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TO MASZ KA MIE NIAK – pia ni sta
i kom po zy tor, ab sol went Aka de mii
Mu zycz nej im. K. Szy ma now skie go
w Ka to wi cach w kl. Jo an ny Do mań -
skiej. Umie jęt no ści pia ni stycz ne roz -
wi jał także w Hoch schu le für Mu sik
Franz Liszt w We ima rze pod kie run -
kiem Rolf Die ter -Aren sa oraz na Stu -
diach Po dy plo mo wych w AM w Ka -
to wi cach w kl. Zbi gnie wa Rau bo. 
Jest zdo byw cą na gro dy spe cjal nej
na IV Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Pia ni stycz nym im. F. Lisz ta w We -
ima rze (2003) oraz lau re atem Grand
Prix na IV Kon kur sie na Pro jekt 
Na gra nio wy „Za po mnia na Mu zy ka
Pol ska” Wy daw nic twa Ac te Pre ala -
ble za na gra nie dzieł for te pia no wych 
Jó ze fa Wie niaw skie go (2007). 
Z oka zji 195 rocz ni cy uro dzin i 125
rocz ni cy śmier ci Ri char da Wa gne ra,
dał wiel ki, trzy czę ścio wy re ci tal
w Bay reuth, na któ rym wy ko nał
wszyst kie wa gne row skie trans kryp -
cje for te pia no we Fe ren ca Lisz ta.

Przy wró cił (2009) ży ciu kon cer to we -
mu kon cert for te pia no wy Jó ze fa Wie -
niaw skie go. W 2010 z Le slie Ho war -
dem wy ko nał w Lon dy nie Sym fo nię
Fau stow ską F. Lisz ta w wer sji na dwa
for te pia ny. Rok póź niej, ja ko dru gi
pia ni sta po Le sliem Ho war dzie, do ko -
nał pierw szych wy ko nań od na le zio -
ne go utwo ru Lisz ta Ro man ce ro espa -
gnol w Pol sce, Niem czech i Sło wa cji.
W la tach 2013-2015 wy stą pił ja ko
pia ni sta i kom po zy tor m.in. na Pia no
Extra va gan za Fe sti val w So fii, w The -
ater an der Wien w Au strii i w wil li
Lisz ta Al ten burg w We ima rze.
Do ko nał pra wy ko nań współ cze -
snych kom po zy to rów z kil ku kra jów.
Pro mo wał rzad ko wy ko ny wa ne
utwo ry J. Wie niaw skie go, S. Thal ber -
ga, L. Go dow skie go, F. Lisz ta, J. Za ręb -
skie go, K. Tau si ga.
Jest kom po zy to rem oko ło stu utwo -
rów for te pia no wych, kla we sy no wych,
ka me ral nych, chó ral nych oraz mu zy ki
fil mo wej. Pierw szy kon cert mo no gra -
ficz ny Ka mie nia ka od był się w 2004
ro ku w ka to wic kiej Aka de mii Mu zycz -
nej. Je go utwo ry by ły na stęp nie pre -
zen to wa ne m.in. w Ber li nie, Kra ko wie,
Le vo czy, Lon dy nie, Pra dze, War sza -
wie, We ima rze i we Wro cła wiu.
Wystąpił na Wie czo rach lisz tow skich
w latach 2005, 2007, 2011, 2012 r.
Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan -
so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Gmin
Obor ni ki Ślą skie i Wro cław oraz Związ ku Ar ty -
stów Wy ko naw ców STO ART.

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl
1188-1192 Wieczory lisztowskie

TOMASZ KAMIENIAK – pianista i kompozytor 
W pro gra mie m.in. utwo ry: Ch.V.Al ka na, T. Ka mie nia ka, F. Lisz ta oraz mu -
zy ka fil mo wa. Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski.

9 grudnia 12:30 Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
(171 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)

9 grudnia 18:00 Oła wa, Cen trum Sztu ki, ul. Młyń ska 3
10 grudnia 18:30 Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
11 grudnia 13:00 Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13

(172 kon cert umu zy kal nia ją cy dla mło dzie ży)
11 grudnia 18:00 Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13 fot. M. Grotowski

Dziadek do orzechów
Piotr Czajkowski
1 grudnia 11:00
5 grudnia 11:00 i 18:00
6 grudnia 11:00 i 17:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Balet w 2 aktach. Czas trwania: 2 godz.
Libretto: Marius Petipa 
wg baśni E.T.A. Hoffmanna

Ba let opar ty na zna nej ro man tycz nej
ba śni E.T.A. Hof f man na, od ma lo wu -
ją cy świat dzie cię cych ma rzeń i nie -
zwy kłość bo żo na ro dze nio wej no cy
w XIX-wiecznym miesz czań skim do -
mu dziew czyn ki o imieniu Kla ra.
Wiel ką po pu lar ność zdo był dzię ki
atrak cyj nej for mie mu zycz nej.
Wro cław ska in sce ni za cja po ry wa
baj ko wą sce no gra fią i fan ta zyj ny -
mi ko stiu ma mi, któ re roz bu dzają
wy obraź nię mło dej wi dow ni.





Kon stan ty An drze j Kul ka
Kon cert sym fo nicz ny
10 grudnia 19:00

Sa la Kon cer to wa Akademii Muzycznej
im. K. Lipińskiego, pl. Jana Pawła II nr 2

Kon cert Sym fo nicz ny z udzia łem
świa to wej sła wy skrzyp ka Kon -
stan te go An drze ja Kul ki oraz Aka -
de mic kiej Or kie stry Sym fo nicz nej
AMKL.
W pro gra mie kon cer tu utwo ry Ka -
ro la Li piń skie go, pa tro na Aka de mii
Mu zycz nej we Wro cła wiu.

Bez płat ne kar ty wstę pu w re cep cji
bu d. E AM 7 dni przed kon cer tem
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Krzysztof Jabłoński i Goście
13 grudnia 18:00

Narodowe Forum Muzyki,
Sala Główna KGHM
Plac Wolności 1, Wrocław
KrZySZTOF JABŁOńSKI – fortepian
Tamara Granat – fortepian
Agnieszka rehlis – mezzosopran
Kornel Wolak – klarnet
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce
Tomasz Strahl – wiolonczela

Krzysz tof Ja błoń ski, lau re at trze ciej na gro dy na Kon kur sie Cho pi now skim
z 1985r, ob cho dzi w tym ro ku pięć dzie sią te uro dzi ny. Fe no me nal ny pia ni sta,
miesz ka ją cy na sta łe w Ka na dzie, uczci ten wy jąt ko wy ju bi le usz we Wro cła -
wiu, swym ro dzin nym mie ście, da jąc tu spe cjal ny kon cert. Na es tra dzie NFM
po ja wią się zna ko mi ci ar ty ści, z któ ry mi łą czą ju bi la ta wię zy przy jaź ni nie tyl -
ko ar ty stycz nej. W pro gra mie atrak cyj ne du ety for te pia no we, przej mu ją cy
utwór Ka ro la Szy ma now skie go – mu zycz ny prze kład frag men tu mło do pol -
skie go po ema tu Ja na Ka spro wi cza oraz pie śni Edwar da El ga ra z cy klu Ob raz ki
mor skie, a po prze rwie kró lo wać bę dzie mu zy ka Jo han ne sa Brahm sa.

Bilety: 80/60|40/25|35/20|30/15 zł. Czas trwa nia kon cer tu 100 min.

F. Schu bert Fan ta zja f -moll na czte ry rę ce op. 103
J. Za ręb ski A tra vers Po lo gne – Ko ło myj ka op. 23
K. Szy ma now ski Je stem i pła czę – z utwo ru Trzy
frag men ty z po ema tów Ja na Ka spro wi cza
J. Brahms Von ewi ger Lie be op. 43 nr 1
E. W. Korn gold Lie bes brief chen op. 9 nr 4
E. El gar In Ha ven (Ca pri) i Sab bath Mor ning at Sea
ze zbio ru Sea pic tu res op. 37
J. Brahms So na ta klar ne to wa Es -dur op. 120 nr 2,
Trio for te pia no we H -dur op. 8

Gala Sylwestrowa Pod dyrekcją Jana Pogány
31 grudnia 19:00

Aula Leopoldina, pl. Uniwersytecki 1
Midori Ahmed – mezzosopran
Leo Garda – tenor / kontratenor
Andrzej Tulik – skrzypce
Łukasz Kotecki – saksofon
Japoński Zespół Tańca Tradycyjnego
Wahou-kai
Orkiestra Kameralna Camerata – Wrocław

Midori Ahmed, japońska mezzosopranistka śpiewająca w wielu europejskich
i azjatyckich teatrach operowych. Leo Garda, tenor oraz kontratenor od wielu
lat bryluje głównie na scenach włoskich i niemieckich teatrów operowych,
śpiewał także na scenie mediolańskiej La Scali. Solistami będą także laureaci
wielu konkursów muzycznych - saksofonista Łukasz Kotecki i skrzypek
Andrzej Tulik. Koncert poprowadzi Jan Pogány dyrygent, kompozytor 
i wiolonczelista polski z Monachium współpracujący z licznymi orkiestrami
oraz teatrami operowymi, a jego kompozycje zostały nagrodzone na
międzynarodowych konkursach kompozytorskich.

Bilety: N 130 zł; U 100 zł.  Tel. 22 591.83.83 (p-pt: 10-17:00) i godzinę przed koncertem

Wahou-kai

42. Festiwal Barbórkowy
3-6 grudnia 2015
Na Festiwal zaprasza Aka de mic ki
Chór Po li tech ni ki Wro cław skiej.
Przed sta wia my wy bra ne po zy cje
z bo ga te go i atrak cyj ne go pro gra -
mu te go rocz nej edy cji:
3 grud nia 19:00

Au la Po li tech ni ki Wro cław skiej,
Wy brze że Wy spiań skie go 27

KON CERT IN AU GU RA CYJ NY
AU DIO FE ELS gwiaz da pol skiej es tra -
dy, ze spół łą czy kla sycz ny wo kal ny
kunszt z roz ryw ko wym fe elin giem.
6 grud nia 17:00

Ko ściół p. w. św. Mau ry ce go
we Wro cła wiu, ul. Trau gut ta 34

KON CERT FI NA ŁO WY
Msza Ber liń ska Arvo Par ta oraz Tri -
ni ty Te Deum Erik sa Ese nvald sa.
Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki Wr., or -
ga ny Łu kasz Ro ma nek, dy ry gent
Mał go rza ta Sa pie cha -Mu zioł



**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu,,  
kkttóórree  mmoożżnnaa  ooddeebbrraaćć  ww  rreecceeppccjjii  bbuuddyynnkkuu  EE  AAMMKKLL  
nnaa  77  ddnnii  pprrzzeedd  kkoonncceerrtteemm

Sza now ni Pań stwo,
gru dnio wa ofer ta ar ty stycz na Aka de mii Mu zycz nej
im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu w spo sób
szcze gól ny ad re so wa na jest do mi ło śni ków 
mu zy ki sym fo nicz nej i ka me ral nej. Znaj du ją
się w niej tak że kom po zy cje współ cze sne. 

Już 5 grud nia pra gnę za pro sić Pań stwa na Kon cert Kom po zy tor ski z udzia łem so li stów
oraz Awan gar do wej Or kie stry Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu So und Fac to ry 
Or che stra. Pod czas kon cer tu od bę dą się pra wy ko na nia dwóch utwo rów, któ rych 
au to ra mi są kom po zy to rzy wro cław scy, zwią za ni z na szą Uczel nią. 10 grud nia  od bę dzie
się Kon cert Sym fo nicz ny z udzia łem świa to wej sła wy skrzyp ka Kon stan te go An drze ja
Kul ki oraz Aka de mic kiej Or kie stry Sym fo nicz nej na szej Uczel ni. Kon cert ten ma dla nas
szcze gól ne zna cze nie tak że dla te go, że w je go pro gra mie zna la zły się utwo ry Ka ro la 
Li piń skie go, pa tro na Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu. 

Wśród in nych wy da rzeń ar ty stycz nych i na uko wych war te po le ce nia są: re ci tal kla we sy no wy
i wy kład otwar ty prof. Lesz ka Kę drac kie go (1 i 2 grud nia), VI Mię dzy na ro do wa 
Kon fe ren cja Na uko wa Ka rol Li piń ski – ży cie, dzia łal ność, epo ka (10 grud nia), kon cert
po świę co ny pa mię ci prof. Ta de usza Gór ne go (12 grud nia), wy kład otwar ty dra hab. 
Mar ci na Trzę sio ka (15 grud nia), kon cer ty z cy klu For te pian + (17 i 19 grud nia). 

Ser decz nie za pra szam Pań stwa do Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go 
we Wro cła wiu po zo sta jąc z na dzie ją, że udział w wy da rze niach ar ty stycz nych 
i na uko wych speł ni Pań stwa ocze ki wa nia. Szcze gó ło wa in for ma cja o na szej ofer cie
do stęp na jest na stro nie in ter ne to wej Uczel ni pod ad re sem: www.amuz.wroc.pl

Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Bo że go Na ro dze nia pro szę przy jąć ży cze nia do bre go
zdro wia, spo ko ju, po go dy du cha, a w No wym Ro ku re ali za cji pla nów i za mie rzeń 
oraz wszel kiej po myśl no ści. 

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

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

GGRRUUDDZZIIEEŃŃ 22001155
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ
55  XXIIII,,  ggooddzz..  2200..0000  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT KOMPOZYTORSKI **
Prawykonanie Dark matter 
- Koncert 2etowy na orkiestrę z elektroniką
Sebastiana Ładyżyńskiego doDnansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu "Kolekcje" 
- priorytet "Zamówienia kompozytorskie", 
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

1100  XXIIII,,  ggooddzz..  99..3300  SSaallaa  KKaammeerraallnnaa  AAMMKKLL  
VI MIĘ DZY NA RO DO WA KON FE REN CJA 
NA UKO WA KA ROL LI PIŃ SKI – ŻY CIE, 
DZIA ŁAL NOŚĆ, EPO KA
Projekt współDnansowany ze środków Gminy Wrocław

1100  XXIIII,,  ggooddzz..  1199..0000  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT  SYMFONICZNY **
Wydarzenie realizowane w ramach programu 
Visiting Professors funduszu Scientiae Wratislavienses
Projekt Dnansowany ze środków Miasta Wrocławia
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Mi chał Mi chal ski Re ci tal
17 grud nia 18:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry
pl. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wpolny!

Stu dent III ro ku AM we Wro cła wiu
w kl. for te pia nu Paw ła Za wadz kie -
go. Pro wa dzi oży wio ną dzia łal ność
kon cer to wą wy stę pu jąc w wie lu sa -
lach kon cer to wych w Pol sce. Zdo -
byw ca wie lu na gród i wy róż nień.

Se re na da Hisz pań sko – Mek sy kań ska
4 grud nia 18:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wpolny!
Víctor Cam pos Le al – te nor, Ve ró ni ca De Lar rea – so pran, Ju sty na Sko czek – for te pian. 

