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Towarzystwo im. Ferenca Liszta (TiFL) działające we Wrocławiu od 2 marca 1989 r., jest stowarzyszeniem ogólnopolskim,
mającym na celu działalność muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji twórczości i osoby Ferenca Liszta
oraz jego bogatych powiązań z kulturą polską. TiFL prowadzi działalność artystyczną, dydaktyczną i popularno-naukową,
preferując zwłaszcza różne formy promocji utalentowanej młodzieży muzycznej (koncerty, konkursy, stypendia, kursy,
publikacje). W ponad 1200 „Wieczorach lisztowskich” w 86 salach wystąpiło ponad 600 wykonawców z 33 krajów, w tym
366 solistów-pianistów, 47 innych solistów, 23 kameralistów i 6 dyrygentów. Łącznie w koncertach, kursach i konkursach
TiFL wzięło udział ponad 2500 artystów-wykonawców, artystów-pedagogów i uczniów z 45 krajów.

13 pia nist ek i 11 pia ni stów z Chin, Ja po nii, po łu dnio weJ ko rei i pol ski



www.liszt.art.pl

Pro fe so ra mi kur su bę dą  An drzej Ja siń ski – pia ni sta, pro fe sor
Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi cach, ar ty sta uzna wa ny za naj -
wy bit niej sze go pol skie go pe da go ga for te pia nu, pro fe sor naj bar -
dziej li czą cych się w świe cie kur sów pia ni stycz nych i ju ror naj -
więk szych kon kur sów, wy cho waw ca wie lu zna nych pol skich
pia ni stów (w tym Kry stia na Zi mer ma na) i Alek siej Or ło wiec ki,
wy bit ny ro syj ski pia ni sta i pe da gog z Sankt Pe ters bur ga, ar ty sta
ma ją cy rów nież znacz ny wkład w pol ską dy dak ty kę pia ni stycz -
ną z ra cji po pro wa dze nia w na szym kra ju już kil ku dzie się ciu róż -
nych kur sów dla mło dych pia ni stów i pe da go gów for te pia nu
(w tym pro fe sor wszyst kich do tych cza so wych mię dzy na ro do -
wych kur sów TiFL od 1993 r).
W ra mach kur su od bę dą się wy kła dy z za kre su oce ny ja ko ści
funk cjo no wa nia for te pia nów i na uki gry a vi sta, któ re po pro -
wadzi Ju liusz Ada mow ski oraz na te mat per cep cji dźwię ku,
aku sty ki sal kon cer to wych i tech ni ki na grań, które wygłosi
dr Mau ry cy Kin. Jest to te ma ty ka uni kal na, po trzeb na, a nie re -
ali zo wa na na in nych kur sach. 
Tłu ma cza mi kur su bę dą pia nist ka Ma ria Se ra fin, pe da gog AM
w Ka to wi cach, kie row nik i wie lo let ni wy kła dow ca let nich kur -
sów me to dycz nych dla na uczy cie li for te pia nu, od ponad 20 lat
sta ła tłu macz ka kur su oraz Da riusz Ada mow ski ma gi ster an -
gli sty ki, od 18 lat tłu macz kur sów, kon kur sów, pu bli ka cji i ko re -
spon den cji TiFL. Opie kę stro iciel ską nad uży wa ny mi dla po trzeb
kur sów for te pia na mi i pia ni na mi spra wu je od 23 lat wy bit ny fa -
cho wiec, dr Ste fan Pil cer.  
Do uczest nic twa w kur sie za kwa li fi ko wa no 24 pia nist ki i pia ni -
stów z Chin, Ja po nii, Po łu dnio wej Ko rei i Pol ski. Więk szość uczest -
ni ków to lau re aci wie lu kon kur sów pia ni stycz nych.
Za pla no wa no po nad 100 otwar tych lek cji i wy kła dów oraz
5 kon cer tów. Uczest ni cy ma ją za pew nio ne bar dzo kom for to we
wa run ki do co dzien nej wie lo go dzin nej pra cy. Za kwa te ro wa nie
i wy ży wie nie w ho te lu Sa voy we Wro cła wiu (obia dy w re stau ra -
cji Ga li cja). Za ję cia od by wać się bę dą w Klu bie Mu zy ki i Li te ra tu -
ry (pl. T. Ko ściusz ki 10) i w Na ro do wym Fo rum Mu zy ki (sa la kon -
cer to wa Fil har mo nii. ul. J. Pił sud skie go 19),. Sa le kon cer tów kur -
su wy róż nia ją się za rów no pro fe sjo nal ny mi wa run ka mi, jak i es -
te ty ką wnętrz (re ne san so wy Za mek Pia stów Ślą skich w Brze gu,
Dwo rek Fry de ry ka Cho pi na w Dusz ni kach Zdro ju, Klub Mu zy ki
i Li te ra tu ry oraz Fil har mo nia NFM we Wro cła wiu.
Mię dzy na ro do we Mi strzow skie Kur sy Pia ni stycz ne or ga ni zo -
wa ne są we Wro cła wiu co rocz nie od 1993 r. Cie szą się znacz ną
mię dzy na ro do wą re no mą, do tych czas wzię ło w nich udział 635
pia ni stek i pia ni stów z 31 kra jów.

KONCERTY UCZESTNIKÓW KURSU: 
16 sierpnia, godz. 19.30

Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
Recital Natalii Zaleskiej
20 sierpnia, godz. 18.00

Wrocław, NFM – sala Filharmonii
21 sierpnia, godz. 19.30

Duszniki Zdrój, Dworek im. F. Chopina
24 sierpnia, godz. 18.00

Brzeg, Zamek Piastów Śląskich
26 sierpnia, godz. 19.30

Wrocław, Klub Muzyki i Literatury
Krótki koncert połączony z wręczeniem dyplomów
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profesorowie: wYkładowCY:

XXiii MiĘ dzY na ro do wY
Mi strzow ski kurs pia ni stYCz nY

WRO CŁAW, 15-27 sieRpniA 2016

Kurs prze zna czo ny jest dla mło dych, ale już pro fe sjo nal nie przy go to wa nych pia ni stów oraz dla pe da go gów
któ rzy chcą do sko na lić swo je umie jęt no ści pod kie run kiem naj wy bit niej szych mi strzów sztu ki pia ni stycz nej. 

Kurs or ga ni zo wa ny jest przez To wa rzy stwo im. F. Lisz ta
przy współ pra cy Na ro do we go Fo rum Mu zy ki i Klu bu Mu -
zy ki i Li te ra tu ry we Wro cła wiu, Mu zeum Pia stów Ślą skich
w Brze gu, Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Dusz ni -
kach Zdro ju oraz przy po mo cy Wy dzia łu Pro mo cji Urzę -
du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa Dol no ślą skie go
i Biu ra Pro mo cji i Tu ry sty ki Urzę du Miej skie go Wro cła wia. 
Kurs od by wa się dzię ki do fi nan so wa niom przez Mi ni stra
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go, Gmi nę Wro cław
i Zwią zek Ar ty stów Wy ko naw ców „STO ART”.
Kie row nic two ar ty stycz ne i or ga ni za cyj ne kur su, po dob nie
jak w po przed nich la tach, spra wu je Ju liusz Ada mow ski.



Wie czo ry or ga no we u Bo żej Opatrz no ści
Mię dzy na ro do wy XI Fe sti wa l
7, 14, 21, 28 sierpnia 19:00

Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29 we Wrocławiu
Po dob nie jak w lip cu, w sierp nio wych kon cer tach na za byt ko wym in stru men cie
Jo han na Ste in mey era za gra mię dzy na ro do we gro no wy bit nych Ar ty stów: Ja ro -
slav Tůma, Mi chał, Ko cot, Frantz Dank sag mu el ler, Krzysz tof Urba niak.
W tym ro ku, na za pro sze nie or ga ni za to rów Fe sti wa lu, do Wro cła wia przy bę dą
świa to wej kla sy mu zy cy z Czech, Nie miec, Au strii oraz zna ko mi ci pol scy wir tu ozi.
Jak każ de go ro ku pod czas Fe sti wa lu wy stą pią re pre zen tan ci mło de go po ko le nia,
mu zy cy re pre zen tu ją cy nasz kraj na mię dzy na ro do wych kon kur sach or ga no wych.
Wie czo ry or ga no we u Bo żej Opatrz no ści tra dy cyj nie od by wa ją się we wszyst kie
nie dzie le lip ca i sierp nia o godz. 19:00.

Wstęp wolny!

