiego 19, wrocław
Galeria Sztuki Naiwnej i ludowej Kiełbaśnicza 31, wrocław
Galeria za Szafą ul. św. Marcina 4, wrocław
hala Stulecia ul. wystawowa 1, wrocław
impart ul. Mazowiecka 17, wrocław
instytut Grotowskiego: Przejście Żelaźnicze – Sala Teatru laboratorium, Sala Kinowa. Studio Na Grobli, ul. Na Grobli 30/32
Kamieniczka Małgosia ul. odrzańska 39/40, wrocław
Klub Muzyki i literatury pl. Kościuszki 10, wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda pl. Kościuszki 12, wrocław
MdK śródmieście ul. dubois 5, wrocław
MBP, filia nr 18 Grabiszyńska 236a, wrocław
Mleczarnia włodkowica 5, wrocław
Muzeum etnograficzne ul. Traugutta 111/113 , wrocław
Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3, legnica
Mu zeum Narodowe pl. Powstańców warszawy 5
Muzeum Papiernictwa ul. Kłodzka 42, duszniki zdrój
Muzeum Sztuki Mieszczańskiej rynek-ratusz, wrocław
Muzeum ziemi Kłodzkiej ul. ignacego łukasiewicza 4, Kłodzko
opera wrocławska ul. świdnicka 35, wrocław
oda firlej ul. Grabiszyńska 56, wrocław
owe odra ul. Młyńska 3, oława
Salonik Trzech Muz ul. zawalna 7, wrocław
Sanatorium Kultury Przejście Garncarskie 2, wrocław
Scena Kameralna ul. świdnicka 28, wrocław
Scena im. J. Grzegorzewskiego ul. G. zapolskiej 3, wrocław
Scena na świebodzkim pl. orląt lwowskich 20c, wrocław
Stary Klasztor ul. Purkyniego 1, wrocław
Synagoga Pod Białym Bocianem włodkowica 7, wrocław
Teatr dramatyczny pl. Teatralny 1, wałbrzych
Teatr Modrzejewskiej rynek 39, legnica
Teatr lalki i aktora ul. Buczka 16, wałbrzych
Teatr Muzyczny capitol ul. Piłsudskiego 67, wrocław
Teatr PwST ul. Braniborska 59, wrocław
Teatr zdrojowy Kościuszki 19, Szczawno zdrój
Teatr na ostrowie Katedralna 4, wrocław
ToTu hubska 6, wrocław
Klub anima ul. Pilczycka 47, wrocław
Klub formaty ul. Samborska 3-5, wrocław
wrocławski Teatr lalek pl. Teatralny 4, wrocław
wrocławskie centrum Seniora pl. dominikański 6, wrocław
wrocławskie centrum Twórczości dziecka Kuźnicza 29a, w-w
wrocław ski Teatr Komedia pl Teatralny 4
wrocławski Teatr współczesny ul. rzeźnicza 12
za kład Narodowy im. ossolińskich Gmach Główny,
Sala pod Kopułą, ul. Szewska 37

Kochani, jak wiecie papier nie jest z gumy,
cierpimy z tego powodu gdyż każdego miesiąca musimy wybierać między bardzo dobrym, a
najlepszym materiałem do druku.
Postanowiliśmy więc użyć Qr-code,
po to by każdy (przy pomocy bezpłatnej aplikacji w telefonie)
mógł doczytać (w naszym serwisie cojestgrane.pl) więcej o wydarzeniach, które wydrukowane są w miesięczniku oraz o tych,
które z bólem musieliśmy pominąć. zapraszamy zatem do naszego koncentratora kultury, życzymy wam miłej lektury
i wspaniałej zabawy na wybranych dla siebie imprezach!
zespół co Jest Grane
wPiS do KaleNdariUM JeST BezPłaTNy.
informacje kulturalne prosimy przysyłać do 20-go
na adres: redakcja@cojestgrane.pl
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany podanych
w co Jest Grane terminów lub odwołania imprezy.
XV oGólNoPolSKie

wARSzTATy ilUzjoniSTyczne
iM. JerzeGo STrzelecKieGo JUra
w i części imprezy odbędą się
przeglądy konkursowe. zaprezentowane sztuki oceni jury.
w ii części seminaria poprowadzą: Krzysztof Buczek, cedric
hornecker z francji, Sławomir
Piestrzeniewicz (arsen) oraz
axel hecklau z Berlina.
Pfeiffe retouche w programie także giełda rekwizytów, wieczór galowy z udziałem wybitnych artystów
sztuki iluzji z kraju i zagranicy (m.in. axel hecklau) oraz tajemnicza Magic Night. Koordynatorem wydarzenia jest zbigniew
Matuszek – Magic Joker.
21 marca, w godz. 10-12.00 przeglądy konkursowe – wstęp wolny!
Mdk Śródmieście, wrocław, ul. dubois 5

jARMARk ekoloGiczny
Będzie można nie tylko zakupić ekologiczne produkty na święta, ale również wziąć udział w warsztatach ogrodniczych, artystycznych, recyklingowych czy przygotować wyjątkowe
świąteczne ozdoby oraz prezenty.
codziennie w godzinach od 9 do 19