Kon cert mek sy kań skiej pio sen ki, hisz pań skiej ope ry i za rzu eli.
O Po la kach miesz ka ją cych w San ta Ro sa (Mek syk) opo wie Ry szard Sław -
czyń ski. Usły szy my utwo ry au to rów mek sy kań skich: Agu stin La ra, Ma ria
Gre ver, Espa rza Oteo, Blas Ga lin do, Ma nu el M. Pon ce oraz hisz pań skich:
Ma nu el Pe nel la, Mo re no Tor ro ba, Pa blo Lu na, Ru per to Cha pi, So utul lo i in. 

Ars Can tan di
13 grud nia 18:00

Ora to rium Ma ria num
pl. Uni wer sy tec ki 1. Wstęp wol ny!

Uro czy sty kon cert z oka zji 10-le cia
Chó ru Ars Can tan di Uni wer sy ete tu
Eko no micz ne go we Wro cła wiu
Dy ry gent: An na Gra bow ska -Bo rys

Część I: Utwo ry chó ral ne a ca pel la m.in.
Mi ko łaj Go mół ka Nie ście chwa łę (2”)
Wa cław z Sza mo tuł Już się zmierz ka
Sze li gow ski Psalm ra do sny (2' 30”)
Vy tau tas Miski nis O sa crum co nvi vium
Arvo Part Bo ho ro dit se Dje vo (1' 20”)
Pa weł Cze sno kow Bła żen muż (3'30”)
Jo han nes Brahms Ge istli ches Lied (4')
Mo ses Ho gan Hold on 3'
Część II: Ca mil le Sa int -Sa ens Ora to rio
de No el z udzia łem so li stów, or kie stry
smycz ko wej, har fy i or ga nów.

Magda Brudzinska
7 grud nia 19:30

Sta ry Klasz tor, ul.  Pur ku nie go 1

Kra kow ska ar tyst ka zna na z pro jek -
tów Qu ar tet Kle zmer Trio i Mag da
Bru dzin ska Kle zmer Trio. Wo ka list -
ka, al to wio list ka, aran żer ka i pro du -
cent ka mu zycz na wraz z Jac kiem
Kop cem – akor de on i Pio trem Po łu -
dnia kiem – kon tra bas w no wej,
świe żej od sło nie eu ro pej skiej mu zy ki
lu do wej i tra dy cyj nej. Trio wy ko -
na pio sen ki i utwo ry pol skie, bał kań -
skie, asz ke na zyj skie, cze skie, ukra iń -
skie i rom skie. Aran ża cje łą czą ze so -
bą ele men ty fol ko we, jaz zo we, kla -
sycz ne i po po we, a pio sen ki wy ko ny -
wa ne są w ory gi nal nych ję zy kach.

Opo wie ści Cha nu ko we!
3 grudnia 12:00

Te atr Zdro jo wy im. F. Cho pi na
Dusz ni ki Zdrój, Park Zdro jo wy

12 grudnia 19:00
Zdro jo wy Te atr Ani ma cji
Je le nia Gó ra, Park Zdro jo wy 1 

Je rzy Ki chle raj opo wie o kul tu rze
ży dow skiej. Wy kład prze pla ta ny
mu zy ką wy ko ny wa ną przez kwar -
tet Chó ru Sy na go gi pod Bia łym Bo -
cia nem. Dy ry gent Sta ni sław Ry bar -
czyk przy bli ży Uczest ni kom za gad -
nie nie mu zy ki ży dow skiej.





Gru szec ki & Mar ci niak
Qu ar tet
12 grud nia 19:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Ku ba Mar ci niak – sak so fon 
Mi ko łaj Gru szec ki – for te pian
Pa weł Pa stusz ka – kon tra bas
Piotr Za rec ki – per ku sja 

Pro jekt dwóch uta len to wa nych mu -
zy ków, któ rzy po zna li się pod czas
stu diów w Jazz In sti tut Ber lin. Już
wte dy kon cer to wa li wspól nie w Pol -
sce i w Niem czech. Teraz stwo rzy li
ze spół bę dą cy zde rze niem ich mu -
zycz nych in dy wi du al no ści i ory gi nal -
nych kom po zy cji. Do współ pra cy za -
pro si li wy bit nych mu zy ków – Paw ła
Pa stusz kę oraz Pio tra Za rec kie go. 

Za wart ko / Pia sec ki 
Leć gło sie 
12 grud nia 22:00

Sala Czarna, Na ro do we Fo rum Mu zy ki
pl. Wol no ści 1

Koncert promujący de biu tanc ki al -
bum wro cław skie go du etu Za wart -
ko/Pia sec ki. Każ dy utwór z płyty
po sia da swo ją ge ne zę, kry je pew ną
ta jem ni cę i mo że dzię ki te mu, że
trud no go za kwa li fi ko wać do kon -
kret nej sty li sty ki mu zycz nej, wy da je
się być świe ży i no wa tor ski. Na pły -
cie usły szy cie Pań stwo, m.in. : Pio -
tra Woj ta si ka, To ma sza Wen d ta, Ar -
tu ra Tuź ni ka, Mar ka Ką dzie lę, Wojt -
ka Bu liń skie go oraz Jo se Tor re sa.

Wojtek Mazolewski Quintet Promocja płyty Polka
18 grudnia 20:00

Sala Gotycka w Starym Klasztorze, ul. Purkyniego 1

Wojtek Mazolewski to reprezentant, docenianych na całym świecie,
klasyków polskiego jazzu. Muzyka z najnowszej płyty to swego rodzaju
pamiętnik wędrowca, stąd tytuły Paris, Berlin czy Bangkok. Album ten to
popis możliwości współpracowników Mazolewskiego: Joanny Dudy, Oskara
Töröka, Marka Pospieszalskiego, Qby Janickiego.

Jazz Bez Wrocław
4-18 grudnia 2015

Sanatorium Kultury
Przejście Garncarskie 2, 
Vertigo Jazz Club ul. Oławska 13

Jazz Bez to bar dzo spe cy ficz ny fe -
sti wal, na zy wa ny cza sa mi fe sti wa -
lem wę dru ją cym. Je go ser ce bi je we
Lwo wie, ale idea Jazz Bez każ de go
ro ku uwo dzi ko lej ne mia sta, spra -
wia jąc, że mu zy cy prze miesz cza ją
się z kon cer ta mi co raz da lej, do cie -
ra jąc do no wych te ry to riów i od -
bior ców. Obec nie Jazz Bez to fe de -
ra cja 10. ukra iń skich i 6. pol skich
miast oraz kil ku dzie się ciu współ or -
ga ni za to rów. W grud niu 2015 ro ku
Jazz Bez po raz pierw szy za go ści
tak że we Wro cła wiu. 
Usły szy my spe cjal ne pro jek ty ar ty -
stów z Ukra iny, któ rzy wy stą pią
z jazz ma na mi z USA, Nie miec, Au -
strii, Por tu ga lii i Pol ski. W ra mach
Jazz Bez Wro cław cze ka nas tak że
kon cert Ve he men ce Qu ar tet – lau re -
atów kon kur su 51. Jaz zu nad Od rą. 

Ca ro li ne Nellé Band
2 grud nia 20:00

Col los seum Jazz Caf fe,
ul.  Pio tra Skar gi 18a. Bilet 20 zł
Søren Gem mer (DK) – pia no, 
Stian Swens son (NO) – gi ta ra
An ders Fjeld sted (DK) – kon tra bas
ra dek Woś ko (PL) – bęb ny

No wy mu zycz ny pro jek t pol skiej
wo ka list ki jaz zo wej Ka ro li ny Śmie -
ta ny na ro dził się w Ko pen ha dze. 
Choć ze spół de biu tu je, mu zy cy któ -
rzy go two rzą dzia ła ją na sce nie
mu zycz nej od wie lu lat. Oprócz
wła snych kom po zy cji ze spół się ga
po mu zy kę świa ta i pre zen tu je ją
w uni kan lej for mie.

Kasia Nosowska
6 grudnia 19:00

Klub Eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19

Za pre zen tu je naj waż niej sze i naj -
bar dziej zna ne utwo ry z so lo wej
dzia łal no ści oraz elek tro nicz ne kom -
po zy cje z cza sów współ pra cy Ar tyst ki z An drze jem Smo li kiem.



W programie s³ynne  melodie, muzyka filmowa,arie i duety 
z oper,  operetek i musicalu oraz znane polki, marsze i walce.
W przerwie koncertu poczêstunek lampk¹ szampana.

Midori Ahmed mezzosopran, Leo Garda tenor / kontratenor, 
Andrzej Tulik skrzypce, £ukasz Kotecki saksofon, 
Japoñski Zespó³ Tañca Tradycyjnego „Wahou-kai" 
Orkiestra Kameralna Camerata - Wroc³aw

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

Gala Sylwestrowa
31.12.2015 godz.19:00 

w Auli Leopoldina pod dyrekcj¹ Jana Pogány

Kon cert ko lęd
16 grudnia 19:00

CK Agora, ul. Serbska 5A

Ali cja Ma jew ska, Ol ga Boń czyk,
Zbi gnie w Wo dec ki, Wło dzi mie rz Kor cz

Świą tecz ny kon cert pe łen ra do ści,
opty mi zmu, mu zycz na wę drów ka
po śród naj pięk niej szych pol skich
ko lęd i pa sto ra łek w wy jąt ko wych
aran ża cjach, wy ko na nych przez
wy bit nych ar ty stów: Ali cję Ma jew -
ską, Ol gę Boń czyk i Zbi gnie wa Wo -
dec kie go. Przy for te pia nie za sią -
dzie zna ny kom po zy tor, pia ni sta
i aran żer Wło dzi mierz Korcz.
Usłyszymy po pu lar ne ko lę dy oraz
na stro jo we pa sto rał ki do tek stów
naj wy bit niej szych pol skich au to -
rów m.in. Ernesta Bryl la, Wojciecha
Mły nar skie go, Magdy Cza piń skiej,
ks. Twar dow skie go. Po kon cer cie
ar ty ści spo tka ją się z pu blicz no ścią.

Bilety: 40/30 zł

!!!!"!#!$!%!#!"!!!#!&!'!(!"!)!%!'!*!)!!

Jakub My"lak 
dyrektor 

 
ECHOMUSIC Art Management 

ul. Spi#owa 15/27  
53 – 442 Wroc!aw 

NIP : 886 280 63 20 
 

HHH0-DSBVJM1D0L,!

Phone:  +48 71 780 64 28 
Mobile : +48 782 503 683 
              +48 883 768 807 
Mail: kontakt@echomusic.pl!
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Kwar tet Con ti nuo
W świą tecz nym na stro ju
8 grud nia 18:30

ODT Światowid ul. Sempołowskiej 54A

An drzej Mu siał, I skrzyp ce; Ur szu la Mać -
kow ska, II skrzyp ce; Ma rian na Pie cha,
al tów ka; ro bert Sten cel, wio lon cze la

Kwar tet Con ti nuo w tym ro ku świę -
tu je 20-le cie dzia łal no ści ar ty stycz -
nej. In stru men ta li ści na co dzień
zwią za ni są z wro cław ską Ope rą
i Fil har mo nią. Ich re per tu ar to po -
nad 200 utwo rów mu zy ki kla sycz nej,
sa lo no wej, mu si ca lo wej, fil mo wej
i roz ryw ko wej! W pro gra mie me lo -
die świą tecz ne, ko lę dy oraz zna ne
prze bo je mu zy ki jaz zo wej i fil mo wej.

Bi le ty 8/5 zł

Tercet Egzotyczny
XXII Koncert Noworoczny
27 grudnia 19:00

Sala koncertowa radia Wrocław
im. Jana Kaczmarka, ul. Karkonoska 10

Od po czątku swo jej dro gi ar ty stycz -
nej (1963), Ter cet po zo sta wał wier ny
swo im ide ałom mu zycz nym. Dzi siaj
Ich znak roz po znaw czy to peł na ener -
gii i praw dy mu zy ka o in spi ra cjach la -
ty no ame ry kańskich oraz barw na i peł
na roz ma chu opra wa ar ty stycz na.
Wystąpią także zna ko mi ci goście za -
pro sze ni przez gwiaz dę ze spo łu Iza -
bel lę Skry bant-Dzie wiątkow ską.
Po raz XXII, pod czas kon cer tu zbie -
ra ne będą fun du sze na rzecz Ka te -
dry i Kli ni ki Trans plan ta cji Szpi ku,
On ko lo gii i He ma to lo gii Dzie cięcej. 

fot. T. Sol da czuk



7. WrO sound
Brzmie nie ma de in Wro cław
4-5 grud nia 20:00

Im part, ul. Ma zo wiec ka 17

Sta ran nie do bra ni ar ty ści z lo kal nej
sce ny oraz wy tro pie ni szla kiem Od ry
są sie dzi na tech nicz nie wy ra fi no wa -
nej sce nie Im par tu bę dą od kry wać
przed na mi to, co naj bar dziej ak tu al -
ne we wro cław skiej mu zy ce. Usły -
szy my wscho dzą ce gwiaz dy no wej
mu zy ki i al ter na tyw ne pro jek ty
w wer sji li ve min.: od kry cie fe sti wa lu
No wa Mu zy ka w Ka to wi cach Ven to -
lin i je go li ve per so nal ap pe aran ce;
ser wu ją cy mie szan kę elek tro, dub -
step’u i drum'n'bass przy uży ciu ży -
wych in stru men tów Bre slaux; eklek -
tycz ni Cze si z Ky klos Ga lak ti kos czy
zwią za ni z wro cław skim Cen trum
Re ani ma cji Kul tu ry post pun kow cy
z Ukry tych Za let Sys te mu. Nie za -
brak nie nie spo dzia nek, pre mier,
enig ma tycz nych zja wisk czy przy go -
to wa nych spe cjal nie na WRO so -
und pro jek tów mu zycz nych.

Energia Dźwięku #9
12 grudnia 18:00

Sala Gotycka, ul Purkyniego 1
19 Wiosen, Barbara Morgenstern
Maszyny i Motyle, Pierre Bastien
Same Suki, rSS Boys

Absolutna więk szość fe sti wa li opie -
ra swój pro gram na mu zycz nym
po kre wień stwie. Fe sti wal Ener gia
Dźwię ku jest łą cze niem prze ciw no -
ści i ze sta wia nie ich ze so bą.
Nie jest waż ne, czy da ny ze spół gra
punk, folk czy in du strial, nie ma
zna cze nia z ja kiej czę ści świa ta po -
cho dzi da na mu zy ka i czy opie ra się
ona na hi sto rycz nym ka no nie lub
jest za czy nem ja kiejś zu peł nie no -
wej sty li sty ki. Plat for mą spo tka nia
tych wszyst kich skraj nie od sie bie
róż nią cych się ar ty stów jest ta
rzecz, któ ra jest dla nich naj waż -
niej sza – jest to dźwięk i tkwią ca
w nim ener gia. 