Gwiazdy na XVII Mię dzy na ro do wym Festiwalu
Bachowskim w Świdnicy
29 lip ca – 15 sierp nia

Ko śció ł Po ko ju w Świdnicy
oraz Dzier żo niów, Bie la wa, Strze lce Świd nic kie, Po ża rzy sko, Sie dli mo wice i Ma ko wice

Te go rocz ne mot to fe sti wa lu: Cie ka wość świa ta – cie ka wość czło wie ka.
W tym ro ku pod czas XVII Fe sti wa lu Ba chow skie go wy stą pi ple ja da gwiazd świa -
to we go for ma tu, któ re za gra ją przede wszyst kim w uni ka to wym Ko ście le Po ko -
ju, ale tak że w in nych pięk nych i na stro jo wych wnę trzach Świd ni cy i oko lic. 
Na prze ło mie lip ca i sierp nia na Dol ny Śląsk przy ja dą m.in.: Fa bio Bo niz zo ni, Mat -
teo Mes so ri, Vin cent Du me stre i Magdalena Cielecka; za gra ją skrzyp ko wie Ro -
bert Ba cha ra i Jor ge Ji me nez; pia ni sta Ma riusz Klim siak; fle ci sta Pe ter Holt slag;
lut ni sta Edin Ka ra ma zov; or ga ni sta Ca me ron Car pen ter oraz mi strzow skie ze -
spo ły: Aka de mie für Al te Mu sik Ber lin, Le Poème Har mo ni que, Café Zim mer -
mann, La Ve ne xia na, Ca pel la Cra co vien sis i {oh!} Or kie stra Hi sto rycz na.
Fe sti wal to jed nak nie tyl ko mu zy ka kla sycz na w kla sycz nym wy da niu, to rów -
nież pod kre śle nie jej kul tu ro twór czej funk cji: śnia da nia na tra wie, pik ni ki ro man -
tycz ne, ama tor ski chór spo łecz ny, „sce na otwar ta” – for te pia no wy ma ra ton
w wy ko na niu uczniów szkół mu zycz nych oraz pia ni stów ama to rów oraz Bach
dla dzie ci, a tak że wie lo let ni pro jekt fe sti wa lo wy – Aka de mia Ba chow ska. 
Za pra sza my do Świd ni cy, ale tak że do Dzier żo nio wa, Bie la wy, Strze lec Świd nic -
kich, Po ża rzy ska, Sie dli mo wic i Ma ko wic mię dzy 29 lip ca a 15 sierp nia. 
Wię cej in for ma cji oraz pro gram wy da rze nia znaj dą Pań stwo na stro nie in ter ne to wej: www.bach.pl
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Koncert w Kościele Pokoju w Świdnicy

Eu ro pe an Union Youth
Or che stra
13 sierpnia 19:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna
KGHM, plac Wolności 1 we Wrocławiu
Wy ko naw cy:
Va si ly Pe tren ko – dy ry gent
Eu ro pe an Union Youth Or che stra
Pro gram: A. Lort zing Der Po le und se in
Kind – uwer tu ra
G. Mah ler I Sym fo nia D -dur „Ty tan”

Union Youth Or che stra – jeden z naj -
lep szych ze spo łów mło dzie żo wych
na świe cie, zło żo ny z ar ty stów po cho -
dzą cych ze wszyst kich kra jów Unii.
Pro jekt łą czy w so bie ce chy or kiestr
aka de mic kich i ze spo łów pro fe sjo nal -
nych. Zrze sze ni w niej mło dzi ar ty ści
wie lo krot nie do ce nia ni by li za rów no
przez słu cha czy, jak i kry ty ków mu -
zycz nych. Ob cho dzą cy ju bi le usz 40-
le cia ist nie nia ze spół od wie dzi Wro -
cław i przed sta wi wy ma ga ją cy re per -
tu ar z naj wyż szej pół ki.
Pierw szym utwo rem, któ ry mu zy cy wy -
ko na ją, bę dzie uwer tu ra do singspie lu
Der Po le und se in Kind (Po lak i je go
dziec ko) Al ber ta Lort zin ga. Spe cja li zo -
wał się on w two rze niu dzieł sce nicz -
nych i zna ny był nie tyl ko ja ko kom po -
zy tor, ale rów nież ak tor i śpie wak (de -
biu to wał w wie ku 12 lat w ro dzin nej
gru pie te atral nej). Dru gą kom po zy cją,
ja ka za brzmi te go wie czo ru, bę dzie wy -
ma ga ją ca za rów no pod wzglę dem tech -
nicz nym, jak i in ter pre ta tor skim I Sym -
fo nia D -dur Ty tan Gu sta va Mah le ra.
Dzie ło, na zy wa ne przez sa me go je go
twór cę po ema tem dźwię ko wym w for -
mie sym fo nii, in spi ro wa ne by ło przede
wszyst kim no we lą Je ana Pau la o tym
sa mym ty tu le. W kom po zy cji Mah le ra
istnieje sze reg mu zycz nych nie spo -
dzia nek, m.in. me lo dia pio sen ki Pa nie
Ja nie zmie nio na w marsz ża łob ny.

VIP – 80/60 zł | I N 40/U 25 zł | II N 35 zł
/U 20 zł | III N 30/U 15 zł

fot. archiwum zespołu





Ro sa Za ra go za & Ru so
Sa la  & Ben te Ka han
10. Lato w Synagodze
Pod Białym Bocianem
28 sierpnia 18:00

Synagoga pod Białym Bocianem,
ul. Pawła Włodkowica, 7 we Wrocławiu

Fe sti wal zło żo ny z cy klu mu zycz nych
spo tkań z ar ty sta mi, któ rzy za pre zen tu -
ją bo gac two eu ro pej skiej mu zy ki ży dow -
skiej. W tym ro ku te ma tem prze wod nim
są pie śni w ję zy kach ji dysz i la di no.
RO SA ZA RA GO ZA – ka ta loń ska wo ka -
list ka, swo ją ka rie rę za czę ła w 1986 r.
Na gra ła zna ne pio sen ki we sel ne z XIV
i XV w. na pi sa ne w ję zy ku ju deo -ka ta -
loń skim. Za in te re so wa na okre sem,
w któ rym w Hisz pa nii współ ist nia ły
trzy kul tu ry, uzu peł ni ła swój re per tu ar
utwo ra mi se far dyj ski mi, chrze ści jań -
ski mi i mu zuł mań ski mi. Po przez swój
re per tu ar wy ra ża uczu cia zwią za ne
z ko bie cym cia łem, du szą, sek su al no -
ścią, ma cie rzyń stwem i śmier cią.
RU SO SA LA  – pio sen kar ka, gi ta rzyst ka
i son gw ri ter ka o je dnym z naj bar dziej
uni ka to wych głosów na świa to wej sce -
nie mu zycz nej. Czer pie w szcze gól no -
ści z mu zy ki śród ziem no mor skiej, dzie -
dzic twa se far dyj skie go i re per tu aru
arab sko -an da lu zyj skie go, nie ustan nie
po szu ku jąc no wych dźwię ków oraz
form in ter pre ta cji i kom po zy cji.
BEN TE KA HAN – uro dzo na w Nor we gii
ży dow ska ak tor ka, mu zyk, re ży ser ka
i dra ma to pi sar ka, od 2001 r. miesz ka we
Wro cła wiu. Ab sol went ka stu diów te -
atral nych w Tel Awi wie i No wym Jor ku,
kon cer tu je od 1981 r. Ka rie rę ak tor ską
roz po czę ła w te atrach na ro do wych
w Izra elu i w Nor we gii. W 1990 r. zde cy -
do wa ła się sku pić swo ją ar ty stycz ną
dzia łal ność na te ma ty ce hi sto rii i dzie -
dzic twa Ży dów eu ro pej skich. Od 2005 r.
peł ni funk cję dy rek to ra Cen trum Kul tu -
ry i Edu ka cji Ży dow skiej we wro cław -
skiej Sy na go dze Pod Bia łym Bo cia nem.

Święto wiolonczeli
3 sierpnia 19:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna KGHM plac Wolności 1 we Wrocławiu
Święto wiolonczeli to koncert specjalny, podczas którego zagra czterdziestu
wiolonczelistów. Organizowany przez NFM koncert odbędzie się w ramach
realizowanej już po raz trzeci Międzynarodowej Akademii Wiolonczelowej.
Pomysłodawcą Akademii jest zespół Polish Cello Quartet, który tworzą czterej
wybitni polscy wiolonczeliści młodego pokolenia. W skład zespołu wchodzą:
Tomasz Daroch, Krzysztof Karpeta, Adam Krzeszowiec i Wojciech Fudala.
Odbywająca się w Nysie Międzynarodowa Akademia Wiolonczelowa jest dużym
wydarzeniem o charakterze edukacyjnym, ma również wymiar koncertowy. Jest
to jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce oraz jedno z niewielu w Europie
i skierowane jest do wiolonczelistów z całego świata.
W ramach Akademii Wiolonczelowej odbędzie się 5 koncertów. Podczas
przedsięwzięcia formowana jest również 40-osobowa Orkiestra Wiolonczelowa
złożona ze wszystkich uczestników i wykładowców MAW. 
Mło dzi ar ty ści wraz ze swo imi pe da go ga mi wy ko na ją na es tra dzie Na ro do we -
go Fo rum Mu zy ki mię dzy in ny mi kom po zy cje Pa blo Ca sal sa – le gen dy ka me ra -
li sty ki i oj ca or kiestr zło żo nych z sa mych wio lon cze li stów.