® Nr 103265. Wydawca: Co Jest Grane Agencja Wydawniczo-Reklamowa Grażyna Migniewicz. Adres korespondencyjny: Co Jest Grane skr.
poczt. 1007, 50-950Wrocław 68.Redaktornaczelny:Grażyna Migniewicz,tel. 666 878 930,grazyna.migniewicz@cjg.plInternet: www.cojestgrane.pl,
redakcja@cojestgrane.pl.Druk–Print.Redakcjanieponosiodpowiedzialnościza powierzonymateriał,zmianyw kalendarium,treśćogłoszeńi reklam.
Zastrzegamysobieprawoskracaniai adiustacjitekstóworazzmianyichtytułów.SprawyspornerozpatrywanesąprzezSądwłaściwydlawydawcy.
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AnAndA MAndAlA
fizyKa KwaNTowa, diKSza, riKSza
i iNNe Małe zwierząTKa…
Pełna mocy, podnosząca energię kundalini, medytacja oddechowa. ananda to radość,
błogostan, mandala to krąg.
dhyaNa yoGa jest procesem
skupiania się na geometrycznym symbolu Boga, którym jest
yantra. Medytując nad yantrą,
odnosisz się do konkretnego, fizycznego aspektu Boga. yantra
w dhyanie yoga jest piękna, można się w niej zakochać. Medytacja dhyana yoga jest skierowana do tego aspektu Boga, który usuwa przeszkody i daje sukces we wszystkich dziedzinach
życia. celem tej medytacji jest: oczyszczenie podświadomości
z tego co już nie jest nam potrzebne, pogłębienie koncentracji, oczyszczenie umysłu, poczucie więzi z bogiem.
dośĆ KróTKi KUrS wywracaNia UMySłU Na dowolNą
STroNę prowadzi doroTa MaTUSzewSKa, trenerka oneness
(www.onenesspolska.org) warto ubrać coś wygodnego, wziąć
skarpety lub obuwie zmienne.

STABAT MATeR

MiSTeriUM KrzyŻa święTeGo – PolSKa PraPreMiera
G. 19:00 | Bazylika św. elżbiety,
ul. św. Mikołaja/odrzańska

30 iii 2015 PoNiedziałeK
KoNcerTy » » »
konceRT SPecjAlny
G.18:00|Filharmonia wrocławska

Uwolnione dźwięk

SPeKTaKle » » »

G. 19:00 | Teatr Pieśń kozła

iMPRowizAcje iii

SPeKTaKle » » »

G. 19:00 |Teatr Muzyczny capitol

hAlkA

wySTawy » » »

G. 17:00 | opera wrocławska

RenATA zAGAjczykkocieMSkA

nA BoGA!
BoeinG BoeinG

świat pełen kwiatów
obrazy florystyczne i pisanki

G.18:00|wrocławski Teatr komedia

G. 18:00 | Salonik Trzech Muz

G. 18:00 | Teatr dramatyczny

MAłe zBRodnie MAłŻeńSkie

wycieczKi » » »

G. 19:00 | Scena kameralna

chojnów i okolice 10 kM

iliAdA. wojnA

Szlak. ii armii wojska Polskiego

G. 19:00 | Teatr Modrzejewskiej

SPoTKaNia » » »
MAnUFAkTURA
wielkAnocnA i jARMARk

warsztaty tworzenia ozdób
świątecznych i Jarmak wyrobów i ozdób artystycznych

czym jest slow food, dlaczego warto kupować produkty sezonowe, jak wspierać lokalnych rolników, skąd
brać najlepsze produkty oraz jakich produktów lepiej
nie kupować…? Na te pytania odpowie prowadzący
Kuba Korczak szef kuchni, doradca kulinarny, pasjonat i poszukiwacz smaków. Gotuje agata Gawrońska – najmłodsza uczestniczka programu hells
Kitchen. Będziemy jeść, wąchać, dotykać, oglądać, gotować, słuchać, rozmawiać, śmiać się.
7 marca, godz. 15:00, 8 marca, godz.12:00 | cRz krzywy
komin, dubois 33-35a, wrocław. koszt: 150 zł os.

do wyboru: 12-12:45 Shakira/Rock&Roll;
13-13:45 Rumba solo/zumba; 14-14:45 Sexy
dance/Salsa solo. 1 warsztat 12zł, 2/15zł
7 marca, godz. 12: 00 | Szkoła Tańca Al-Mara, ofiar oświęcimskich 19, wrocław

SPeKTaKle » » »
AlicjA w kRAinie czARów
G. 11:00 | opera wrocławska

MAydAy
G. 19:00 | Scena kameralna

PoRAnki FilMowowARSzTATowe

PUSTe Pokoje

G. 12:30 | Teatr lalki i Aktora

wARSzTATy TeMaT: dziczyzNa

31 iii 2015 wToreK

zAMek

cAlineczkA

Terminy do wyboru 5, 12, 26 marca | Róża Rozpruwacz,
jagiellończyka 2, wrocław. koszt: 60 zł, tel. 504 021 612

dzień koBieT w SzKole Tańca al-Mara

dla dzieci » » »

G. 12:30 | centrum Sztuki wRo

Jednorazowe 3 – godzinne zajęcia dla Pań i Panów początkujących. Tematy m. in.: obsługa maszyny do szycia, podstawowe ściegi i ich zastosowanie, organizacja
miejsca pracy i kolejność szycia. Na podstawie szytej
na zajęciach torby na zakupy. Spotkania w 5-os grupach. Każdy ma do dyspozycji własną maszynę, tkaninę do testów i filiżankę herbaty, kawy na pokrzepienie.

G. 7:40 | dw. Gł. PkP

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

w marcu – jak w garncu!

fot. B. wrotniak

oBSłUGA MASzyny do SzyciA!

G. 19:00 | Teatr współczesny
G. 20:00 | ciA

cojestgrane.pl koncentrator kultury

22 marca, godz. 11-19.00 (przerwa ok. 14.00 – polecam pyszną
kuchnię nalandową) | księgarnio kawiarnia nalanda, Plac kościuszki
12, wrocław. koszt: wkład - 130 zł diksza giwerzy - 110 zł

wARSzTATy