Bilety: 55/45 zł

Akurat

Lao Che
13 grudnia 19:00

Klub Eter, ul. Kazimierza Wielkiego 19

Mmu zy ka Lao Che łą czy w so bie
roż ne ga tun ki mu zycz ne: roc ka,
elek tro ni ki, fun ku czy hip ho pu. To
rów nież wy jąt ko we tek sty Hu ber -
ta Do ba czew skie go, któ re zna la zły
się w pod ręcz ni kach do ję zy ka pol -
skie go dla szkół śred nich.
Lao Che jest jed nym z naj po pu lar -
niej szych ze spo łów al ter na tyw -
nych w Pol sce ma na swo im kon -
cie sześć wy da nych al bu mów dwa
dvd kon cer to we i kil ka set za gra -
nych kon cer tów w kra ju i po za je go
gra ni ca mi. Zespół zagra ma te ria ł
z ostat niej pły ty pt. Dzie ciom.

Przepych| Ditka| Barłóg 
3 grud nia 20:00

Frlej, ul. Gra bi szyń ska 56

Prze pych (post'n'for ward -cham ber -
-punk) trio zgłę bia gra ni ce wła snych
ogra ni czeń ma nu al nych ogra ni cza -
jąc tech ni kę do mi ni mum, for mę zaś
do ko niecz ne go mak si mum. 
DIT KA (no ise -pop) wy ko rzy stu ją gi -
ta ry i au to mat per ku syj ny, że by
grać mu zy kę in spi ro wa ną nie za leż -
ną sce ną ame ry kań ską lat 80. i 90. 
BAR ŁóG (re cyc ling -ca co pho no us -
-r&b) po ezja śpie wa na z od pa dów,
pre fa bry ka tów i miej skich iry ta cji.
Ze spo ły są człon ka mi wie lo dziet nej
ro dzi ny sal ki prób Cen trum Re ani -
ma cji Kul tu ry we Wro cła wiu. 

Ditka

Aku rat i Ko niec Świa ta – wspól ny kon cert
5 grudnia 19:00 Sa la Go tyc ka w Sta rym Klasz to rze, ul. Pur ky nie go 1
Ze spo ły z po dob ne go nur tu mu zycz ne go. Star szy o 10 lat Aku rat ja ko
pierw szy ze spół w Pol sce za czął łą czyć w swo jej twór czo ści rock ze ska,
reg gae, pun kiem i po pem, się ga jąc cza sem do ryt mi ki di sco. Ko niec Świa -
ta to roc ko wo -fol ko wa wi zy tów ka Ślą ska, umie jęt nie łą czy trud ne te ma ty
utwo rów ze zwiew ny mi, wpa da ją cy mi w ucho me lo dia mi. Podczas kon -
certu zagrają swoje naj więk sze prze bo je ze wszyst kich płyt.

Bi le ty: 45/40/35 zł





raj wa ria tów Premiera
12 grud nia 19:00
18, 19, 20 grud nia 19:00
15, 16, 17 grud nia 11:00

Sce na Ga dzic kie go, Te atr im. He le ny
Mo drze jew skiej w Le gni cy, rynek 39

Sza lo na eska pa da po oso bli wych
świa tach wy obraź ni i la bi ryn cie kul -
tu ry ze ste try cza łym świę tym Pio -
trem, zra mo la łym Don Ki cho tem,
Ro meo i Ju lią po przej ściach oraz
Ca li necz kiem za miast Ca li necz ki. Je -
den z naj wy bit niej szych dra ma to pi -
sa rzy wszech cza sów, de mo nicz ny
skan da li sta Au gust Strind berg,
w zu peł nie do tąd nie zna nej, ba śnio -
wo -ko me dio wej od sło nie.

Bi le ty: pre mie ro wy 50 zł,
po pre mie rze 28/17 zł

Sieć Pre mie ra
Stu dio Ma tej ka
9 i 10 grud nia 19:00

IG Stu dio Na Gro bli. Bi le t 15 zł
rozciąga się od końca do końca. A za
nią następna sieć…
nie można nigdzie się dostać
czy sami ją tworzymy, czy w nią
wpadamy, czy coś nas do niej wciąga?
czy można się z niej wyplątać, zerwać
ją, upleść ponownie?
gdzie jest człowiek?
jak od na leźć czło wie czeń stwo
w świe cie ilu zji, kre acji sztucz nych
po trzeb i wszyst kie go na sprze daż?
jak pozostać w tym sobą? czy wciąż
trzeba stwarzać siebie na nowo?
w przestrzeni ograniczającej pasje,
tłamszącej pragnienia i uczucia, pod-
sycającej wewnętrzne konflikty, czy
możliwa jest duchowa transformacja?
nie mogę oddzielić się od ciała ani ono
ode mnie, wnętrze od zewnętrza
dzieli tylko wątła warstwa
poetyka naskórka 
chcę czuć moim ciałem
chcę pamiętać ból i rozkosz
sieć po cząt ków i koń ców za my ka się
w nie skoń czo nych kształ tach, stra co -
nych i wy ko rzy sta nych moż li wo ściach
chcę przypomnieć sobie początek.
zapamiętać
chcę skoczyć i upaść 
chcę wznieść się i umrzeć
i narodzić się na nowo

8 grud nia 19:00 – Próba otwar ta.
Wstęp wol ny, re zerw. tel. 71 34.45.320 

Ga tun ki chro nio ne 
12 grud nia 20:00

Dwo rzec Świe bodz ki,
pl. Or ląt Lwow skich 20b

Spek takl Ra fa ła Urbac kie go i Anu
Czer wiń skie go. 
Ga tun ki chro nio ne są pró bą kry -
tycz nej re flek sji na te mat spo so bu
po strze ga nia osób o al ter na tyw nej
mo to ry ce, bez nad uży wa nych
w me diach nar ra cji „ofia ry” al bo
„su per bo ha te ra”. 
Ga tun ki chro nio ne to film do ku -
men tal ny, na krę co ny w ze spo le
przy rod ni czo -kra jo bra zo wym Ża -
bie Do ły na zy wa nym Ślą ski mi Ma -
zu ra mi, i per for mans ru cho wy.
W Ga tun kach, jak i w przy ro dzie
na stę pu ją na tu ral ne me cha ni zmy
obron ne. Bo ha te ro wie od naj du ją
praw dę o swo ich cia łach gdzieś
na sty ku per for man su sce nicz ne go
i re al ne go ży cia. W zde rze niu z co -
dzien ny mi do świad cze nia mi, sce -
na sta je się dla nich bez piecz nym
schro nie niem, re zer wa tem, je dy -
nym miej scem, gdzie mo gą szcze -
rze, choć nie bez lę ku, opo wie dzieć
o swo jej toż sa mo ści.

Wstęp wol ny,
re zer wa cja tel. 71 34.45.320

Czar na Noc Bia ły Dzień 
12 i 13 grud nia 19:00

Mi se rArt – stre fa kul tu ry w la bi ryn cie
wy klu cze nia, ul. Cy bul skie go 35a

Przy cho dzę, że by ście czar nej no cy
nie czy ni li w bia ły dzień.

Pa pu sza, po et ka cy gań ska
Te ma tem prze wod nim spek ta klu
jest po dróż za rów no w zna cze niu
wę drów ki, dro gi z jed ne go mia sta
do dru gie go, od jed ne go spo tka nia
do ko lej ne go, jak i we wnętrz nej po -
dró ży czło wie ka z uwzględ nie niem
jej emo cji, środ ków wy ra zu i eks -
pre sji. To po dróż, któ ra po zwa la od -
kryć i prze kro czyć gra ni ce, po ko nać
od le gło ści i zmie rzyć się z tym, jak
po strze ga my świat ze wnętrz ny, je -
go ko lo ry, róż no rod ność i wie lo ra -
kość. Prze ciw staw ność za war ta
w ty tu le spek ta klu jest punk tem
wyj ścia dla tej po dró ży. Sprzecz -
ność świa ta – jej źró dłem.
Spek takl ze spo łu Ju bi lo w ra mach
pro jek tu Ukry te mia sta.
W ślad za Dan tem i Mar co Po lo za -
bie ra my pu blicz ność na wy pra wę
przez „mia sta”, twa rze i mu zy kę,
czy niąc ją czę ścią wie lo ko lo ro wej
hi sto rii, w któ rej sło wa łą czą na wet
te naj od le glej sze świa ty.

Wstęp wol ny!

My! Premiera
5 grud nia 16:00

Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

Spek takl wień czą cy pro gram edu -
ka cyj ny Te atral na [de] KON STRUK -
CJA VII plus zre ali zo wa ny przez
TDSz i I LO w Wał brzy chu.
Spek ta klu uczniow ski po wstał
w opar ciu o de kon struk cję Mę -
czen ni ków w reż. Anny Au gu sty no -
wicz. Pod ar ty stycz ną pie czą re ż.
spek ta klu Łu kasza Du dy mło dzież
przyj rza ła się współ cze snym „mę -
czen ni kom” i opo wie dzia ła o tym,
z czym się nie zga dza. Po wsta ła,
tak że in spi ro wa na Mę czen ni ka mi,
[de] KON STRUK CJA na uczy ciel ska
ja ko ak cja per for mer ska.





Ucie chy Sta ro pol skie 
reż. Edward Ka lisz
14 grud nia 9:00

Fir lej – Te atr Ma ły, ul. Gra bi szyń ska 56

Ob raz Pol ski okre su Od ro dze nia
w po ezji Ja na Ko cha now skie go i Mi -
ko ła ja Re ja uwiecz nio ny, a po dziś
dzień ak tu al ność swą za cho wu ją cy.
Re ne san so we tek sty Uciech Sta ro -
pol skich, choć to  od le głe w cza sie
tek sty, po wra ca ją dziś na sce nę
ujaw nia jąc swą po nad cza so wość
i uni wer sal ność.
Z pewnością ob raz nie szczę śli we go
mło dzień ca pod da ne go wy sił kom
umy sło wym po nad je go si ły, by
wtło czyć mu do gło wy pod sta wy ła -
ci ny, czy też spie ra ją ce go się ze
śmier cią nie uczci we go kup ca albo
wy ko rzy sty wa nie chło pa prze mó wią
i wzbu dzą za mie rzo ne sko ja rze nia.

re zer wa cja bi le tów: 504 814 295
ja blon ska.te atr ma ly@gma il. com

ImproSeans
Te atr im pro wi za cji Je siotr
1 grud nia 19:00

Czar ny Kot, ru ska 47/48a

Wro cław ska gru pa te atral na Je siotr
za pre zen tu je garść krót kich gier
im pro wi zo wa nych po wią za nych
z sze ro ko po ję tą ki ne ma to gra fią.
Te atr im pro wi za cji Je siotr pre zen -
tu je się na sce nie pol skiej od 3,5 ro -
ku, tak mówią o sobie: Gra li śmy
na wie lu pol skich fe sti wa lach ta -
kich jak Slot Art Fe sti wal, Po daj
wio sło, 3dwa1 Im proff i in ne.
Współ or ga ni zu je my dol no ślą ski fe -
sti wal im pro wi za cji FLO Wim pro.
Je ste śmy pół fi na li sta mi Mecz Im -
pro Li ga 2013. Pro wa dzi my licz ne
gru py warsz ta to we. Im pro wi zu je -
my z pa sją! Im pro wi zu je my z ikrą!

Bi le t 5 zł

Mu si cal CZASy
reż. Ma riu sz Kil ja n
13 grud nia 18:00
Im part, Ma zo wiec ka 17
Ak to rzy i tan ce rze bio rą cy udział
w spek ta klu są w prze wa ża ją cej
więk szo ści ama to ra mi, któ rzy udo -
wod ni li, iż po tra fią w nie co dzien ny
spo sób oży wić sce nę. Mu zy ka
na ży wo od twa rza na przez pro fe -
sjo nal nych mu zy ków jest do peł -
nie niem ma gicz nej sce ne rii mia sta
O, na którego ulicach spotkali się
Ona i On. Miasto wy da je się być
mar twe, za mknię te i pa ra dok sal -
nie,wydaje się, że jedynie spo tka nie
ze Śmier cią mo że Mia sto oży wić.

Pro duk cja CS w Oła wie

I etap Eli mi na cje re gio nal ne
XXII Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek
W BĘ DZI NIE 
18 grudnia 2015

Sa la wi do wi sko wa MDK Śród mie ście,
ul. Dubois 5

Naj lep sze ze spo ły wy ło nio ne w lo -
kal nych eli mi na cjach, spo ty ka ją się
co rocz nie w Bę dzi nie, gdzie pod -
czas trwa ją cych trzy dni prze słu -
chań fi na ło wych pre zen tu ją aran -
ża cje pol skich ko lęd i pa sto ra łek.

CA FE FAN TA ZJA
Spek takl mu zycz no -te atral ny
9 grudnia 20:30

Sa la te atral na Im part, ul. Mazowiecka 17

Spek takl na podst. utwo rów mu -
zycz nych z okre su 20-le cia mię dzy -
wo jen ne go. To 14 pio se nek po łą -
czo nych au tor skim sce na riu szem,
któ ry pe łen jest no stal gicz nych ak -
cen tów i tę sk no ty za la tem. Kli mat
przed wo jen nej ka wiar ni, peł ni ta -
jem nic go ście i epo ko we stro je po -
zwa la ją ogrzać się w cie ple je sien -
nych ta jem nic, psot i ro man sów.
Or ga ni za to rzy: Sto wa rzy sze nie Ho mi -
ni As su mus oraz ze spół Gło sy z Szew -
skiej – stu den ci i ab sol wen ci  uczel ni
wsze la kiej ma ści (od Po li tech ni ki Wro -
cław skiej po Aka de mię Mu zycz ną).

Wstęp wol ny!

Biesy
8 grud nia 12:00
7, 9, 10, 11 grud nia 18:00

Teart PWST, ul. Braniborska 59

Dra mat Fio do ra Do sto jew skie go,
prze kła d Zbi gnie w Pod gór ca,  adap -
tacja tekstu i  re ż. Ka ro li na Kirsz.
Ar cy dzie ło li te ra tu ry świa to wej,
trak tat po li tycz ny o złu i re wo lu cji
do dziś nie tra cą cy na ak tu al no ści.
Spek takl dy plo mo wy stu den -
tów IV ro ku Wy dzia łu Ak tor skie go,
któ rzy stwo rzy li fa scy nu ją cą ga le -
rię głę bo kich po sta ci i róż no rod -
nych cha rak te rów sce nicz nych.