Bilety: VIP – 80*zł / 60 zł | I kategoria – N 40 / U 25 zł | II kategoria – N 35 / U 20 zł
III kategoria – N 30 zł/ U 15 zł | VIP* – z zaproszeniem do VIP Room

Kamienny pióropusz
Wy da rze nie to wa rzy szą ce Fe sti wa lo wi Fo rum Mu si cum 2016
21 sierpnia 21:00 Rynek, Wrocław
Przed po ło wą XIII wie ku in wa zja Ta ta rów zruj no wa ła Kró le stwo Pol skie. W nie -
szczę snej bi twie pod Le gni cą po legł ślą ski ksią żę Hen ryk Po boż ny. Kil ka lat póź -
niej in wa zja Tur ków wy dar ła Je ro zo li mę z rąk chrze ści jań skich, do ko nu jąc krwa -
wej rze zi w świę tym mie ście. Byt Kró le stwa Je ro zo lim skie go sta nął pod zna kiem
za py ta nia. Na wieść o tej klę sce król Fran cji Lu dwik IX Świę ty po sta no wił wy ru szyć
na kru cja tę. Zor ga ni zo wa na prze zeń ra tun ko wa wy pra wa za koń czy ła się, nie ste -
ty, nie po wo dze niem. Je go ar mia prze pa dła, ona sam zaś do stał się do nie wo li. Mi -
mo to je go nie zwy kła, ho no ro wa po sta wa i au to ry tet, któ rym cie szył się tak że po -
śród mu zuł ma nów – za pew ni ły Kró le stwu Je ro zo lim skie mu dal szy byt.
Rap so dia Ka mien ny pió ro pusz, któ ra wy sta wio na zo sta nie na wro cław skim
Ryn ku póź nym wie czo rem 21 sierp nia 2016 ro ku, opo wia da wła śnie o tych
wszyst kich po sta ciach i wy da rze niach. Oży je fan ta stycz ny świat go tyc kiej rzeź -
by wro cław skiej, któ ra prze mó wi mo wą wią za ną na wzór śre dnio wiecz nych po -
wie ści, pió rem Jac ka Ko wal skie go i usta mi ak to rów: Ire ny Lip czyń skiej, Mi cha ła
Fry dry cha i Je rze go Ze lni ka oraz to wa rzy szą ce go im Sta ni sła wa Ko wal skie go.
Za brzmią au tor skie utwo ry Jac ka Ko wal skie go oraz je go prze kła dy i pa ra fra -
zy XIII -wiecz nych pie śni tru we rów i min ne sin ge rów, w tym wro cław skie go księ -
cia Hen ry ka Pro bu sa. Opra wę mu zycz ną stwo rzy ze spół Ars Can tus pod kie -
row nic twem zna ne go wro cław skie go mu zy ka To ma sza Do brzań skie go.



Kamasi Washington & Band
22 sierpnia 19:30

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna KGHM, plac Wolności 1 we Wrocławiu
W wie ku 13 lat Ka ma si Wa shing ton roz po czął trwa ją ce ca łe ży cie po szu ki wa nie
mu zycz nych skar bów. W pre sti żo wej High Scho ol Mu sic Aca de my, w cią gu dwóch
lat do szedł do po zy cji głów ne go sak so fo ni sty w to po wym ze spo le jaz zo wym.
W ostat niej kla sie szko ły śred niej sfor mo wał swój pierw szy ze spól The Young Jazz
Giants z przy ja ciół mi z dzie ciń stwa, po jej ukoń cze niu ar ty sta otrzy mał peł ne sty -
pen dium, dzię ki któ re mu mógł stu dio wać et no mu zy ko lo gię na Uni ver si ty of Ca li -
for nia Los An ge les. Pod czas let nich wa ka cji po pierw szym ro ku stu diów. Ka ma si
na grał swój pierw szy al bum z ze spo łem The Young Jazz Giants, by w ca łym kra ju
sze rzyć no we jaz zo we brzmie nia. Na dru gim ro ku stu diów na UCLA, Ka ma si po -
je chał na pierw sze kra jo we to urnée z le gen dą hip -ho pu z za chod nie go wy brze ża
Sno opem Dog giem. Póź niej do łą czył do or kie stry jed ne go ze swo ich naj więk szych
bo ha te rów, Ge ral da Wil so na, na stęp nie wy je chał w pierw szą tra sę za gra nicz ną
z Ra pha elem Sa di qiem – le gen dą rhy thm&blu esa. Z bie giem lat wy stę po wał i na -
gry wał z wie lo ma ze swo ich mu zycz nych bo ha te rów z róż nych ga tun ków mu -
zycz nych. Ostat nio, współ pra co wał z Ken dric kiem La ma rem nad je go do brze przy -
ję tym al bu mem To Pimp a But ter fly (2015). 5 ma ja 2015 Ka ma si wy dał swój prze -
ło mo wy al bum so lo wy The Epic w wy zna cza ją cej tren dy wy twór ni Bra in fe eder.

VIP – 200* zł / 150 zł | I kategoria 130 zł | II kategoria 100 zł | III kategoria 70 zł
*- cena z wejściem do VIP Room. Koncert specjalny. Bilety nie podlegają zwrotowi.

fot. archiwum artysty

Sa ri bek Sarg sy an 
Wieczór muzyki ormiańskiej
2 sierpnia 18:00

Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki 10
Śpiew: Sar Sargsyan (Erewań)
Akompaniament: Jerzy Janke

SA RI BEK SARG SY AN – pod sta wo we
mu zycz ne wy kształ ce nie otrzy mał
w Ga drut skiej Mu zycz nej Szko le im.
Ko mi ta sa. W 2002 ro ku ukoń czył wy -
dział wo kal ny Ste pa na kert skiej Mu -
zycz nej Uczel ni im. Sa jat –No wy w kla -
sie pe de go ga S. Aga dża ny ana. W 2007
ro ku wy dział wo kal ny Ere wań skie go
Pań stwo we go Kon ser wa to rium im.
Ko mi ta sa w kla sie Pro fe so ra S. Ko lo sa -
ry ana, a rok póź niej aspi ran tu rę Ere -
wań skie go Kon ser wa to rium u prof. S.
Ko lo sa ry an. Lau re at wie lu wo kal nych
kon kur sów w Ar me nii, Ro sji i Eu ro pie.
Zwy cięz ca m.in. Grand Prix III Mię dzy -
na ro do we go Wo kal ne go Kon kur su
Wik to ria 2014, po świę co ne go Twór czo -
ści An ny Ger man (Pol ska), Grand Prix
w IV Mię dzy na ro do we go Kon kur su
Aba ni co 2015 (Buł ga ria). Za śpie wał so -
lo wą par tię w Re kwiem Fo re. W re per -
tu arze ar ty sty znaj du ją się utwo ry or -
miań skich, ro syj skich i eu ro pej skich
kom po zy to rów. Śpie wa re per tu ar aka -
de mic ki i es tra do wy, wy stę pu je rów -
nież w cha rak te rze ju ro ra na mię dzy -
na ro do wych kon kur sach. W 2012 ro ku
wy dał de biu tanc ką pły tę pt. Ka rot.
JE RZY JAN KE ur. w War sza wie, stu dio -
wał w Pe ters bur gu pia ni sty kę u prof.
Na ta na Pe rel ma na, któ rą za koń czył
w 1976 ro ku. Od te go cza su współ pra -
cu je z wie lo ma in sty tu cja mi mu zycz -
ny mi w Pol sce: Fil har mo nią Na ro do -
wą, Fil har mo nią Su dec ką, Fil har mo nią
Dol no ślą ską, Es tra dą Sto łecz ną. W ro -
ku 2010 prze by wał na kontr ak cie
w Ja po nii, gdzie w naj więk szych ho te -
lach na wy spie Hok ka ido umi lał po byt
tu ry stom z ca łe go świa ta.

Wstęp wolny!