Wstęp wolny za rezer wa cją:
pwst.wroc law.pl/re zer wa cje





Zu zan na Ja nin 
PIASKI PUSTYNI 
instalacja | video | rzeźby

11 grud nia 18:00
Ga le ria En tro pia, ul. rzeź ni cza 4

(...) Ro dzin ny, bez piecz ny sa mo chód
za mie nio ny w bez za ło go we apa ra ty
wo jen ne to wi zu ali za cja przej ścia
z epo ki sa mo cho dów oso bo wych
w epo kę dro nów – bez za ło go wych
urzą dzeń la ta ją cych wy ko rzy sty wa -
nych do za bi ja nia, szpie go wa nia, fo -
to gra fo wa nia, fil mo wa nia i lo ka cji
obiek tów i lu dzi. Moż na od czy tać to
ja ko me ta fo rę roz pa du spo łecz nych
po rząd ków. Rzeź bie to wa rzy szy
pra ca Ta niec ja ko urzą dze nie ma pu -
ją ce (mia sto), gdzie fi gu ra tań czą cej
oso by fil mo wa nej z dro na, za mie -
nio na zo sta je w urzą dze nie do wy -
zna cza nia ma py co dzien nych wę -
dró wek miej skich.
Pra ca Po stać z dziec kiem, rzeź ba
męż czy zny usta wio na na pniu aka -
cji – drze wa imi gran ta, któ re przy -
wę dro wa ło do Pol ski w XVI w. Je go
od mia na Ro bi nia do tar ła do Pol ski
z Ame ry ki Śr. i Płn. na prze ło -
mie XVIII i XIX w. i do sko na le przy ję -
ła się na pia skach Ma zow sza.
ZU ZAN NA JA NIN, w la tach 1980-87
stu dio wa ła na ASP w War sza wie.
Two rzy rzeź by, in sta la cje, envi ron -
ment, obiek ty fo to gra ficz ne, ry sun -
ki, wi deo i in sta la cje dźwię ko we.

kuratorzy: Alicja i Mariusz Jodko

XXIV spo tkanie au tor skie z cy klu
Szczyt For my – Zu zan na Ja nin
O NIE NAR RA CYJ NO ŚCI SZTU KI

W wie czór otwar cia: 11 grudnia 18:30
ko or dy na cja cy klu: Ka ro li na Fre ino

Two Sticks
Think Tank lab Trien na le
3 grud nia 18:00

Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu,
ul. Ber nar dyń ska 5

Wy sta wa in au gu ru ją ca Triennale.
Ideą pre zen ta cji jest uka za nie ry sun -
ku ja ko naj bar dziej na tu ral ne go ge -
stu i ję zy ka eks pre sji twór czej, któ ry
za rów no od twa rza, jak i two rzy rze -
czy wi stość. Na wy sta wie zo sta ną
po ka za ne pra ce 9 ar ty stów z Ja po nii
i 9 z Pol ski. Więk szość re ali za cji po -
wsta ła spe cjal nie na tę oka zję.
Ar ty ści: Ry oko Aoki, Ma saya Chi ba, Jan
Chwał czyk, Wan da Goł kow ska, Ma sa no ri
Han da, Sa da ha ru Ho rio, Zon Ito, Zdzi sław
Jur kie wicz, Bar tosz Ko ko siń ski, Na ta -
lia LL, Jan Mio du szew ski, Chi hi ro Mo ri,
Mi ne ki Mu ra ta, Ka zu ki Na ka ha ra, Mag -
da le na Star ska, Hi ra ku Su zu ki, Alek san -
dra Wa li szew ska, Ja kub Woy na row ski.

Ku ra to rzy: Fu mih hi ko Su mi to mo,
Da nie la Ta gow ska

Think Tank lab Trien na le
1.Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Ry sun ku Współ cze sne go
3 grud nia – 31 stycz nia 2016

Wro cław, wy sta wy głów ne: Mu zeum Ar -
chi tek tu ry, Mu zeum Na ro do we, Na ro do -
wy Za kład im. Osso liń skich, CSU Neon

Edy cja re ak ty wu ją ca ideę mię dzy na -
ro do we go fo rum, ja kim by ło Mię dzy -
na ro do we Trien na le Ry sun ku. Ku ra -
to rzy za pre zen tu ją pro gram uka zu -
ją cy roz le głość prak tyk ry sun ko wych,
roz licz ne roz ga łę zie nia ewo lu cyj nej
li nii ry sun ku współ cze sne go.
W ra mach Pro gra mu Głów ne go od -
bę dą się czte ry wy sta wy ana li zu ją -
ce po ję cie ry sun ku pod wzglę dem:
mor fo lo gii rze czy i na tu ral no ści
zna ku (wy sta wa Two Sticks), per -
for ma ty ki ry sun ku (IMA GI NE), mo cy
ma ni fe sta cji, jak i kon te sta cji (Ga -
le ria Ar se nal No te bo ok) oraz je go
zdol ność do re kon struk cji i de kon -
struk cji (Brud no pis).
Licz ne wy sta wy, spo tka nia oraz
warsz ta ty po mo gą zak tu ali zo wać
wy obra że nia o współ cze snej sztu -
ce, o ry sun ku, o tym do cze go jest
po trzeb ny, do cze go i jak wy ko rzy -
sty wa ny obec nie.

KrENZ 8:BLOW -UP
11 grudnia 18:00
Cen trum Sztu ki WrO, ul. Wi dok 7

„W trak cie po rząd ków ro bio nych
w ro ku 2000 Jan Krenz, świa to wej
sła wy dy ry gent, de cy du je o od da niu
wszyst kich zro bio nych przez sie bie
fil mów sy no wi Igo ro wi...” 

W roku 1963 Jan Krenz za ku pił swo ją pierw szą ka me rę 8mm i za czął fil mo wać.
Na wy sta wie jest więc współ au to rem (ukry tym au to rem) w swo im nie zna nym
sze rzej ar ty stycz nym wcie le niu fil mow ca -ama to ra.
Na pod sta wie fil mów na krę co nych przez swe go oj ca – Igor Krenz, ope ru jąc
ka dro wa niem i po więk sza niem ale też wy do by wa jąc ka dry z ru cho mych ujęć,
sta ra się do trzeć do esen cji za pi sa nej w ob ra zie. Z wy do by tych z prze szło -
ści świa tło czu łych taśm, po przez ucy fro wie nie, prze mon to wa ne, po więk sze -
nie po wsta ły pre zen to wa ne na wy sta wie wi zu al ne syn te zy. Po je dyn cze
stop klat ki w du żym po więk sze niu ujaw nia ją mniej oczy wi ste frag men ty
ujęć, za cie ra ją re al ność miejsc i po sta ci, od sła nia ją dru gie pla ny.

Opro wa dza nia po wy stawie:
17 grudnia 17:00 | 7 i 20 stycznia 17:00. Wystawa czynna do 22 lutego 2016



W GRUDNIOWYM NU ME RZE ODRY: · Co nas cze ka po zmia nie wła dzy? – pro gno zu ją An drzej
An to szew ski i Wie sław Ga łąz ka · Dym kow ski o po li tycz nym prag ma ty zmie · Prze kor na mo wa
dzięk czyn na Fla sze na · Roz mo wy ze Sła wo mi rem Grünber giem i Bo ry sem Ju cha na no wem ·
Pest ka · Fel berg o Mar cie Pod gór nik · De ba ta o pol skim ki nie (3) · Wra ti sla via Can tans

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

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

www.dcik.pl; dcik@okis.pl

W KRA INIE UŚMIE CHU
Na kon cert z cy klu W kra inie uśmie chu
za pra sza ją: Pol ska Agen cja Kon cer to -
wa, Czło nek Za rzą du Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go Ta de usz Sam bor ski,
Lo tos Pa li wa oraz OKiS we Wro cła wiu.
W pro gra mie naj więk sze prze bo je
ope ro we, ope ret ko we i mu si ca lo we
m.in. ze Strasz ne go Dwo ru, Cy ru li ka
Se wil skie go, Car men, Ba ro na Cy gań -
skie go, Księż nicz ki Czar da sza.
Wy stą pią gwiaz dy Pol skiej Ope ry Ka -
me ral nej – Mał go rza ta Ku liń ska, Emi -
lia Zie liń ska, An drzej Nie mie ro wicz
z akom pa nia men tem Ewy Szpa kow -
skiej. Kon cert po pro wa dzi dy rek tor
na czel ny i ar ty stycz ny Pol skiej Agen -
cji Kon cer to wej Ka zi mierz Ko wal ski.

8 grud nia, go dz. 18:00
Ora to rium Ma ria num. Wstęp wolny!

PHOTO ZONA – NO WA GA LE RIA OKiS
4 grud nia roz pocz nie swo ją dzia łal ność no wa
ga le ria sztu ki Ośrod ka Kul tu ry i Sztu ki we Wro -
cła wiu – In sty tu cji Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Dol no ślą skie go pn. PHOTO ZONA.

Za da niem ga le rii bę dzie pre zen ta cja
do ko nań po wsta łych w fo to me dial nym
nur cie sztu ki. Pu blicz no ści zo sta nie
przed sta wio ny do ro bek ar ty stycz ny,
któ ry wy wo dzi się z ogól no pol skie go
śro do wi ska aka de mic kie go, ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem re ali za cji
po wsta łych w dol no ślą skim krę gu ar ty stycz nym. W ro ku 2016 Ga le ria PHOTO
ZONA zor ga ni zu je wy sta wy o zróż ni co wa nym cha rak te rze for mal nym (fo to gra fia,
fo to obiekt, fo to in sta la cja itp), któ re po za miej scem eks po zy cji (Dol no ślą skie Cen -
trum In for ma cji Kul tu ral nej OKiS) bę dą przed sta wio ne rów nież w me diach elek -
tro nicz nych, zaś ko lej nym wy sta wom to wa rzy szyć bę dą pu bli ka cje. In au gu ra cyj na
wy sta wa no wo po wsta łej ga le rii to fo to in sta la cja pn. Wol no ści, do kuch ni marsz!
au tor stwa Aga ty Szu by. Ku ra to rem wy sta wy jest Igor Wój cik.
Aga ta Szu ba jest ab sol went ką Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go i Aka de -
mii Sztuk Pięk nych im. E. Gep per ta we Wro cła wiu. Od 2014 ro ku jest pra cow ni -
kiem na uko wo -ar ty stycz nym w Ka te drze Sztu ki Me diów wro cław skiej ASP.
Upra wia ta kie dys cy pli ny jak: fo to gra fia, fo to obiekt, fo to in sta la cja, wi deo, re ali -
za cje mul ti me dial ne oraz pro jek to wa nie gra ficz ne. Jest au tor ką pię ciu wy staw in -
dy wi du al nych oraz uczest nicz ką dwu dzie stu po ka zów zbio ro wych w kra ju
i za gra ni cą.
Pa tro nat me dial ny: Pi smo Ar ty stycz ne For mat, tu.Wroc law.com, kul tu ra on li ne.pl, Ma de in Pho to

Wer ni saż 4 grud nia, godz. 17:00
Dol no ślą skie Cen trum In for ma cji Kul tu ral nej OKiS, Ry nek -Ra tusz 24, Wro cław

WAN DA RUT KIE WICZ
FO TO GRA FIE

Do ko na nia wspi nacz ko we Wan dy
Rut kie wicz są do sko na le zna ne. Po -
wszech nie wia do mo tak że o jej licz -
nych ak tyw no ściach ży cio wych: by ła
świet nym spor tow cem, kie row cą raj -
do wym, au tor ką ksią żek i fil mów do -
ku men tal nych. Wy sta wa od kry je
ko lej ny ta lent hi ma la ist ki – za mi ło wa -
nie do fo to gra fii, efek tem któ re go są
zna ko mi te zdję cia. 
Wy sta wa prezentuje 46 czar no -bia łych
fo to gra fii naj wyż szych gór świa ta. Mi -
mo skraj nie trud nych wa run ków (kil ka
ty się cy me trów n.p.m.), po wsta ły fo to -
gra fie na wy so kim po zio mie ar ty stycz -
nym, któ re uj mu ją su ro wym pięk nem
i pre cy zją ka dru. Jest to uni kal na oka -
zja, by spoj rzeć na gó ry ocza mi Wan dy
Rut kie wicz…

Wer ni saż 17 grud nia, godz. 17:00
Wy sta wa czyn na do 30 stycz nia 2016
DCF Do mek Ro mań ski Ga le ria OKiS we

Wro cła wiu, pl. bpa Nan kie ra 8

PIOTR BŁA ŻE JEW SKI – W DRODZE – RA ZEM ZE MNĄ
Wy sta wa, pre zen to wa na w ra mach Dol no -
ślą skie go Fe sti wa lu Ar ty stycz ne go OKiS,
zwią za na jest z ju bi le uszem 40-le cia
pra cy twór czej i aka de mic kiej Pio tra Bła -
że jew skie go. Ar ty sta, pro fe sor ASP we
Wrocławiu włą czył do te go pro jek tu pra -
ce 10 ar ty stów re pre zen tu ją cych trzy po -
ko le nia wro cław skie go śro do wi ska ar tyst.
Ca łe przed się wzię cie jest wspól ną po dró żą po dwu na stu pre sti żo wych ga le riach
i sa lo nach wy sta wien ni czych w Pol sce. Pre zen ta cja w Ga le rii Miej skiej we Wro cła -
wiu jest ko lej ną, dzie wią tą już, in dy wi du al ną wy sta wą ar ty sty.

Wystawa czynna od 11 grudnia do 23 stycznia 2016
Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu, ul. Kieł ba śni cza 28

Epitafium II, 2012
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Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

WYSTAWY CZASOWE:

Dyrektor Piotr Oszczanowski 
zaprasza

WYSTAWY STAŁE:

OD GRUDNIA ZAPRASZAMY WE WSZYSTKIE WTORKI MIESIĄCA GRUDZIEŃ 2015

ARCYDZIEŁA SZTUKI JAPOŃSKIEJ 
W KOLEKCJACH POLSKICH  
14 października 2015 - 31 stycznia 2016
Ekspozycja,  przygotowana z okazji jubileuszu 
20-lecia Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
Manggha w Krakowie, ukazuje najlepsze i najcie-
kawsze zabytki zgromadzone w polskich muzeach.

SKARB ŚREDZKI  
1 października 2015 - 3 stycznia 2016
Jeden z najcenniejszych skarbów odnalezionych 
w Europie w XX w. przez trzy ostatnie miesiące 
roku prezentowany jest w Muzeum Narodowym 
we Wrocławiu. Zwiedzający mogą podziwiać 
m.in. wyjątkowej klasy koronę wykonaną w XIV w.

KRZESŁA, ZYDLE, FOTELE. 
KRÓTKA HISTORIA MEBLI DO SIEDZENIA  
12 listopada 2015 - 28 lutego 2016
Jak zmieniały się meble do siedzenia na przestrze-
ni wieków, jak je konstruowano i zdobiono – tego 
m.in. można się dowiedzieć zwiedzając tę wystawę.

W dniach od 1 do 6 grudnia 2015 Panorama Racławicka będzie nie czynna. 
Za niedogodności przepraszamy.

z lat 1893-1894 upamiętniające 100. rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej

wtorek–niedziela: 9.00 –17.00
ul. Purkyniego 11, Wrocław

ODDZIAŁY MUZEUM NARODOWEGO we Wrocławiu
MUZEUM ETNOGRAFICZNE

wtorek–niedziela: 10.00–16.00
ul. Traugutta 111/113, WrocławWYSTAWA STAŁA 

WYSTAWA CZASOWA 
/12 grudnia 2015 - 14 lutego 2016/

PANORAMA RACŁAWICKA

KODY PAMIĘCI. Ikonografia Śląska w grafice i rysunku 
od XVIII do początku XX w.              8 grudnia 2015 - 31 stycznia 2016
Zwiedzający będą mogli zobaczyć, jak dawniej wyglądały śląskie pałace, zamki, 
zakłady przemysłowe, schroniska górskie, jak zmieniały się miasta i wsie. Wśród 
wystawionych prac znajdą się m.in. gra� czne opracowania dzieł F. B. Wernera - 
artysty, który pozostawił po sobie tysiące rysunkowych widoków Śląska.

PETIT TOUR. Ikonografia Śląska. 
Narodowego we Wrocławiu           8 grudnia 2015 - 31 stycznia 2016
Kameralna prezentacja wyrobów porcelanowych zdobionych malaturami 
przedstawiającymi widoki Dolnego Śląska (np. panoramy miast, zabytki). 
Wśród pokazywanych przedmiotów są wyroby wytwórni w Miśni i w Berlinie.

IMAGINE

lab Triennale/Międzynarodowego Festiwalu Rysunku Współczesnego 
10 - 20 grudnia 2015  Przegląd performance rysunkowego: 10-11.12.2015

Krzesła, zydle, fotele
Krótka historia
mebli do siedzenia
Do 28 lutego 2016

Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
pl. Powstańców Warszawy 5

Sprzę ty do sie dze nia ma ją wy bit nie
słu żeb ny cha rak ter, ale w prze szło -
ści nie po zba wio ne by ły też pre sti -
żo wych wy róż ni ków i funk cji sym -
bo licz nej – wy ja śnia Mał go rza ta
Kor żel -Kra śna, ku ra tor wy sta wy.
Naj prost szym me blem był sto łek,
któ ry na stęp nie ewo lu ował w krze -
sło (przez do da nie opar cia) i w fo tel
(gdy do krze sła do da no pod ło kiet ni -
ki). (...) Naj bar dziej pre sti żo wy stał
się fo tel z wy so kim opar ciem zwa ny
tro nem, uży wa ny przez wład ców
świec kich i ko ściel nych, któ ry
do dziś jest atry bu tem wła dzy. 

jest / nie ma
Do 4 stycz nia 2016

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2a
Ar ty ści: Woj tek Do ro szuk, An na Ku te ra,
Ka ta rzy na Kmi ta, Le szek Kna flew ski,
Woj ciech Pu kocz, Ja nek Si mon, Tom
Swo bo da, Ur szu la Wilk 

Wy sta wa skła da się z prac zre ali zo -
wa nych w róż nym cza sie – po cząw -
szy od prac An ny Ku te ry z 1978r., aż
po pra ce Woj cie cha Pu ko cza i To ma
Swo bo dy, któ re po wsta ły w cią gu
ostat nich dwóch, trzech lat. Ze bra ne
dzie ła cha rak te ry zu je zróż ni co wa nie
for mal ne, od mien ność stra te gii za -
własz cza nia prze strze ni i uwa gi wi -
dza, a tak że ra cja za ist nie nia.

Wy sta wa prac z ko lek cji Dol no ślą skie go
To wa rzy stwa Za chę ty Sztuk Pięk nych
Ku ra to rzy: Prze mek Pin tal, 
Mi chał Grze go rzek

Woj ciech Pu kocz
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Nie bie sko okie ko ty w zło cie. Ła cia -
te świn ki w trze wi kach. Ostro zęb -
ne ko lo ro we wil ki. A wśród nich An -
na. Jak by z kra iny in nej: la bi ryn tu
snów, wy obra żeń i cza rów. Ta ki
jest świat An ny Ma lic kiej -Za mor -
skiej i wy sta wa jej sztu ki, któ rej ty -
tuł su ge ru je za war tość.
MCS Por ce la na Ina czej – WY KŁAD
12 grud nia 12:00 mia ArT GAL LE ry

Pro wa dzi – An na Ma lic ka-Za mor ska

Dy plom M.F.A w 1965r. w pracowni
Ce ra mi ki Ar ty stycz nej prof. Ju lii Ko -
tar biń skiej i Kry sty ny Cy biń skiej.
Od 1965 roku jest człon kiem ZPAP,
a od 1973 Mię dzy na ro do wej Aka de -
mii Ce ra mi ki (AIC) z sie dzi bą w Ge ne -
wie. W la tach 1997-2007 obej mo wa -
ła funk cję pre zy den ta i ani ma to ra ICS
Por ce la na Ina czej.
Wie lo krot nie na gra dza na w mię dzy -
na ro do wych kon kur sach ce ra mi ki,
bra ła udział w wie lu sym po zjach
ce ra mi ki w Pol sce i na świe cie.

Iza be la Cham czyk PSY CHO ANI MAL JA
18 grudnia 18:00 Atelier WrO, Kuź ni cza 29a, II pię tro

go ścin nie: Mi chał Orze chow ski

Wy sta wa prac wi deo utrzy ma nych w kon wen cji fil mu przy rod ni cze go po -
szu ku ją ce go od ludz kich za bu rzeń w za cho wa niach in nych istot ży wych. 
Za re je stro wa ne ka me rą zwie rzę ta zo sta ją pod da ne wni kli wej ob ser wa cji
psy cho lo gicz nej. Wy sta wa sta ra się od two rzyć za wi ły la bi rynt psy che,
gdzie spe cy ficz ne ludz kie ano ma lie do słow nie wra ca ją na ło no na tu ry.
Tutaj gra ni ca po mię dzy czło wie kiem a zwie rzę ciem za cie ra się. O ile w ogó -
le moż na tę gra ni cę wy zna czyć
i prze są dzić kto tak na praw dę jest
uczest ni kiem se sji te ra peu tycz nej.
Projekt jest wy ni kiem współ pra cy
ma lar ki, per for mer ki i au tor ki prac
wi deo Iza be li Cham czyk z dzien ni -
kar ką Agniesz ką Ob szań ską oraz
psy cho loż ką Re na tą Iwa niec.

Wy sta wa czyn na: wt, śr, cz
14:00-18:00 do 31 stycznia 2016
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od XVIII do początku XX w.              8 grudnia 2015 - 31 stycznia 2016
Zwiedzający będą mogli zobaczyć, jak dawniej wyglądały śląskie pałace, zamki, 
zakłady przemysłowe, schroniska górskie, jak zmieniały się miasta i wsie. Wśród 
wystawionych prac znajdą się m.in. gra� czne opracowania dzieł F. B. Wernera - 
artysty, który pozostawił po sobie tysiące rysunkowych widoków Śląska.

PETIT TOUR. Ikonografia Śląska. 
Narodowego we Wrocławiu           8 grudnia 2015 - 31 stycznia 2016
Kameralna prezentacja wyrobów porcelanowych zdobionych malaturami 
przedstawiającymi widoki Dolnego Śląska (np. panoramy miast, zabytki). 
Wśród pokazywanych przedmiotów są wyroby wytwórni w Miśni i w Berlinie.

IMAGINE

lab Triennale/Międzynarodowego Festiwalu Rysunku Współczesnego 
10 - 20 grudnia 2015  Przegląd performance rysunkowego: 10-11.12.2015



Kha led Ba sma dji
Ma lar stwo olej ne
5 grud nia 17:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, 
pl. T. Ko ściusz ki 10

Uro dzo ny w Alep po, mie ście po ło żo -
nym na płn. Sy rii. Po uzy ska niu śred -
nie go wy kształ ce nia wy je chał do Pol -
ski, gdzie się kształ cił aż do uzy ska -
nia dok to ra tu na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym we Wro cła wiu.
Po wró cił do Alep po gdzie pra co wał
ja ko wy kła dow ca na Uni wer sy te cie
Me dycz nym uzy sku jąc ty tuł pro fe -
so ra. Ma lo wać za czął na stu diach co
za owo co wa ło kil ko ma wy sta wa mi.
W 2012r. przy je chał do Pol ski na wa -
ka cje, z po wo du na si li le nia dzia łań
wo jen nych do Sy rii już nie wró cił, tra -
cąc ca ły do ro bek ży cia, łącz nie z wy -
pra co wa ną już eme ry tu rą, Na szczę -
ście Pol skę za wsze uwa żał za swo ją
dru gą oj czy znę, nie jest uchodź cą ani
emi gran tem, jest oby wa te lem Pol ski
i dla te go nie przy słu gu je mu żad -
na po moc. Za ko twi czył się więc
w piw ni cy gdań skie go blo ko wi ska
i ma lu je by za ro bić na ży cie.
Ma lar stwo Kha le da Ba sma dje go
te ma tycz nie i ko lo ry stycz nie jest
róż no rod ne i nie spo koj ne, co jest
wy ra zem roz dar cia we wnętrz nych
zma gań. Choć to bój na mięt ny i bo -
le sny, jed nak nie za wsze zwy cię ski.

W czę ści mu zycz nej – To masz Ma rut,
for te pian. Wstęp wol ny!

Najpiękniejsza szopka
betlejemska 2015
Wy sta wa po kon kur so wa
17 grudnia 12:00

Mu zeum Et no gra ficz ne we Wrocławiu
ul. Traugutta 111/113

Do 31 stycznia 2016

Naj star szy kon kurs pla stycz ny or -
ga ni zo wa ny cy klicz nie przez Ga le rię
Twór czo ści Pla stycz nej Mło dych
z MDK Śród mie ście. Od 23 lat cie -
szą cy się nie słab ną cą po pu lar no ścią
i za in te re so wa niem, tak wśród mło -
dych twór ców, jak i pu blicz no ści
chęt nie od wie dza ją cej wy sta wy po -
kon kur so we. Na wy sta wę skła da
się oko ło 200 re ali za cji, iko no gra ficz -
nie zgod nych z ideą szop ki be tle -
jem skiej, choć no wa tor stwo prze ja -
wia się w nie kon wen cjo nal nym wy -
ko rzy sta niu ma te ria łów uży tych
przy two rze niu prac np.: li ści, ma ka -
ro nu, ko stek cu kru, płyt CD, jak też
w nie kon wen cjo nal nej in ter pre ta cji
przed sta wia ne go te ma tu.
Od wie lu lat wy sta wa go ści we wro -
cław skim Mu zeum Et no gra ficz nym.
Na każ dym wer ni sa żu pre zen to wa -
ne są ko lę dy wy ko na ne przez dzie ci
i mło dzież z sek cji mu zycz nej MDK
Śród mie ście.
Naj pięk niej sze szop ki
Z kil ku po przed nich edy cji kon kur su.

Ka mie nicz ka Mał go sia, ryn ek
do 4 stycznia 2016

Przybieżeli do Betlejem
Szopki bożonarodzeniowe
6 grudnia – 31 stycznia 2016

Muzeum Miejskie Wrocławia, Pałac
Królewski, ul. Kazimierza Wlk. 35

Szop ka bo żo na ro dze nio wa jest
cha rak te ry stycz nym ele men tem
ob cho dów Świę ta Na ro dze nia Pań -
skie go, obec nym na ca łym świe cie,
wszę dzie tam, gdzie miesz ka ją
wspól no ty chrze ści jań skie. 
Na wy sta wie po ka za nych zo sta nie
po nad 100 szo pek bo żo na ro dze nio -
wych wy ko na nych przez twór ców
pro fe sjo nal nych oraz lu do wych
w róż nych czę ściach świa ta: Eu ro py,
Afry ki, obu Ame ryk, Azji i Au stra lii.
Wśród nich szcze gól ne miej sce zaj -
mu ją ślą ski szop ki skrzyn ko we, któ -
rych tra dy cja się ga XVI w.
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Ma rian Skow ron
Dol no ślą skie Szop ki
Bo żo na ro dze nio we
7 grud nia 10:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, 
pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10. Wstęp wol ny!

Je śli jest coś ta kie go, jak pol ska du -
sza, to Ma rian Skow ron po tra fi ją
wy rzeź bić. Każ da z je go prac to
osob na opo wieść, za pis emo cji, któ -
rych no śni kiem są oso bi ste hi sto rie.
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dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska



Mi cha ła Ję drze jew skie go
pocz ta oso bi sta
Do 31 grud nia

Mu zeum Pocz ty i Te le ko mu ni ka cji, 
ul. Z. Kra siń skie go 1 

Wy sta wa pre zen tuje pro jek ty
znacz ków po wsta łe dla nie ist nie ją -
cych państw opa trzo ne żar to bli wy -
mi na pi sa mi.  Są one re zul ta tem
za ba wy gra ficz nej ja ką pod jął
w ostat nim cza sie ar ty sta na mar -
gi ne sie swo ich za jęć twór czych.
Zbiór pre zen to wa nych eks po na tów
po ka zu je te prze wrot ne ćwi cze nia
z ar ty stycz nej wy obraź ni w po sta ci
qu azi – znacz ków, we dle au to ra, w
uro jo nym obie gu fik cji pocz to -
wo – fi la te li stycz nej.
MI CHAŁ JĘ DRZE JEW SKI – pro fe sor
ASP we Wro cła wiu; sce no graf, ma -
larz, gra fik, pro jek tant pla ka tów,
wnętrz i wy staw.

Seweryn Jański
Kwaśne deszcze 
4 grudnia18:00

CK Zamek, pl. Świętojański 1

Wy sta wa od no si się do szko dli wych
sub stan cji, ja ko ubocz nych pro duk -
tów wpły wu czło wie ka na roz wój
cy wi liz cji. Pra ce Jań skie go wy peł nia -
ją bio mor ficz ne kształ ty, bę dą ce
w za wie sze niu po mię dzy sta nem
roz pa du, ero zji a po now nym od ro -
dze niem. Bu dzą róż ne sko ja rze nia
i po la in ter pre ta cji, py ta jąc przy tym
czy na tu ra, obej mu jąc tu tak że na -
tu rę ludz ką, za słu gu je na za ufa nie?
Se we ryn Jań ski w 2009 ro ku ukoń -
czył Wy dział Ma lar stwa na ASP we
Wro cła wiu. Jest au to rem wy staw
in dy wi du al nych i gru po wych pre -
zen to wa nych w Pol sce, Au stra lii, Ir -
lan dii, Sło wa cji.

Wstęp wol ny!