Nie do koń czo ny dom, prze miesz cza ją cy się lu dzie,
ru cho me gra ni ce/eu ro pe an son gli nes
Re ży se ria Ste phan Stro ux | Spek takl, wy sta wy, in sta la cje, kon cer ty
31 sierp nia – 10 wrze śnia

Dwo rzec Świe bodz ki we Wrocławiu | Wro cław 2016 ESK | Wstęp wolny!

Opo wieść o przy czy nach, po trze bach i fak tach zwią za nych z mi gra cją lu dzi w Eu ro -
pie. To po etyc kie i per for ma tyw ne po szu ki wa nia eu ro pej skiej toż sa mo ści oraz punkt
wyj ścia do re flek sji o sta ło ści gra nic i źró dłach eu ro pej skiej kul tu ry. Ar ty ści z wie lu
dzie dzin – po eci, mu zy cy, fil mow cy, fo to gra fo wie, ak to rzy, per for me rzy, ar ty ści wi -
zu al ni – współ pra cu ją ze so bą, prze kra cza jąc gra ni ce róż nych form sztu ki, aby stwo -
rzyć opo wieść o hi sto rii ludz kich wę dró wek. Pro jekt skła da się z dwóch po wią za nych
ze so bą czę ści. Pierw sza to wy sta wy (m.in. Mar ka Racz kow skie go), czy ta nia (m.in.
Ol gi To kar czuk czy Mat thia sa Göritz), po ka zy fil mo we, kon cer ty  (m.in. Ju lii Mar cell,
Ben te Ka han, Te atru Zar czy Ma łych In stru men tów). Ca łość skon cen tro wa na jest
wo kół mul ti me dial ne go spek ta klu Don‘t be so su re that you are le gal, w którym we -
zmą udział m.in. ak to rzy Te atru Pol skie go we Wro cła wiu (Mał go rza ta Go rol, Adam
Szczysz czaj, Mar ta Zię ba), jak rów nież Te atru Zar (Dit te Ber ke ley, Ma tej Ma tej ka).

Część pierw sza (wy sta wy): 31.08-10.09, godz. 16:00-20:30
Część dru ga (przed sta wie nie Don‘t be so su re that you are le gal): 31.08-3.09, godz. 20:30



15-lecie
Kabaretu Neo-Nówka
14 sierpnia 20:30
Hotel Gołębiewski, ul. Karkonoska 14, Karpacz

Ju bi le uszo wy kon cert Ka ba re tu Neo -
-Nów ka, pod su mo wu ją cy 15-le cie
dzia łal no ści wro cław skiej for ma cji.
W pro gra mie naj więk sze hi ty ka ba re tu.
Nie za brak nie kul to we go już ske czu
Nie bo, któ ry zo stał przez wi dzów wy -
bra ny ske czem 30-le cia, czy bez kom -
pro mi so wej Pa ni Wan dzi Nie rusz z do -

mu Zo staw, któ ra po tra fi wyjść obron ną rę ką z każ dej nie wy god nej sy tu acji.
Neo -Nów ka szy ku je tak że kil ka nie spo dzia nek, któ re ma ją
być do peł nie niem ca ło ści.
O war stwę mu zycz na za dba kon cer tu ją cy od lat z ka ba re -
tem ze spół Ża rów ki. KUP BILET na: cojestgrane.pl

TM Ca pi tol po wa ka cjach
Od 1 sierpnia

Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 

1 sierp nia Capitol otwie ra  Po dwór ko
i ka sę w godz. 12:00-18:00.
W sierpniu w Capitolu odbędą się ulu -
bio ne Po tań ców ki, „Ko cham cię. Ja cie -
bie też nie”, w reż. Ce za re go Stud nia -
ka, czy li spek takl z pio sen ka mi Ser -
ge'a Ga ins bo ur ga.
Bę dzie moż na zo ba czyć m.in. po ka za -
ne go na te go rocz nym PPA Bo ha te -
ra – mo no dram mu zycz ny Ma cie ja Mu -
sia łow skie go, któ ry to spek takl wcho -
dzi do re per tu aru Ca pi to lu. O tym, gdzie
prze bie ga gra ni ca mię dzy li te ra tu rą
i ży ciem, i o tym, cze go znieść nie mo -
gą bo ha te ro wie wiel kich i mniej szych
dzieł opo wia da lau re at 36. Prze glą du
Pio sen ki Ak tor skiej. 
NO WOŚć: WY CIECZ KA PO CA PI TO LU
Zwie dza nie dla go ści in dy wi du al nych

W każ dą sierp nio wą so bo tę o godz. 15:00.
Wy ciecz ka po te atrze trwa nie co po -
nad go dzi nę, zwie dza ją cy wcho dzą
na sce nę i za ku li sy, na wi dow ni od -
kry wa ją „pu łap ki na echo” i ta jem ni czy
rząd drzwi czek pod su fi tem, do wia du -
ją się, czym po kry te są ścia ny te atru,
za glą da ją do gar de ro by, po zna ją se -
kret klat ki no ży co wej, i oczy wi ście ro -
bią so bie sel fie. 

Bi let 5 zł w ka sie i on li ne
Gru py zor ga ni zo wa ne (min. 26 osób) w do -
wol nym ter mi nie, tyl ko po re zer wa cji
tel. 71 789 04 52

SIERP NIO WE CZY TA NIE NA DY WA NIE 
Od 10 sierp nia w śro dy o 9:30,

Pro jekt skie ro wa ny głów nie do dzie ci
przed szkol nych, któ rym czy ta ją ak to -
rzy Ca pi to lu: Agniesz ka Oryń ska -Le -
sic ka, Po la Bła sik, Ad rian Ką ca i Bar -
tosz Pi cher, w pro gra mie m.in. Tu wim
i Mu sie ro wicz.

Re zer wa cja: 71 789 04 51 lub 71 789 04 52
www.teatr-capitol.pl

TSA, Il lu sion, SA BA TO N wROCK for Fre edom – Le gen dy Roc ka
27 sierpnia 16:30

LA DY PANK | TSA | THE KLEN CZON EXPE RIEN CE
Bi le ty: 45/50 zł |wej ściów ki 35/40 zł

28 sierpnia Oficjalne otwar cie Cen trum Hi sto rii ZA JEZD NIA

29 sierpnia 17:00 SA BA TON | IL LU SION | HUN TER | Bi le ty: 75/90 zł
Cen trum Hi sto rii ZAJEZDNIA (by ła za jezd nia MPK), ul. Gra bi szyń ska 184 we Wro cławiu

wROCK FOR FRE EDOM to kon cer ty głów nie mu zy ki roc ko wej upa mięt nia ją ce istot -
ną ro lę ar ty stów w wy ra ża niu opo ru wo bec to ta li ta ry zmów, a tak że świę to wa nie
po ro zu mień sierp nio wych i 36. rocz ni cy po wsta nia So li dar no ści. 
Gwiaz da mi kon cer tu 27 sierp nia bę dą: ob cho dzą cy w tym ro ku swo je 35–le cie,
uwiel bia ny przez pu blicz ność kil ku po ko leń ze spół La dy Pank; kul to wa gru pa Mar -
ka Pie kar czy ka i An drze ja No wa ka – TSA oraz Woj ciech Hof f man, li der ze spo łu
Tur bo, w spe cjal nym pro jek cie The Klen czon Expe rien ce – z pio sen ka mi Krzysz to -
fa Klen czo na, współ twór cy suk ce su ze spo łów Czer wo ne Gi ta ry i Trzy Ko ro ny.
Jed nym z istot nych ele men tów Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry – Wro cław 2016 jest
otwar cie (28 sierp nia), na te re nie by łej za jezd ni no wo cze sne go Cen trum Hi sto -
rii Za jezd nia, któ re w in te re su ją cy i nie ba nal ny spo sób przy bli żać bę dzie wro cła -
wia nom i tu ry stom hi sto rię po wo jen ne go Wro cła wia. 
29 sierp nia w ra mach kon ty nu acji ob cho dów otwar cia CH Za jezd nia, wy stą pi
uwiel bia ny przez pol ską pu blicz ność ze spół SA BA TON. Tym ra zem wi zy ta szwedz -
kiej ka pe li w Pol sce po świę co na bę dzie pro mo cji zna ko mi te go krąż ka He ro es,
na któ rym zna la zła się ko lej na w do rob ku ze spo łu pio sen ka do ty czą ca hi sto rii Pol -
ski, po świę co na rot mi strzo wi Wi tol do wi
Pi lec kie mu In ma te 4859. 
Przed Szwe da mi wy stą pi Il lu sion – w la -
tach 90. to wła śnie To masz Li pa Lip nic ki
i je go ko le dzy gra li nie za po mnia ne kon -
cer ty, któ rych moc ne brzmie nie łą czy ło
się z moc nym prze ka zem – Li pa w swo ich
tek stach ostro sprze ci wiał się prze mo cy,
po ni ża niu in nych lu dzi i ła ma niu praw
czło wie ka. Pro gram fe sti wa lu za my ka
po wsta ła w 1985 ro ku gru pa HUN TER.