Wy kwit
5 grudnia 20:00
Ba by Art Walk: 
9 grudnia 14:00

Ga le ria Wy kwit,
al. Ja na Ko cha now skie go 21

Wpi sa na w prze strzeń au ten tycz nej
piw ni cy znaj du ją cej się w hi sto rycz -
nej i re pre zen ta cyj nej wil li, wy ko rzy -
stu je fakt, że na po trze by funk cjo no -
wa nia ga le rii, zo sta ła ona uprzed nio
upo rząd ko wa na i oczysz czo na z za -
sta nych tam warstw rze czy. Ty tu ło -
wy Wy kwit to za tem po zor ny na wrót
cho ro by gro ma dze nia, jed nak nie
ma my tu do czy nie nia z pie kłem rze -
czy, ale z eks po zy cją po je dyn czych
przed mio tów, któ re nie śpiesz nie od -
sła nia ją swo je po cho dze nie.
Ar ty ści: Ma ciej Bą czyk, Edy ta Je zier ska
(Kry stian Truth Cza plic ki), An na Ko ło dziej -
czyk, Grze gorz Ło zni kow, Ka mil Mo skow -
czen ko, Piotr Ski ba, Ka ro li na Bal cer, Adam
Mar ty niak, Mi chał Mej nar to wicz, Krzysz tof
Ru bach, Ka ro li na Wło dek.

Ku ra tor i aran ża cja: An na Ko ło dziej czyk
Zwie dza nie wy sta wy:  ga le ria wy -
kwit@gma il.com; +48 514 317 239

ry szard rabsz tyn
Ma lar stwo
5 grud nia18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21

Artysta o so bie i swo jej twór czo ści:
Mo ja twór czość prze cho dzi ła róż ne
eta py; od gra fi ki, przez ry su nek koń -
cząc na ma lar stwie. (...) Po ukoń cze -
niu aka de mii sku pi łem się tyl ko i wy -
łącz nie na ma lar stwie. Fa scy nuje
mnie  eks pre sjo ni zm i sztu ka pre hi -
sto rycz na, po ję cia te w więk szym lub
mniej szym stop niu prze wi ja ją się
przez mo je ma lar stwo, za rów no po -
przez for mę jak i treść. (...) Rów no -
cze śnie ca ły czas po szu ku ję wła ści -
we go mi ję zy ka ma lar skie go, któ ry
po łą czył by wszyst kie fa scy na cje, te -
ma ty kę, for mę.
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Kamil Grabowski
Po mię dzy dźwię ka mi
7 grud nia 18:00

Sa lo ni k Trzech Muz,
ul. Zawalna 7

W pro gra mie wer ni sa żu re ci tal for -
te pia no wy au to ra wy sta wy.
Pia ni sta, ab sol went AM we Wro -
cła wiu, obec nie w trak cie prze wo -
du dok tor skie go w AM w Ło dzi. 
Mi łość do sztuk pięk nych za szcze pi ła
w nim ma ma. W 2004 ro ku ukoń czył
Pań stwo we Li ceum Sztuk Pla stycz -
nych o pro fi lu sny cer stwo w Je le niej
Gó rze – Cie pli cach Ślą skich. W la tach
li ce al nych otrzy mał m.in. II na gro dę
w III kon kur sie Pla stycz nym „Kra ko -
nos – Ru ebe zahl – rze piór: Duch Kar -
ko no szy” w Je le niej Gó rze. Je go pra -
ca dy plo mo wa z ma lar stwa – ob raz
olej ny znaj du je się w po sia da niu Mi -
ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go w War sza wie, z rzeź -
by – Pa ga ni ni (rzeź ba gip so wa po li -
chro mo wa na) zdo bi au lę im. Ste fa -
na Strah la PSM I i II st. im. S. Mo -
niusz ki w Je le niej Gó rze, w któ rej
znaj du je się rów nież por tret Ste fa -
na Strah la je go au tor stwa. Je go ulu -
bio na tech ni ka to ołó wek i pa pier
oraz ma lar stwo olej ne, a te ma ty
czer pie z ota cza ją ce go go świa ta,
wła sne go ży cia i do świad czeń.

Do 31 grudnia | pn, śr, pt | g. 16-20:00
Wstęp wol ny!

Woj tek Więc kow ski
Wer ni saż i kon cert
5 grud nia 19:00

304 brunch/ca fe, ul. Czy sta 4

Na ryn ku fo no gra ficz nym ofi cjal nie
za de biu to wał w 2007 ro ku pły tą
Sly de Gu itar (My Mu sic/Uni ver sal).
Miesz kał i two rzył w Pol sce, USA,
Fran cji, An glii i Niem czech. Współ -
pra co wał z ar ty sta mi róż nych dzie -
dzin z ca łe go świa ta.
W la tach 2013-2014 w Ber li nie pro -
wa dził wła sną ga le rię/ate lier Abs -
tro sphe re gdzie pra co wał i pre zen -
to wał swo ją twór czość. 
Kon cert to: in stru men tal ny, au tor ski
ma te riał z po gra ni cza mu zy ki mi ni -
ma li stycz nej, im pro wi zo wa nej i am -
bien tu z wpły wa mi ame ry kań skie -
go fol ku, blu esa i jaz zu. Elek trycz -
na gi ta ra ba ry to no wa, lo oper, urzą -
dze nia mo du lu ją ce dźwięk i tech ni -
ka sli de – przy uży ciu tych środ ków,
Ar ty sta za pra sza w po dróż po kra -
inie re flek sji, wraż li wo ści na dźwięk
i otwar tej for my. Mu zy ce na ży wo
to wa rzy szą pro jek cje. Wi zu ali za cje
po wsta łe na pod sta wie prac ma lar -
skich wy ko ny wa nych na płót nie,
prze my sło wy mi far ba mi akry lo wy -
mi i czar ną far bą dru kar ską, na za -
sa dzie ma lan żu eks pre sjo ni zmu
abs trak cyj ne go i mo no ty pii.



XX-le cie ga ze ty 
Echa z MDK-a
3 grud nia 18:00

Me dia te ka, pl. Te atral ny 5

Go ściem wie czo ru bę dzie Iza Mi -
cha le wicz, re por ter ka Du że go For -
ma tu, au tor ka książ ki pt. Ży cie to
za ma ło.  No tat ki o stra cie i po szu -
ki wa niu na dziei, lau re at ka na gro dy
Grand Press 2011.
Spo tka nie uświet ni re ci tal Do ro ty
Zy ga dło pt. Ma de mo isel le chan te le
blu es.

Wstęp wol ny!
W tym dniu Me dia te ka czyn na bę dzie
do godz. 18:00. 

rocz ni ca 13 grud nia
na Ostro wie Tum skim
13 grud nia 16:30

Au la Pa pie skie go Wy dzia łu Teo lo gicz -
ne go, Plac Ka te dral ny – Ostrów Tum ski

Fun da cja Stu dium Cul tu rae Ec c le -
siae za pra sza na wspól ne ob cho dy
rocz ni cy ogło sze nia sta nu wo jen -
ne go. Spo tka nie z cy klu Czło wiek -
-Wspól no ta -Od po wie dzial ność po -
łą czo ne bę dzie z wy kła dem pt. Św.
Jan Pa weł II, a po wsta nie i roz wój
ru chu spo łecz ne go So li dar ność,
któ ry przed sta wi dr To masz Gał -
wia czek z In sty tu tu Pa mię ci Na ro -
do wej z Wro cła wia.

Bradley L. Garrett
Od kry wa jąc ukry te mia sto
3 grudnia 17:00

Bar Barbara, ul. Świd nic ka 8c

Spo tka nie z au to rem warszta tów
Od kry wa jąc ukry te mia sto.
Prowadzi Edwin Ben dyk, Po li ty ka.
Bra dley L. Gar rett jest geo gra fem
spo łecz nym, pra cu je na Uni wer sy -
te cie w So uthamp ton; in te re su ją go
za gu bio ne, za po mnia ne, nie do -
stęp ne, za ka za ne miej sca.
Ostat nia te go rocz na od sło na pro -
jek tu Ha ko wa nie spo łecz ne go sys -
te mu ope ra cyj ne go, re ali zo wa ne go
przez CS WRO sta no wi jed no cze -
śnie za po wiedź pro jek tu Mia sto
/La bo ra to rium Przy szło ści 2016.
Warsztat w ję zy ku an giel skim

4 grudnia 12:00-16:30
Udział w warsz ta tach jest bez płat ny,
licz ba miejsc ogra ni czo na, 16+
za pi sy: ka mi la@wro cen ter.pl

ZAGROŻENIA
FinaŁy – XiX Dolnośląskiego

Turnieju Słowa literatury Patriotycznej i religijnej
Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury zaprasza na Turniej pod patronatem: Metropolity

Wrocławskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Z rEgulaMinu: nie możemy pozwolić „zewnętrznym smokom”, żeby zawładnęły naszymi umysłami, powiada historyk literatury, eseista
i poeta z Milanówka, Jarosław Marek rymkiewicz. Dodajmy także „smokom wewnętrznym”... wszyscy oni to „narodu nieprzyjaciele” (Dziady cz. iii).
JurorZy: dr Elżbieta Woźniak, Ewa Kamas – aktorka, nauczyciel akademicki, Franciszek Kula – prezes STaK, E. M. Syska, Janusz Słociński.

| szkoły podstawowe
| szkoły gimnazjalne
| licea, inni uczestnicy

· 9 grudnia, środa – godz. 9:00
· 10 grudnia, czwartek – godz. 9:00
· 11 grudnia, piątek – godz. 9:00

Centrum Edukacji Kulturalnej we Wrocławiu, MDK im M. Kopernika, ul. Kołłątaja 20 Edward Munch, Krzyk (1893)

Ad wen to we re ko lek cje dla dzien ni ka rzy
Roz mo wy z Re ko lek cjo ni stą przy ka wie
3 grud nia 19:15, Msza św. 20:00
4 grud nia 19:15, Msza św. 20:00

Klasz tor Sióstr Bo ro me uszek, ul. ry dy gie ra 22-28 we Wro cła wiu

Re ko lek cje po pro wa dzi ks. Piotr Brzą ka lik z Ka to wic.
Ks. Piotr jest od 15 lat au to rem au dy cji i fe lie to nów w ka to wic kim ar chi die -
ce zjal nym ra diu eM, współ twór cą pro gra mów w Ra diu Wa ty kań skim i Pol -
skim Ra diu pr. II. Pu bli ku je w kil ku ka to wic kich pi smach. Jest au to rem
dwóch zbio rów fe lie to nów: Punkt wi dze nia i Pil nie po trzeb ne.
Pra ca w me diach to dla mnie – dru ga na tu ra obok ka płań stwa – mó wi
o so bie – dzien ni kar stwo ro zu miem bar dziej ja ko po wo ła nie niż ja ko za -
wód. Dzien ni karz kształ tu je po sta wę, mo dę i oby czaj. Sło wo dzien ni ka rza
po zo sta je na dłu żej niż czas, kie dy je wy po wia da. I wte dy przy no si owoc.
Ks. Piotr w czwar tek 3 grud nia po pro wa dzi roz mo wę na te mat: Do bro
a sło wo, w pią tek 4 grud nia – Dzia ła nie dla do bra.

Or ga ni zator: Wro cław ski Od dział Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy,
ra dio ro dzi na i Fun da cja Vi de et Cre de: Do brem jest to, co wspól ne.
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VII WrO CŁAW SKIE SPO TKA NIE
PO DrÓŻ NI KÓW rO WE rO WyCH 
12 grudnia 10:00-15:00

Sa la głów na, Ki no No we Ho ry zon ty, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 19a -21 

Po dob no ist nie je „gen przy go dy”, a oso by nim ob da rzo ne cha rak te ry zu ją
się sil ną po trze bą po zna nia, od kry wa nia i po szu ki wa nia no wych wy zwań.
Je że li „gen przy go dy” ist nie je, to mu szą go mieć uczest ni cy Wro cław skich
Spo tkań Po dróż ni ków Ro we ro wych. W dru gą so bo tę grud nia spo tka ją się
we wro cław skim Ki nie No we Ho ry zon ty. Bę dą po ka zy wać zdję cia i fil -
my – do ku men ty z ro we ro wych po dró ży. Opa trzą je od au tor ską nar ra cją,
opo wie dzą jak po wsta ły, gdzie i dla cze go, co ilu stru ją. Jak co ro ku bę dzie in -
te re su ją co, pięk nie, wzru sza ją co a cza sem po pro stu we so ło. 
Wy da rze nie po wsta je dzię ki ini cja ty wie MDK Śród mie ście, Sto wa rzy sze -
nia MDKart i Ki na No we Ho ry zon ty przy wspar ciu Urzę du Miej skie go Wro -
cła wia. W or ga ni za cję włą cza ją się fir my, me dia i pa sjo na ci ze śro do wi ska
po wią za ne go z cy kli sta mi.

www.mdk srod mie scie.wroc.pl 

Gieł da Fo no gra ficz na
12 grud nia 13:00-17:00

Fir lej, ul.  Gra bi szyń ska 56

Gru dnio wa, świą tecz na edy cja Dol -
no ślą skiej Gieł dy Fo no gra ficz nej od -
bę dzie się wy jąt ko wo nie w pierw szą,
ale w dru gą so bo tę grud nia i bę dzie
trwa ła o dwie go dzi ny dłu żej.
Gieł da jest oka zją, aby uzu peł nić
swo ją ko lek cję płyt, sprze dać lub po -
wy mie niać się krąż ka mi by zna leźć
ory gi nal ny gwiazd ko wy pre zent.

Wstęp wol ny!