Ma ciej Mu sia łow ski w mo no dra mie Bo ha ter
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CHRIS BLA ZE | Ro dzaj sztu ki: Po kaz ognia
Kraj: Au stra lia

OPUS FU RO RE | Ko me dia, Żon gler ka, Mo no cykl,
Po kaz ognia, Akro ba ty ka | Kraj: Niem cy

JAVIMALABARES
Rodzaj sztuki: Żonglerka | Kraj: Hiszpania

WOODEN HORSE PUPPET THEATER
Rodzaj sztuki: Teatr marionetek | Kraj: Rosja

XX Bu sker Bus
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Sztu ki Ulicz nej
19-28 sierp nia 2016

Wro cław – 19-21 sierp nia | Zie lo na Gó -
ra – 23-24 sierp nia | Zgo rze lec – 25-26 sierp -
nia | Kro to szyn – 27-28 sierp nia

CLAP CLAP CIRCO
Rodzaj sztuki: Klaun�| Kraj: Urugwaj/Argentyna

Bu sker Bus 2016 – PRO GRAM |  www.bu sker bus.com
19-21.08.2016 – Wro cław – wy stę py na Ryn ku w go dzi nach po po łu dnio wych
i Ka ba ret Bu sker Bus w Sta rym Klasz to rze od godz. 23:00
23-24.08.2016 – Zie lo na Gó ra – wy stę py uliczne od godz. 12:00 do 22:00 i Bu sker Bus Ka ba ret
w klu bie Pie kar nia Ci chej Ko bie ty od godz. 23:00
25-26.08.2016 – Zgo dze lec– 3-go dzin ny pro gram w godzinach po po łu dnio wych 25 sierp nia
i wy stę py uliczne w godz. 13:00-19:00
27-28.08.2016 – Kro to szyn  – wy stę py na uli cy i Bu sker Bus Ka ba ret

Bu sker Bus to pierw szy w Pol sce fe sti wal ar ty stów ulicz nych. Co ro ku uczest ni cy re -
pre zen tu ją cy sze ro ki wa chlarz dys cy plin ar ty stycz nych (np. mu zy cy, tan ce rze, ma -
gi cy, akro ba ci, ak to rzy, żon gle rze) od wie dza ją kil ka pol skich miast, by za pre zen to -
wać swo je umię jęt no ści. 
Na fe sti wa lu nie ma ba rie rek, a ko lo ro wą sce ną jest uli ca. Je go ce lem jest pro mo cja
sztu ki, two rze nie wię zi mię dzy pu blicz no ścią a wy ko naw ca mi oraz roz wój umie jęt -
no ści ar ty stycz nych. Ar ty ści z całego świata ma ją szan sę współ pra co wać ze sobą.
Wi dzo wie za chę ca ni są do roz mów z wy ko naw ca mi po wy stę pach oraz w klu bach fe -
sti wa lo wych gdzie  Lo kal ni mu zy cy mo gą wziąć udział w otwar tych jam ses sion, któ -
re od by wa ją się po ofi cjal nym pro gra mie.
Wy stę py ulicz ne nie są biletowane, to pu blicz ność de cy du je, czy wy na gro dzić ar ty -
stów pie niędz mi czy tylko uśmie chem. 
Wśród za pro szo nych go ści zna leź li się ar ty ści do brze zna ni pu blicz no ści, jak i wy ko -
naw cy, któ rzy wy stą pią na fe sti wa lu (a w nie któ rych przy pad kach tak że w Pol sce)
po raz pierw szy. W pro gra mie prze wi dzia no spek ta kle dla pu blicz no ści w każ dym
wie ku. Nie za brak nie mu zy ki swin go wej (Adéla Zej far tová & Sun ny Swing), ży wio ło -
we go po ka zu hu la ho op (Clap Clap Cir co), sztu czek z no ża mi (Cot za ni & Wen dy), ekwi -
li bry sty ki na ro la bo la (Mat thias Go ed), przed sta wień dla dzie ci (Igrach ka -Plach ko
Cir cus) i wie lu in nych pre zen to wa nych przez ar ty stów z ca łe go świa ta.
W ma ju 2015 Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Sztu ki Ulicz nej Bu sker Bus zo stał od zna -
czo ny zna kiem EF FE 2015-2016, któ ry przy zna wa ny jest fe sti wa lom eu ro pej skim
ukie run ko wa nym na dzia ła nia ar ty stycz ne, za an ga żo wa nym w ży cie spo łecz no ści
lo kal nych i w dzia ła nia na po zio mie eu ro pej skim lub ogól no świa to wym.
WY KO NAW CY: Clap Clap Cir co (Klaun�, Ar gen ty na, Uru gwaj), Sy lva in POM ME (Żon gler ka, Fran cja), Wo oden
Hor se Pup pet The ater (Te atr la lek, Ro sja), Bo ris Vo ut si nos' Por ta ble One Se ater Or che stra (Mu zy ka�, Gre -
cja), Ton ny Wal ker Black La bel (Ma gik, Wło chy), Abra ham Arza te (Ko me dia i te atr ulicz ny, Mek syk), Adéla
Zej far tová and Sun ny Swing Trio (Mu zy ka�, Cze chy), Chris Bla ze (Po kaz ognia�, Au stra lia), Cot za ni & Wen -
dy (Bat i rzu ca nie no żem, Ar gen ty na), Do do i Gior dy (Mu zy ka�, Wło chy), Hen rik Je sper sen/Ri car do Rósh
(Mu zy ka�, Da nia, Mek syk), Ian De adly (Przed sta wie nie mul ti dy scy pli nar ne, Wiel ka Bry ta nia), Igrach ka -
-Plach ko Cir cus (Przed sta wie nie dla dzie ci, Buł ga ria), Ja vi ma la ba res (Żon gler ka, Hisz pa nia), Li ght Chi li (Mu -
zy ka�, Wło chy), Mar tin Sky (Klaun, Ar gen ty na), Mat thias Go ed (Ekwi li bry sty ka na ro la bo la, No wa Ze lan dia),
Mr Qwirk (Mo no cykl, No wa Ze lan dia), Opus Fu ro re (Akro ba ty ka, żon gler ka i mo no cykl, Niem cy), Phi lip Fa -
ir we ather (Mu zy ka�, Wiel ka Bry ta nia), Ru ach (Mu zy ka�, Pol ska, Niem cy), Stri pey How ling Han cock (Mu zy -
ka�, Wiel ka Bry ta nia), Aria ne Oech sner (Żon gler ka, Niem cy), Trat to fon (Przed sta wie nie dla dzie ci, Szwe -
cja), Sol diers Crew (Ta niec, Wę gry), Fol low Ri vers (Mu zy ka, Pol ska).

Bu sker Bus 2016, to już 20. edy cja fe sti wa lu
i pierw sza bez je go po my sło daw cy – Ro mu -
al da. Spe cjal ne po ka zy de dy ko wa ne je go
pa mię ci i upa mięt nia ją ce wkład w pro mo -
cję ar ty stów ulicz nych od bę dą się w Sta rym
Klasz to rze we Wro cła wiu (20 sierp nia) oraz
w Zie lo nej Gó rze (23 sierp nia).fo
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Machine Gun Kelly!
14 sierpnia 18:00

Klub Eter, ul. Kazimierza Wlk. 19, Wrocław

RA PER COL SON BA KER, le piej zna ny
pod pseu do ni mem Ma chi ne Gun Kel ly
(MGK), prze szedł dłu gą dro gę od cza -
su, kie dy ja ko pierw szy bia ły ra per wy -
grał Ama teur Ni ght w pre sti żo wym
Apol lo The ater w No wym Jor ku. Pseu -
do nim MGK zo stał mu nada ny przez
zna jo mych, ze wzglę du na szyb ki jak
ka ra bin ma szy no wy spo sób ry mo wa -
nia. Je go pierw szy stu dyj ny al bum La -
ce Up za wie ra ją cy uwiel bia ne przez
fa nów utwo ry ta kie jak Wild Boy z Wa -
ka Floc ka Fla me oraz In vin ci ble na gra -
ny z Es ter De an, do tarł do pią te go
miej sca li sty Bil l Bo ard 200 w pierw -
szym ty go dniu od wy da nia.