1 XII WTOrEK

KONCErTy  » » »
SZyMON NEHrING 
I SANTANDEr OrCHESTrA 
19:00 NFM – Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE  » » »
DZIADEK DO OrZECHÓW
11:00 Opera Wrocławska
IMPrOSEANS 19:00 Czarny Kot

WySTAWy  » » »
rZEźBA CErAMICZNA
wy sta wa prac uczest ni ków za jeć
w ODT Świa to wid
18:00 Galeria Impart

DLA DZIECI  » » »
NIEKOńCZąCA SIę OPOWIEŚć
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

2 XII ŚrODA

KONCErTy  » » »
CArOLINE NELLé BAND
20:00 Collosseum Jazz Caffe

SPEKTAKLE  » » »
CyGANErIA 19:00 Opera Wrocławska

HOPLA, ŻyJEMy!
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

CZArNE SŁOńCE
21:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

SPOTKANIA  » » »
SPOTKANIE Z HUGO BADErEM
17:00 Urząd Gminy Długołęka

WArSZTATy PErKUSyJNE
prowadzenie Zdzisław Adam Weyna
18:00 MDK Śródmieście

DLA DZIECI  » » »
TrZy WESOŁE KrASNOLUDKI
9:00 11.30 Teatr Muzyczny Capitol
CALINECZKA 9:30 Teatr PWST

AMELKA, BÓBr I KrÓL NA DACHU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

WArSZTATy BAŚNIOTErAPEUTyCZNE 
10:00 11:30 Centrum Kultury Zachód

NIEKOńCZąCA SIę OPOWIEŚć
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

AFryKAńSKA PrZyGODA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

3 XII CZWArTEK

KONCErTy  » » »
NATUrA W BLASKU NOCy 
18:00 NFM – Sala Główna KGHM

KONCErT INAUGUrACyJNy
Festiwal Barbórkowy
19:00 Aula Politechniki Wrocławskiej,
Wybrzeże Wyspiańskiego 27

PrZEPyCH / DITKA / BArŁÓG
20:00 Klub Firlej

SPEKTAKLE  » » »
COSI FAN TUTTE
19:00 Opera Wrocławska

MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim

CZArNE SŁOńCE
19:00 21:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

HOPLA, ŻyJEMy!
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

PEADAr DE BUrCA
20:00 Stand Up Corner

WySTAWy  » » »
TWO STICKS 
– THINK TANK LAB TrIENNALE
Otwar cie Mię dzy na ro do we go Fe sti -
wa lu Ry sun ku Współ cze sne go
18:00 Muzeum Architektury

SPOTKANIA  » » »
BrADLEy L. GArrETT
Odkrywając ukryte miasto.
Spotkanie z autorem warsztatów.
17:00 Barbara

XX-LECIE GAZETy ECHA Z MDK-A
18:00 Mediateka

DLA DZIECI  » » »
TrZy WESOŁE KrASNOLUDKI
9:00 11.30 Teatr Muzyczny Capitol
CALINECZKA 9:30 Teatr PWST

AMELKA, BÓBr I KrÓL NA DACHU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

DZIECI Z BULLErByN
11:00 Scena Kameralna

AFryKAńSKA PrZyGODA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

4 XII PIąTEK

KONCErTy  » » »
SErENADA 
HISZPAńSKO-MEKSyKAńSKA
18:00 Klub Muzyki i Literatury

SIBELIUS I SINFONIA VArSOVIA 
19:00 NFM – Sala Główna KGHM

KONCErT FESTIWALOWy
Festiwal Barbórkowy
19:00 Aula Leopoldina

rENDEZ-VOUS Z VIOLETTą...
19:00 Sala widowiskowa KCKSir, Kłodzko
7. WrOSOUND 20:00 Impart

THE FOrEST TUNEr
20:00 Sanatorium Kultury

SPEKTAKLE  » » »
HOPLA, ŻyJEMy!
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
OTELLO 19:00 Opera Wrocławska



MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim

CZArNE SŁOńCE
19:00 21:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

EMIGrANCI
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

STOP THE TEMPO!
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

ZAMEK
20:00 Wrocławski Teatr Współczesny

BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTAWy  » » »
AGATA SZUBA fo to in sta lac ja
Wol no ści, do kuch ni marsz!
Otwarcie Ga le rii Photo Zona
17:00 Galeria Photo Zona - OKiS

UKAZANI wystawa zbiorowa
Ma lar stwo, gra fi ka, ry su nek, rzeź ba
18:00 Galeria ODT Światowid

SEWEryN JAńSKI
wernisaż wystawy Kwaśne deszcze
18:00 Centrum Kultury Zamek

JUSTyNA ADAMCZyK
malarstwo / rysunek
18:00 Centrum Kultury Agora

SPOTKANIA  » » »
ODKryWAJąC UKryTE MIASTO
warsztaty z Bradleyem Garrettem 
12:00-16:30 Centrum Sztuki WrO

JACEK HUGO-BADEr
17:00 Klub 4 reg. Bazy Logistycznej

CyWILIZACJA AFTErU
Polska klubowe peryferie
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DANCING W MLECZArNI
20:30 Klubokawiarnia Mleczarnia

DLA DZIECI  » » »
TrZy WESOŁE KrASNOLUDKI
9:00 11.30 Teatr Muzyczny Capitol

CALINECZKA
9:30 Teatr PWST

AMELKA, BÓBr I KrÓL NA DACHU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

DZIECI Z BULLErByN
11:00 Scena Kameralna

AFryKAńSKA PrZyGODA
17:30 Wrocławski Teatr Lalek

5 XII SOBOTA

KONCErTy  » » »
KILAr. WIrTUOZErIA FOrTEPIANU
18:00 NFM – Sala Główna KGHM

VOO VOO - KONCErT
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

KONCErT FESTIWALOWy
Festiwal Barbórkowy
19:00 Aula Leopoldina

EWA FArNA AKUSTyCZNIE
19:00 Wrocławskie Centrum Kongresowe

STOP THE TEMPO!
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

KONCErT KOMPOZyTOrSKI
prawykonanie Dark matter
20:00 Sala Koncertowa AMKL

7. WrOSOUND
20:00 Impart

SPEKTAKLE  » » »
DZIADEK DO OrZECHÓW
11:00 18:00 Opera Wrocławska

My!
16:00 premiera Teatr Dramat., Wałbrzych

MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim

ZAMEK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

EMIGrANCI
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

Z TWOJą CÓrKą? NIGDy!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTAWy  » » »
KHALED BASMADJI

wernisaż wyst. malarstwa olejnego 
17:00 Klub Muzyki i Literatury

TOMASZ SKOrUPKA
Smoki w stawie i na trawie -
wernisaż wystawy fotografii
17:00 Muzeum Przyrodnicze, Jelena Góra

rySZArD rABSZTyN
wernisaż wystawy malarstwa
18:00 Klub Pod Kolumnami

WOJTEK WIęCKOWSKI 
wernisaż wyst. malarstwa i koncert  
19:00 304 brunch/cafe'

WyKWIT
wernisaż wystawy zbiorowej
20:00 Galeria Wykwit

SPOTKANIA  » » »
MIKOŁAJKOWE WArSZTATy
plastyka, ceramika
10:00-13:00 MDK Kopernik

PrZEŻyJ GWIEZDNą PrZyGODę
12:00 Multikino Arkady Wrocławskie

ręKI DZIEŁA FEST
12:00 kino Nowe Horyzonty

ŚWIąTECZNy KIErMASZ 
12:00 Pracownia 4Sztuki

MIKOŁAJKOWE BŁySKOTLIWE -
WArSZTATy BIŻUTErII DLA CIEBIE!
12:00 Galeria Sztuki TęTNO

DLA DZIECI  » » »
AFryKAńSKA PrZyGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

AMELKA, BÓBr I KrÓL NA DACHU
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

DZIECI Z BULLErByN
16:00 Scena Kameralna

4 grudnia 2015,
godz. 18:30

Fundacja For ART zaprasza 
do Pałacu w Gruszowie koło

Świdnicy
na

Aukcję sztuki
wybitnych artystów

Dochód z aukcji przekazujemy
na edukację artystyczną
dzieci niepełnosprawny

Kontakt: tel. 602.726.334



6 XII NIEDZIELA

KONCErTy  » » »
KArUZELA Z MArZENIAMI
18:00 Hala Stulecia

KONCErT FINAŁOWy
Festiwal Barbórkowy
19:00 Kościół p.w. św. Maurycego, 
ul. Traugutta 34

ŚWIATŁA PÓŁNOCy
Koncert Mikołajkowy
18:00 NFM – Sala Czerwona

LIPALI AKUSTyCZNIE 
19:00 Wrocławski Klub Anima

SPEKTAKLE  » » »
PIEŚNI LEArA
17:00 20:00 Teatr Pieśń Kozła

ZAMEK
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny

Z TWOJą CÓrKą? NIGDy!
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

NUT FErMENT 12
19:00 Teatr Muzyczny Capitol

EMIGrANCI
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

SPOTKANIA  » » »
MIKOŁAJKOWy FESTIWAL LISTÓW
11:30 Muzeum Poczty i Telekomunikacji

MIKOŁAJKOWE BŁySKOTLIWE -
WArSZTATy BIŻUTErII DLA CIEBIE!
12:00 Galeria Sztuki TęTNO

DLA DZIECI  » » »
AMELKA, BÓBr I KrÓL NA DACHU
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

WySTAWy  » » »
KSIąŻKA ArTySTyCZNA 
WrOCŁAW MOJE MIASTO
od 12:00 Galeria Plastyczna Młodych przy
MDK Śródmieście

MArIAN SKOWrON Dol no ślą skie
Szop ki Bo żo na ro dze nio we
10:00 Klub Muzyki i Literatury

KAMIL GrABOWSKI
Po mię dzy dźwię ka mi 
– ma lar stwo i ry su nek
18:00 Salonik Trzech Muz

SPOTKANIA  » » »
MIKOŁAJ DLA KOCIAKA
zbiórka karmy i żwirku
16:00 - 18:00 MDK Kopernik

CZyNNE PONIEDZIAŁKI CZyTANIE
Wszyscy Polacy, Jedna Rodzina 
19:00 Scena Kameralna

8 XII WTOrEK

KONCErTy  » » »
KWArTET CONTINUO
18:30 ODT Światowid

SPEKTAKLE  » » »
THE CANTErVILLE GHOST 
9:30 12:30 Centrum Kultury Zachód

DZIADEK DO OrZECHÓW
11:00 Opera Wrocławska
BIESy12:00 Teatr PWST
MAŁy KSIąŻę 13:00 Scena Kameralna

SPOTKANIA  » » »
WySTAWA-KIErMASZ 
ręKODZIEŁA  ŚWIąTECZNEGO
16:00 Klub – Galeria Sztuki  DSAP 

MIKOŁAJ DLA KOCIAKA
zbiórka karmy i żwirku
16:00 - 18:00 MDK Kopernik

DLA DZIECI  » » »
AMELKA, BÓBr I KrÓL NA DACHU
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

9 XII ŚrODA

KONCErTy  » » »
TOMASZ KAMIENIAK 
12:30 Klub Muzyki i Literatury
18:00 Centrum Sztuki, Oława

MATEEN-BAUEr-TOKAr-KUGEL
20:00 Vertigo Jazz Club

LITErATUrA W PIELUCHACH
11.00 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

DZIADEK DO OrZECHÓW
11:00 17:00 Opera Wrocławska

CyrK BEZ PrZEMOCy
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

TrZy WESOŁE KrASNOLUDKI
12:00 15.00 Teatr Muzyczny Capitol

ryDyGIEr, MÓJ PrZyJACIEL WAMPIr
12:00 16:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

POrANEK FILMOWO-WArSZTATOWy
12:30 Centrum Sztuki WrO

WŁADySŁAW I ANNABELLA
12:30 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

DZIECI Z BULLErByN
16:00 Scena Kameralna

rATUJMy MIKOŁAJA
16:00 Sala widowiskowa KCKSir, Kłodzko

7 XII PONIEDZIAŁEK

KONCErTy  » » »
MAGDA BrUDZINSKA 
19:30 Stary Klasztor

OPEN-MIC NIGHT
20:00 Klub Niebo

SPEKTAKLE  » » »
THE CANTErVILLE GHOST 
9:30 12:30 Centrum Kultury Zachód

ZEMSTA
12:00 Wrocławski Teatr Komedia
BIESy 18:00 Teatr PWST

ANTyMATErIA/ULOT NESPO TKA NIA
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia



FArINELLI 19:00 Scena Kameralna

PrEZyDENTKI
19:00 Scena na Świebodzkim
HAIr 19:00 Teatr Muzyczny Capitol

MAyDAy 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTAWy  » » »
IGOr KrENZ 8: Blow-Up
18:00 Centrum Sztuki WrO

ZUZANNA JANIN Piaski Pustyni
18:00 Galeria Entropia

BOŻE CIAŁO wernisaż wystawy
18:00 Kaplica klasztoru Bonifratrów,
ul. Traugutta 57/59

KIDS DESIGN SPACE wernisaż
18:00 CrK Krzywy Komin

MArIA GrOyECKA-rATAJCZAK
Wyspa Totemfane – wer ni saż
18:00 Galeria Tkacka na Jatkach

SPOTKANIA  » » »
ZAGrOŻENIA Finały XIX
Dolnośląskiego Turnieju Słowa
9:00 MDK Kopernik

MIKOŁAJ DLA KOCIAKA
zbiórka karmy i żwirku
16:00 - 18:00 MDK Kopernik

DLA DZIECI  » » »
CO KrOKODyL JADA NA OBIAD?
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
WąŻ 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

SPEKTAKLE  » » »
BIESy 18:00 Teatr PWST

EUGENIUSZ ONIEGIN
19:00 Opera Wrocławska

CAFE FANTAZJA
20:30 Impart – Sa la Te atral na

FILMy  » » »
MAŁy KSIąŻę
Projekcja filmu z au dio de skryp cją
i na pi sa mi dla nie sły szą cych
10:00 Centrum Kultury Zachód

SPOTKANIA  » » »
ZAGrOŻENIA Finały XIX
Dolnośląskiego Turnieju Słowa
9:00 MDK Kopernik

MIKOŁAJ DLA KOCIAKA
zbiórka karmy i żwirku
16:00 - 18:00 MDK Kopernik

ALBANIA
kandydatka na perłę turystyki
18:00 MBP Filia 57, ul. Szewska 78

rUMUNIA NIEZNANA CZ 2.
Wszyst ko co chcie li by ście wie dzieć
o Ru mu nii, a ba li ście się za py tać.
12:00 Cafe Modjeska, Legnica

DLA DZIECI  » » »
INTEGrACyJNE WArSZTATy
BAŚNIOTErAPEUTyCZNE
10:00 11:30 Centrum Kultury Zachód

10 XII CZWArTEK

KONCErTy  » » »
TOMASZ KAMIENIAK 
18:30 Klub Muzyki i Literatury

MrOCZNA PArTyTUrA
19:00 NFM – Sala Kameralna

KONCErT SyMFONICZNy
Konstanty Andrzej Kulka
19:00 Sala Koncertowa AMKL

ADrIANNA MAJA KUćMIErZ
19:00 Klub Autograf
LAMA 20:00 Sanatorium Kultury

SPEKTAKLE  » » »
BIESy 18:00 Teatr PWST
KWArTET 19:00 Opera Wrocławska

PrEZyDENTKI
19:00 Scena na Świebodzkim
HAIr 19:00 Teatr Muzyczny Capitol

MAyDAy 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA  » » »
ZAGrOŻENIA Finały XIX
Dolnośląskiego Turnieju Słowa
9:00 MDK Kopernik

MIKOŁAJ DLA KOCIAKA
zbiórka karmy i żwirku
16:00 - 18:00 MDK Kopernik

DLA DZIECI  » » »
CO KrOKODyL JADA NA OBIAD?
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
WąŻ 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

11 XII PIąTEK

KONCErTy  » » »
TOMASZ KAMIENIAK 
13:00 18:00 Salonik Czterech Muz, 
ul. J. Piłsudskiego 13, Oborniki Śląskie