Konkurs Bardów Śpiewamy Kaczmarskiego
Termin zgłoszeń mija 10 sierpnia 2016

na adres: szymon.podwin@gmail.com
Fe sti wal wROCK for Fre edom za pra sza mło dych ar ty stów, dla któ rych in spi ra -
cją jest twór czość naj wy bit niej sze go pol skie go bar da Jac ka Kacz mar skie go,
do udzia łu w kon kur sie Śpie wa my Kacz mar skie go.
Lau re aci kon kur su wy stą pią 28 sierp nia na ple ne ro wym kon cer cie z oka zji
otwar cia Cen trum Hi sto rii Za jezd nia we Wro cła wiu, obok uzna nych pol skich ar -
ty stów wy ko nu ją cych pio sen ki Jac ka Kacz mar skie go.
Aby wziąć udział w kon kur sie na le ży przy go to wać 3 pio sen ki au tor stwa Jac ka
Kacz mar skie go w ory gi nal nej bądź wła snej aran ża cji lub au tor skie pio sen ki in -
spi ro wa ne twór czo ścią Jac ka Kacz mar skie go.
Na gra nia au dio lub vi deo na le ży prze słać na ad res: szy mon.pod win@gma il.com
lub prze słać lin ki do miejsc gdzie umiesz czo ne są na gra nia i pre zen ta cje ar ty stów.
W za leż no ści od ilo ści i po zio mu ar ty stycz ne go zgło szeń ju ry skła da ją ce się
z przed sta wi cie li fe sti wa lu wROCK for Fre edom oraz Wro cław skie go Sa lo nu Jac -
ka Kacz mar skie go wy ło ni lau re atów, bądź za pro si wy bra nych ar ty stów
do udzia łu w prze słu cha niach kon kur so wych.

O wynikach swoich prac jury poinformuje zainteresowanych do dnia 15 sierpnia 2016.
Termin zgłoszeń mija 10 sierpnia 2016.

Fe sti wal Te atral ny Me za lians
Zjazd XIII Aka de mii Te atru Al ter na tyw ne go
18-21 sierpnia

Ka mie niec Ząb ko wic ki | Wstęp wol ny!
Fe sti wal Te atral ny Me za lians – w pa rze ze sztu ką re ali zo wa ny jest przez uczest -
ni ków Aka de mii Te atru Al ter na tyw ne go. W pro gra mie: spek ta kle te atrów z Bar -
lin ka, Po zna nia, Sie dl ca, Lu bli na, To ru nia, Szcze ci na, Ło dzi, Gry fi na, Je le niej Gó ry,
Wro cła wia; wy sta wy; warsz ta ty; jar mark; wi do wi sko ple ne ro we; kon cer ty i pa ra -
dy z udzia łem: Ato wi czów i ar ty stów i miesz kań ców z Ka mień ca Ząb ko wic kie go,
m.in. chó ru Me lo dyj ka, Te atru Ro dzi ce Dzie ciom, człon ków Sto wa rzy sze nia Pe -
gaz, ze spo łów ze Star czo wa, Ożar, By cze nia, gru py zum by, dzie ci z przed szko la
nr 1, uczniów szkół pod sta wo wych i gim na zjum oraz mło dzie ży z Pacz ko wa.
W pierwszych dniach Festiwalu w programie m.in.
18 sierpnia 18:00 - Widziadła
Teatralna parada inspirowana postaciami z legend ząbkowickich
20:00 – Po tań ców ka. Za gra ją Ka pe la Mu zy kan ci i ze spół Star czo wia nie
23:30 – pro jekt do le re. Spek takl Te atru Pa ra graf -2 | Czer wo ny ko śció łek
19 sierp nia 16:00 – Pę tla. Spek takl Te atru Gran da UAM| Świe tli ca wiej ska
17:30 – Panakeia. Spektakl teatru NOWEGO | Czerwony kościółek 
19:00 – Manifest. Spektakl Teatru Realistycznego | Świetlica wiejska 
22:15 – Punk is not Dead. Koncert zespołu Karpet | Klub festiwalowy 

Grażyna Łobaszewska
& Ajagore | 40 Lat na scenie!
19 sierpnia  20:00

Dworek Chopina,
Park Zdrojowy
w Dusznikach Zdrój

Ten ju bi le uszo wy kon cert to swo ista
wy ciecz ka po wszyst kich pły tach ar -
tyst ki. Z ra cji je go cha rak te ru w re per -
tu arze naj więk sze hi ty ta kie jak: Czas
nas uczy po go dy, Brzyd cy, Gdy byś etc.
Za brzmią tak że no we pio sen ki
z ostat niej pły ty Prze pły wa my. Nie za -
brak nie rów nież sztan da rów Cze sła -
wa Nie me na, któ re zna la zły się na pły -
cie Dziw ny jest... po świę co nej pa mię ci
Mi strza oraz zu peł nie no wych kom po -
zy cji, któ re po ja wią się na ju bi le uszo -
wym al bu mie! Kon cert w aran ża cjach
ze spo łu Aja go re: Sła wo mir Kor nas
– bas, śpiew Ma ciej Kor tas – gi ta ry, Mi -
chał Szcze blew ski – per ku sja.

KUP BILET na: cojestgrane.pl



Nasze spojrzenie na świat Gru pa Mo ty la No ga
Od 1 lipca do 31 sierpnia

MBP nr. 18, ul. Gra bi szyń ska 236 we Wrocławiu. Wstęp wolny! 
An na Gutt, Mar ta Kon stan ty no wicz, John Win nic ki, Ma rek Żar czyń ski

Ar ty ści ama to rzy, ma lu ją far ba mi olej ny mi, prze ło ży li na płót no swoje re flek sje
o świe cie i wła sne prze ży cia, roz wa ża jąc przy tym jak es te ty ka sztu ki wpły wa
na co dzien ne ży cie, na za cho wa nia, na mo ral ność... Chcą aby ich pra ce od dzia -
ły wa ły na zmy sły, a nie na ro zum.

Ewa Jednoróg Ma lar stwo
Dol no ślą skie kra jo bra zy
1 sierp nia 18:00

Salonik Trzech Muz, ul. Zawalna 7 we
Wrocławiu. Wstęp wolny!

W swo ich ob ra zach opie wa pięk no za -
rów no wsi pol skiej, jak i jej miesz kań -
ców. Ma lu je dwor ki, pa ła ce, ko ścio ły,
ka plicz ki i sta re cha ty i portrety. Two -
rzy na płót nie, je dwa biu i pa pie rze.
Na wszyst kich wy sta wach i kon kur -
sach pro mu je pięk no Gmi ny Dłu go łę -
ka, gdzie mieszka i ca łe go Dol ne go
Ślą ska. Od 2009 ro ku jest człon kiem
Sto wa rzy sze nia Twór ców i Ani ma to -
rów Kul tu ry we Wro cła wiu. Od 2013
ro ku na le ży do Ko ła Li te ra tów Pol -
skich im. Zbi gnie wa Her ber ta w Lu bli -
nie. W do tych cza so wym do rob ku ma
wie le wy staw, a tak że udział w licz -
nych fe sti wa lach oraz kon kur sach
ma lar skich i li te rac kich, w któ rych
zdo by wa wy róż nie nia i na gro dy.
W pro gra mie wernisażu wie czór po -
etyc ki au tor ki.

Europa od kuchni
Do 31 sierpnia

Muzeum Poczty i Telekomunikacji,
ul. Z. Krasińskiego 1, Wrocław

Na wy sta wę skła da ją się dwa ele men -
ty: pre zen ta cja emi sji znacz ków pocz -
to wych z se rii Eu ro pa po świę co nych
ga stro no mii oraz fo to gra fie wy ło nio -
ne w kon kur sie pt. Tro pem eu ro pej -
skich sma ków. Plo nem kon kur su jest
wy sta wa bli sko 40 fo to gra fii zwią za -
nych te ma tycz nie ze sztu ką ku li nar ną
re gio nów eu ro pej skich. Są to pra ce 14
au to rów, ich fo to gra ficz ne wspo mnie -
nia ku li nar nych prze żyć, sma ków
kuch ni kra jów eu ro pej skich uka za nych
w róż no ra kich kon tek stach. 

An drzej i Je rzy Głu szek
Syn chro nie
5 sierpnia – 6 września
Ga le ria Miej ska we Wro cła wiu,
ul. Kiełbaśnicza 28. Wstęp wolny!
Pierw sza od kil ku lat wspól na wy sta wa
An drze ja i Je rze go Głusz ków. Bra ci bliź nia ków, któ rzy swo ją dzia łal ność ar ty stycz -
ną roz po czy na li w burz li wych la tach 80. Za pa mię ta ni zo sta li, ja ko ini cja to rzy po -
li tycz nie za an ga żo wa nych ak cji z po gra ni cza hap pe nin gu, per for man ce’u oraz
dzia łań te atral nych. Po dej mo wa li w nich za gad nie nia do ty czą ce upo li tycz nia nia
prze strze ni pu blicz nej, znie wo le nia i me cha ni zmów pro pa gan do wych, kon te stu -
jąc w ten spo sób re żi mo we re alia.
AN DRZEJ GŁU SZEK, w twór czo ści któ re go do mi nu ją pla my barw ne, wid ma
i moc no zsyn te ty zo wa ne for my, wier ny jest two rze niu wiel ko for ma to we go ma -
lar stwa abs trak cyj ne go. Po cząt ko wo mo no chro ma tycz ne, w okre sie póź niej -
szym trak to wa ne bar dziej fak tu ral nie, je go ob ra zy cha rak te ry zu ją się obec nie
flu ore scen cyj no ścią, a dzię ki fa scy na cji ar ty sty two rze niem prze strze ni ilu zyj -
nych zy sku ją wy raź ne ak cen ty optycz ne. 
JE RZY GŁU SZEK z ko lei pre fe ru je mięk kość pa ste lu oraz for my li ne ar ne. Two rzy
przy ich po mo cy sur re ali stycz ne ilu stra cje sta no wią ce wie lo znacz ne opo wie ści,
ba lan su ją ce na gra ni cy ab sur du i za sko cze nia. Moż na je okre ślić ja ko sub tel ny
żart ry sun ko wy al bo sa ty rę li rycz ną, któ re sta no wią ko men tarz na te mat kon -
dy cji współ cze sno ści. 
Kon cep cją wy sta wy, za pro po no wa ną przez sa mych ar ty stów, jest po nad to pró -
ba zin te gro wa nia ob ra zu, dźwię ku i ru chu, sta no wią ca dla nich punkt wyj ścia
do ar ty stycz nych po szu ki wań. Ku ra tor wy sta wy: Mał go rza ta Mi cu ła. 

Andrzej Głuszek, Suspension
2016, akryl na płótnie,   320 x 200 cm

Je rzy Głu szek, Wspólne ło wy, 2014,
tem pe ra i pa stel na pa pie rze, 30x42 



Asy me trycz na Da ma
Wy sta wa pa ste li Wit ka ce go
Od 6 sierp nia do 30 paź dzier ni ka

Cen trum Kul tu ry ZA MEK,
pl. Świę to jań ski 1, Wro cław

Wy jąt ko we pa ste le, fo to gra fie, frag -
men ty li stów Wit ka ce go i uzu peł nia -
ją ce eks po zy cję wy kła dy, spek ta kle
oraz pro jek cje fil mo we. Za mo tyw
prze wod ni ob ra no Asy me trycz ną Da -
mę, a ści ślej mó wiąc, por tre ty Eu ge nii
Wy szo mir skiej, któ ra przez la ta by ła
obiek tem fa scy na cji Wit ka ce go. Nie ty -
po wa uro da i nie re gu lar ne ry sy twa rzy
mo del ki za owo co wa ły se rią por tre tów,
któ re po jej śmier ci zo sta ły prze ka za -
ne do Mu zeum Hi sto rii Ka to wic.
Sta ni sław Igna cy Wit kie wicz (1885-
1939), je den z naj wy bit niej szych pol -
skich twór ców XX w., po raz pierw szy
spo tkał Eu ge nię Wy szo mir ską la -
tem 1933, spa ce ru jąc po jed nej z war -
szaw skich ulic. Tym, na co ma larz
zwró cił szcze gól ną uwa gę, by ło ude -
rza ją ce po do bień stwo Wy szo mir skiej
do je go na rze czo nej, Ja dwi gi Jan czew -
skiej, któ rej sa mo bój cza śmierć wy -
wró ci ła je go świat do gó ry no ga mi.
Ku ra tor ce wy sta wy – An nie Ba -
ster – za le ża ło na uka za niu praw dzi -
wej twa rzy Wit ka ce go i zło żo no ści je -
go oso by. Ar ty sta zaj mo wał się sztu -
ką z po gra ni cza ma lar stwa, fo to gra fii,
li te ra tu ry, te atru oraz fi lo zo fii. Z te go
po wo du, eks po zy cja po sze rzo na zo -
sta ła o do dat ko we wy da rze nia, tak by
od wie dza ją cy mo gli w peł ni po znać
do ro bek ar ty stycz ny Sta ni sła wa Igna -
ce go Wit kie wi cza.

Cia ło wicz.
Pro jek tant z Wro cła wia
Do 4 wrze śnia

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

To nie praw da, że w PRL -owskich skle -
pach nic nie by ło. Był Cia ło wicz.
Wy sta wa jest pró bą przy bli że nia
zgrab nej syl wet ki Ta de usza Cia ło wi -
cza, pro jek tan ta. Był pro jek tan tem to -
tal nym (czy taj – di zaj ne rem), choć ma -
wiał, że nim nie jest. Pro jek tan ta po -
zna je się jed nak nie po ga da niu,
a po pro jek tach. Ta lent Cia ło wi cza
wzra stał wraz z pod no szą cym się
z ru in mia stem. Szli fo wał go nie stru -
dze nie pro jek tu jąc licz ne neo ny i ma -
lu jąc ko lej ne wnę trza skle pów.
Nie któ re wro cław skie in sty tu cje
do dziś uży wa ją je go zna ków. Naj bar -
dziej kon se kwent nie ro bi to Mu zeum
Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu, dla któ re -
go Cia ło wicz za pro jek to wał w 1965 ro -
ku pierw sze lo go in sty tu cji kul tu ry
w po wo jen nym Wro cła wiu!

tekst: Łukasz Kliś, dizajner

Stopień zależności
Wystawa zbiorowa
młodej sztuki ukraińskiej
19 sierpnia 19:00

Galeria Awangarda BWA Wrocław, 
       ul. Wita Stwosza 32
WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE:
19 sierpnia: godz.19:00 | Otwarcie
wystawy z udziałem kuratorów i artystów
godz. 23:00 | Afterparty, koncerty Lyudska
Podoba/ Ptakh-Anton Degtyarev (klub UFF)
25 sierpnia, 4 i 25 września:
Oprowadzanie kuratorskie

Or ga ni zo wa na w ra mach pro gra mu
sztuk wi zu al nych, przez ESK Wro -
cław 2016 wy sta wa sku pia się na fe -
no me nach współ pra cy i współ dzia ła -
nia w mło dej sztu ce ukra iń skiej. 
Od krót ko trwa łych, in spi ro wa nych in -
sty tu cjo nal nie alian sów, po świa to po -
glą do we wspól no ty i trwa łe stra te gie
zbio ro we – współ pra ca za pre zen to -
wa na zo sta ła po przez pra ce bli sko
dwu dzie stu ko lek ty wów ar ty stycz -
nych. Do star cza ją one punk tu wyj ścia
do ana li zy sce ny wi zu al nej na Ukra inie
w jej wy mia rze mię dzy ludz kim i śro -
do wi sko wym. Sto pień za leż no ści
przy go to wa ny ku ra tor sko przez Open
Gro up, jed ną z naj bar dziej zna nych
ukra iń skich ar ty stycz nych for ma cji,
ofe ru je spoj rze nie od we wnątrz, ob -
ser wu jąc gru po wość tak że w mo men -
tach, kie dy twór cze dzia ła nie nie jest
ad re so wa ne do kon kret nej pu blicz no -
ści, lecz wy pły wa z we wnętrz nej dy -
na mi ki i po trzeb.
Wy sta wie to wa rzy szą spo tka nia au -
tor skie, wy kła dy i per for man sy, a tak -
że pu bli ka cja ka ta lo gu. 

Kuratorzy: Open Group (Yuriy Biley, Pavlo
Kovach, Stanislav Turina, Anton Varga)

Oiko Petersen  
Ukryte | PRE TIFF Festival
18 sierpnia – 16 września

Galeria Miejsce przy Miejscu,
Plac Strzelecki 12 we Wrocławiu

Oiko Pe ter sen po 5 la tach nie obec no -
ści na sce nie ar ty stycz nej wra ca z no -
wą wy sta wą. In tym ne hi sto rie – nie
bez zna cze nia – pre zen tu je we Wro -
cła wiu, z któ re go po cho dzi.
Za pre zen tu je (w ra mach TIFF Fe sti -
val) 7 fo to gra fii, je den obiekt – dzien -
nik (pra ce z lat 2013–2016) oraz dwie
pre mie ro we książ ki Hid den see (2013)
i Hid den (2016).
Je że li zro zu mie nie au to ra jest ce lem
wi dza, na le ży wie rzyć, że ob raz jest
w sta nie za stą pić ma pę, a alu zja – opis.
Nie moż na za brać ni cze go in ne go.