CHŁOPCy Z PLACU BrONI 
18:00 Ośrodek Kultury, Ząbkowice Śląskie

SŁOWIK I SKrZyPCE
19:00 NFM – Sala Główna KGHM

HIP CHOPIN rEMIX
19:00 Impart – Sa la Te atral na

ŁEMKOWSKA SUITA
20:00 Sanatorium Kultury

THE LIVErPOL
20:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

SPEKTAKLE  » » »
BIESy 18:00 Teatr PWST

WySPy GALAPAGOS. KrÓL DAWID 
19:00premieraWrocławskiTeatrWspółczesny



rUDOLPHINA 
muzyka na Boże Narodzenie
18:00 Aula I LO, pl. Klasztrony 7, Legnica

JACEK KAWALEC Muzyczne twarze
19:00 Klubokawiarnia Mleczarnia

SPEKTAKLE  » » »
HA Ir 100. spek takl
17:00 Teatr Muzyczny Capitol

BETLEJEM POLSKIE
17:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

WySPy GALAPAGOS.KrÓL DAWID 
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny

CZASy – MU SI CAL
18:00 Impart – Sa la Te atralna

KOLACJA DLA GŁUPCA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

CZArNA NOC BIAŁy DZIEń
19:00 MiserArt

FILMy  » » »
HUMANDOC
17.00 Kanthari, u źródeł zmian
18.00 Po wiedz wio śnie by nie...
17:00 18:00 Centrum Kultury Zachód

SPOTKANIA  » » »
BITWA NA BOMBKI warsztaty
12:00-14:00 Galeria Sztuki TęTNO

ręKI DZIEŁA FEST
12:00 kino Nowe Horyzonty

DLA DZIECI  » » »
CO KrOKODyL JADA NA OBIAD?
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

WŁADySŁAW I ANNABELLA
12:30 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
WąŻ 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 XII PONIEDZIAŁEK

SPEKTAKLE  » » »
UCIECHy STArOPOLSKIE
9:00 Klub Firlej - Teatr Mały
ANTyGONA 12:00 Klub Fir lej – Te atr Ma ły

15 XII WTOrEK

SPEKTAKLE  » » »
rAJ WArIATÓW
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

HrABSTWO KŁODZKIE
CZyLI W KrAJU PANA BOGA
11:00 Sala widowiskowa KCKSir, Kłodzko

12 XII SOBOTA

KONCErTy  » » »
CHOPIN I PrZyJACIELE
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

rUDOLPHINA 
muzyka na Boże Narodzenie
18:00 rynek ratusz

ENErGIA DźWIęKU #9
festiwal muzyczny
18:00 Stary Klasztor

GrUSZECKI & MArCINIAK QUArTET
19:00 Klub Pod Kolumnami

DHAFEr yOUSSEF
Jazz i muzyka świata
20:00 NFM – Sala Główna KGHM

VEHEMENCE QUArTET
20:00 Sanatorium Kultury

ZAWArTKO / PIASECKI Leć głosie
22:00 NFM – Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE  » » »
INTryGA 17:00 ATM Scena na Bielanach
HAIr 18:00 Teatr Muzyczny Capitol

WySPy GALAPAGOS. KrÓL DAWID 
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

CZArNA NOC BIAŁy DZIEń
19:00 MiserArt
FArINELLI 19:00 Scena Kameralna

BETLEJEM POLSKIE
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

rAJ WArIATÓW premiera
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTAWy  » » »
ALEKSANDrA SKA – DOM MUZ
16:00 BWA Jelenia Góra

SPOTKANIA  » » »
VII WrOCŁAWSKIE SPOTKANIE
PODrÓŻNIKÓW rOWErOWyCH
10:00-15:00 kino Nowe Horyzonty 

MIKOŁAJKOWE WArSZTATy
10:00-13:00 MDK Kopernik

BITWA NA BOMBKI warsztaty
12:00-14:00 Galeria Sztuki TęTNO

DOLNOŚLąSKA GIEŁDA
FONOGrAFICZNA
13:00-17:00 Klub Firlej

DLA DZIECI  » » »
WąŻ 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

CO KrOKODyL JADA NA OBIAD?
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

13 XII NIEDZIELA

KONCErTy  » » »
rOCZNICA 13 GrUDNIA 
NA OSTrOWIE TUMSKIM
16:00 Aula Papieskiego Wydziału
Teologicznego

KrZySZTOF JABŁOńSKI I GOŚCIE
18:00 NFM – Sala Główna KGHM

ADWENT U BOŻEJ OPATrZNOŚCI
koncert organowy
18:00 Kościół Bożej Opatrzności

CHÓr ArS CANTANDI
Jubileusz 10-lecia istnienia chóru
18:00 Oratorium Marianum



rEWIZOr 
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI  » » »
CO KrOKODyL JADA NA OBIAD?
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
WąŻ 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

POrANEK FILMOWO-WArSZTATOWy
12:30 Centrum Sztuki WrO

16 XII ŚrODA

KONCErTy  » » »
PENDErECKI / LEOPOLDINUM
Barwy brzmienia
19:00 NFM – Sala Główna KGHM

KONCErT KOLęD
Ali cja Ma jew ska, Ol ga Boń czyk, Zbi -
gnie w Wo dec ki i Wło dzi mie rz Kor cz
18:00 Centrum Kultury Agora

SPEKTAKLE  » » »
rAJ WArIATÓW
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica
MAyDAy 19:00 Scena Kameralna

rEWIZOr 
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

DLA DZIECI  » » »
WąŻ 10:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 XII CZWArTEK

KONCErTy  » » »
MICHAŁ MICHALSKI
recital fortepianowy 
18:00 Klub Muzyki i Literatury

WSZECHOBECNOŚć
19:00 NFM – Sala Czarna

SPEKTAKLE  » » »
rAJ WArIATÓW
11:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

WyCINKA HOLZFÄLLEN
18:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
MAyDAy 19:00 Scena Kameralna

ZAPOLSKA SUPErSTAr
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

rEWIZOr 
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

KOLACJA NA CZTEry ręCE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTAWy  » » »
NAJPIęKNIEJSZA 
SZOPKA BETLEJEMSKA 2015
12:00 Muzeum Etnograficzne

DLA DZIECI  » » »
CZArODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

BAŚń O ryCErZU BEZ KONIA
19:00 Teatr Piosenki - BF Impart

18 XII PIąTEK

KONCErTy  » » »
PETEr GABrIEL DUO
20:00 Sanatorium Kultury

SPEKTAKLE  » » »
WyCINKA HOLZFÄLLEN
18:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

TrZy rAZy ŁÓŻKO
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
LENINGrAD 18:00 Impart 
MAyDAy 19:00 Scena Kameralna
NINE 19:00 Teatr Muzyczny Capitol

ZAPOLSKA SUPErSTAr
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

rAJ WArIATÓW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

rEWIZOr 
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny

EDUKACJA rITy
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTAWy  » » »
IZABELA CHAMCZyK Psychoanimalja
18:00 Atlelier WrO

SPOTKANIA  » » »
STO LI CE NAD BAŁ TyC KIE – OSLO
prelekcja multimedialna
18:00 Klub 4. reg. Bazy Logistycznej
DANCING 20:30 Mleczarnia

DLA DZIECI  » » »
CZArODZIEJSKI FLET
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

BAŚń O ryCErZU BEZ KONIA
19:00 Teatr Piosenki

19 XII SOBOTA

KONCErTy  » » »
KALINA KABAT
Misją jest jedno życie człowieka
19:00 Centrum Kultury MUZA

SPEKTAKLE  » » »
WyCINKA HOLZFÄLLEN
18:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
NINE 18:00 Teatr Muzyczny Capitol

EDUKACJA rITy
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

MADAME BUTTErFLy
19:00 premiera Opera Wrocławska

DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZyCH 
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna

TrANS-ATLANTyK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
PIEŚNI LEArA 19:00 Teatr Pieśń Kozła

DEKALOG: VOLArE
19:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych
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Adresownik do kalendarium CJG
ATM Scena na Bielanach Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie, Wrocław
Atelier WrO ul. Kuźnicza 29a, Wrocław
Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego pl. Katedralny 1, Wrocław
Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze ul. Długa 1, Jelenia Góra
Centrum Kultury Agora ul. Serbska 5a, Wrocław
Centrum Kultury Muza ul. Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Zachód ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Kultury Zamek pl. Świętojański 1, Wrocław-Leśnica
Centrum Sztuki WrO ul. Widok 7, Wrocław
Collosseum Jazz Caffe ul. Piotra Skargi 18a, Wrocław
Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław
Galeria Impart ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Galeria Photo Zona Rynek-Ratusz 24, Wrocław
Galeria Sztuki Tętno Jatki 12-13 Wrocław
Galeria Tkacka na Jatkach, Wrocław
Impart Sala Teatralna, Sala Kameralna / Autograf ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Infopunkt Nadodrze ul. Łokietka 5, Wrocław
Kino Nowe Horyzonty ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21, Wrocław
Klub 4 regionalnej Bazy Logistycznej ul. Pretficza 24, Wrocław
Klub – Galeria Sztuki DSAP we Wrocławiu pl. Św. Macieja 5a, Wrocław
Klub Anima ul. Pilczycka 47, Wrocław
Klub Czarny Kot ul. Ruska 47/48a, Wrocław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
Klub Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury pl. Tadeusza Kościuszki 10, Wrocław
Klub Niebo ul. Ruska 51, Wrocław
Klub Pod Kolumnami pl. Św. Macieja 21, Wrocław
Klub Sanatorium Kultury Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Klubokawiarnia Mleczarnia ul. Włodkowica 5, Wrocław
Kościół Ewangelicko-Augsburski Opatrzności Bożej we Wrocławiu
ul. Kazimierza Wielkiego 29, Wrocław
MDK Kopernik ks. Hugona Kołłątaja 20, Wrocław
MiserArt ul. Cybulskiego 35a, Wrocław
Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Etnograficzne ul. Traugutta 111-113, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław pl. Strzegomski 2a, Wrocław
NFM – Narodowe Forum Muzyki pl. Wolności 1, Wrocław
Ośrodek Działań Twórczych Światowid ul. Sempołowskiej 54a, Wrocław
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, Wrocław
Sala Koncertowa Polskiego radia ul. Karkonoska 10, Wrocław
Sala Wystawowa NOT ul. Piłsudskiego 74, Wrocław
Salonik Trzech Muz ul. Zawalna 7, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena Miejska KCKSir pl. Jagiełły 1, Kłodzko
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stara Giełda pl. Solny16, Wrocław
Stary Klasztor ul. Purkuniego 1, Wrocław
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego pl. Teatralny 1, Wałbrzych
Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr PWST ul. Braniborska 59, Wrocław
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej Rynek 39, Legnica
TLiA – Teatr Lalki i Aktora ul. Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Pieśń Kozłą ul. Purkyniego 1, Wrocław
Wrocławski Teatr Lalek / Wrocławski Teatr Komedia pl. Teatralny 4, Wrocław
Vertigo Jazz Club ul. Oławska 13, Wrocław

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy
serwis informacji kulturalnej
CO MIESIąC:

– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 2.500 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 100.000
unikalnych użytkowników
– rejestrujemy ponad 290.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.500.000 
zapytań repertuarowych
sta ty sty ki po twier dzo ne przez nie za leż -
ną od Wy daw cy usłu gę Go ogle Ana ly tics 
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rAJ WArIATÓW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

SZALONE NOŻyCZKI
20:15 Wrocławski Teatr Komedia

DLA DZIECI  » » »
CZArODZIEJSKI FLET
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

20 XII NIEDZIELA

KONCErTy  » » »
KONCErT KOLęD
16:00 NFM – Sala Główna KGHM

PODZIEL SIę KOLęDą
17:00 Centrum Kultury Zachód

G.F. HÄNDEL TrE DONNE 
– TrE DESTINI
18:00 NFM – Sala Czerwona

ADWENT U BOŻEJ OPATrZNOŚCI
koncert kameralny
18:00 Kościół Bożej Opatrzności

SPEKTAKLE  » » »
NINE 17:00 Teatr Muzyczny Capitol

WyCINKA HOLZFÄLLEN
18:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

TrANS-ATLANTyK
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny

GAŁGAN
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny

DEKALOG: VOLArE
18:00 Teatr Dramatyczny, Wałbrzych

MADAME BUTTErFLy
19:00 premiera Opera Wrocławska

DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZyCH 
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 Scena Kameralna

SZALONE NOŻyCZKI
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
PIEŚNI LEArA 19:00 Teatr Pieśń Kozła

rAJ WArIATÓW
19:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

DLA DZIECI  » » »
CZArODZIEJSKI FLET
11:00 Wrocławski Teatr Lalek

POrANEK FILMOWO-WArSZTATOWy
12:30 Centrum Sztuki WrO

WŁADCA SKArPETEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

21 XII PONIEDZIAŁEK

SPOTKANIA  » » »
WSZECHNICA TEATrALNA 
Ko lę da i Pa sto rał ka – tekst, cha rek -
ter i func kje mu zy ki
11:00 Scena Kameralna

22 XII WTOrEK

SPEKTAKLE  » » »
OKNO NA PArLAMENT
19:00 Scena Kameralna

TrANS-ATLANTyK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

GAŁGAN
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

26 XII SOBOTA

SPEKTAKLE  » » »
OKNO NA PArLAMENT
19:00 Scena Kameralna

27 XII NIEDZIELA

KONCErTy  » » »
KOLęDy ŚWIATA. MISSA CrIOLLA
18:00 Kościół  Podwyższenia Krzyża
Świętego, Kłodzko

SPEKTAKLE  » » »
OKNO NA PArLAMENT
19:00 Scena Kameralna

ŚMIErć I DZIEWCZyNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

DLA DZIECI  » » »
POrANEK FILMOWO-WArSZTATOWy
12:30 Centrum Sztuki WrO

28 XII PONIEDZIAŁEK

KONCErTy  » » »

GLOrIA IN EXCELSIS DEO
koncert świąteczny chóru Axion
18:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

SPEKTAKLE  » » »
IMPrOWIZACJE X 19:00 Scena Ciśnień

29 XII WTOrEK

SPEKTAKLE  » » »
ŚMIErć I DZIEWCZyNA
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

30 XII ŚrODA

SPEKTAKLE  » » »
WESELE FIGArA
19:00 Opera Wrocławska
SMyCZ 19:00 Scena Kameralna

31 XII CZWArTEK

KONCErTy SyLWESTrOWE
GALA SyLWESTrOWA
19:00 Aula Leopoldinum

ZUZA MO TOr NIUK – rE CI TAL
Ta piosenka brzmi znajomo
20:00 Teatr im. Modrzejewskiej, Legnica

SPEKTAKLE SyLWESTrOWE
MAyDAy
17:30 21:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

WESELE FIGArA
Sylwester w Operze Wrocławskiej
18:00 Opera Wrocławska

rAT PACK I GOŚCIE
18:00 21:00 Teatr Muzyczny Capitol

PrZyJAZNE DUSZE
18:00 22:00 Wrocławski Teatr Komedia

BATOry_TrANS
18:00 premiera Scena na Świebodzkim
SMyCZ 19:00 Scena Kameralna

TrZy rAZy ŁÓŻKO
20:15 Wrocławski Teatr Komedia