Oiko Pe ter sen

Zwie dzaj cie Pia stow ski Wroc law fo to i projekt
neo nu Tadeusz Ciałowicz 1976



Festiwale Chopinowskie
w plakacie
5 sierp nia – 30 wrze śnia

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, ul. Kłodzka 42, Duszniki-Zdrój

Na po cząt ku sierp nia Mu zeum Pa pier -
nic twa w Dusz ni kach Zdro ju udo stęp -
ni zwie dza ją cym wy sta wę pre zen tu -
ją cą naj cie kaw sze pla ka ty Mię dzy na -
ro do we go Fe sti wa lu Cho pi now skie go,
naj star sze go fe sti wa lu pia ni stycz ne -
go na świe cie.
W tym ro ku przy pa da je go 71. edy cja.
Pre zen to wa ne pla ka ty po cho dzą ze
zbio rów Fun da cji Mię dzy na ro do wych
Fe sti wa li Cho pi now skich w Dusz ni -
kach -Zdro ju. Te naj cie kaw sze, za pro -
jek to wa ne zo sta ły przez wy bit nych
ar ty stów, jak cho ciaż by Ta de usza Cia -
ło wi cza, pio nie ra wro cław skiej szko ły
pla ka tu, ar chi tek ta wnętrz, pro jek tan -
ta me bli, neo nów. Na wy sta wie w Mu -
zeum Pa pier nic twa zo ba czy my pla kat
je go au tor stwa z 1985 ro ku. 
Wer ni saż eks po zy cji od bę dzie się 5
sierp nia, w pierw szy dzień te go rocz -
ne go Fe sti wa lu. War to do dać, że
w tym ro ku w Te atrze Zdro jo wym
(Dwor ku Cho pi na) usły szy my m. in.:
Se ong -Jin Cho, Ri char da -Ha me li na czy
Ka te Liu, lau re atów ubie gło rocz ne go
Kon kur su Cho pi now skie go. Być mo że
pia ni ści od wie dzą rów nież Mu zeum
Pa pier nic twa. Kto wie, mo że na wet
od bi ją swo je dło nie w pa pie rze.

W sierpniu Muzeum czynne:
poniedziałek – sobota 9:00-18:00
niedziela 9:00-15:00

Wspo mnie nie mi ło sne go świę ta
6 sierp nia 18:00

Mu zeum Pa na Ta de usza - Osso li neum,
Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem Ry nek 6 we Wro cławiu

Otwar te w ma ju te go ro ku te go ro ku Mu zeum Pa na Ta de usza łą czy prze ka zy
hi sto rycz ne, li te rac kie i ar ty stycz ne w wie lo wąt ko wą opo wieść o pa mię ci.
W opar ciu mię dzy in ny mi o te mo ty wy po wsta ła wy sta wa po dej mu ją ca wą tek
„mi ło sne go świę ta” z cza sów PRL. Im pre syj na eks po zy cja po ru sza te mat no -
stal gii za po ten cjal nie naj bar dziej ro man tycz ną chwi lą w ży ciu czło wie ka – ry -
tu ałem skła da nia mał żeń skiej przy się gi. Tę sk ni my za mi ło ścią, za mło do ścią,
być mo że rów nież za cza sa mi ana lo go wej pa mię ci, dłu gich po dró ży, od ręcz nie
pi sa nych li stów i kil ku w ży ciu uro czy stych wi zyt u fo to gra fa. – mó wi Ma ria Mar -
sza łek z Mu zeum Pa na Ta de usza – Jed no cze śnie na sza wy sta wa, tro chę
na prze kór, do ty czy rów nież za po mi na nia.
Zo ba czy my ory gi nal ne stro je ślub ne z cza sów PRL oraz ar chi wal ne zdję cia z ko -
lek cji An ny Stra szew skiej i Zu zan ny Żub ki -Chmie lew skiej, a tak że z pry wat nych
al bu mów miesz kań ców Dol ne go Ślą ska. Od wie dza ją cy po słu cha ją ze bra nych
przez dzien ni kar kę Be atę Kwiat kow ską hi sto rii osób z ca łej Pol ski, któ rzy wspo -
mi na ją emo cje i zda rze nia zwią za nych z ich ślu ba mi.
Wy sta wie to wa rzy szyć bę dą: nie wiel ka pu bli ka cja oraz opro wa dza nia ku ra tor -
skie, warsz ta ty i fi ni saż po łą czo ny z czy ta niem wier szy Mi ło sza. 

Wy sta wa czyn na do 18 wrze śnia – wto rek -nie dzie la: 10: 00-17: 00. Wstęp wol ny!

Max Sy ron That which is in me / That in which I am
4-30 sierpnia Ga le ria SiC! BWA Wro cław, pl. Ko ściusz ki 9/10
Ja ką po sta wę przy jąć wo bec cze goś co da ło się po znać ja ko nie po zna wal ne? Jak
dzia łać w świe cie gdzie nic nie jest ani czar ne ani bia łe?
Pierw sza w Pol sce in dy wi du al na wy sta wa ame ry kań skie go ar ty sty Ma xa Sy ro -
na sku piać się bę dzie na „płyn no ści” po ję cia Praw dy oraz na obo jęt no ści wo bec
ludz kich war to ści. Pro jekt za kła da stwo rze nie kom plet nej in sta la cji, w któ rej
każ dy ele ment od dzia łu je na sie bie two rząc ro dzaj nie pew ne go, nie praw dzi we -
go, nie uczci we go do świad cze nia ma te rii i prze strze ni. Ca ły am ba ras po tę go wać
bę dzie mno gość me diów ja ki mi po słu gu je się ar ty sta, wy ko rzy stu ją cy w swej
twór czo ści szkło, vi deo, au dio, pla stik i wie le in nych.

Václav Havel. Obywatel-Prezydent
Do 27 sierpnia

Domek Romański, Dolnośląskie Centrum Fotografii, pl. bpa Nankiera 8 we Wrocławiu

Wy sta wa au tor stwa Ala na Pa je ra, Oldřicha Śkáchy, Boh da na Ho lomíčka
i Přemy sla Fial ky, upa mięt nia ją ca Václa va Ha vla, jed ną z naj waż niej szych po sta -
ci w hi sto rii Czech i ca łe go Re gio nu Eu ro py Środ ko wej.
Ku ra tor wy sta wy – Mi ro sław Le wan dow ski o eks po zy cji: Głów nym ce lem wy -
sta wy jest przed sta wie nie oso by Václa va Ha vla, ja ko czło wie ka wal czą ce go
za wszel ką ce nę o ide ały de mo kra cji, na wet kosz tem utra ty wła snej wol no ści.

To za dzi wia ją ca po stać o drob nej syl -
wet ce i nad ludz kiej si le, ni gdy nie pod -
da ją ca się zwąt pie niu i na wet w sy tu -
acjach bez na dziej nych i trud nych, nie
do pusz cza ją ca do sie bie żad ne go lę ku.
Wy sta wa przed sta wia cze skie go pre -
zy den ta ja ko przy ja cie la i zwo len ni ka
pol skiej „So li dar no ści”, orę dow ni ka
wol no ści, sza no wa ne go i po dzi wia ne -
go przez nie mal wszyst kich przy wód -
ców państw i mo carstw.

Z Bo bem Dy la nem w Pra dze, 28.10.2003 r.
Fot. Alan Pa jer



Szkoccy Żydzi: tożsamość, przynależność i przyszłość
31 lipca 20:00

Synagoga pod Białym Bocianem, Pawła Włodkowica 7 we Wrocławiu

Fo to gra fie JU DY PAS SO WA (czte ro krot ne go lau re ata World Press Pho to) w hi -
sto rycz nej my kwie – ry tu al nej łaź ni przy Sy na go dze Pod Bia łym Bo cia nem. 
Wernisaż odbędzie się po kon cer cie Kar ste na Troy ke & Da nie la We ltlin ge ra.
Part ne rem wy da rze nia jest pro du cent whi sky An gus Dun dee, któ ry za pra sza
na de gu sta cję swo ich trun ków pod czas wer ni sa żu.
Eks po zy cja wy sta wy przy go to wa na przez Aga tę Bar tos.

Wystawa czynna do 31 sierpnia br.

Pa pie ro wy te atr 2
Do 3 wrze śnia

Galeria BWA ul. Dłu ga 1, Je le nia Gó ra
Dru ga część wy sta wy pol skie go pla ka -
tu pre zen tu je pra ce ar ty stów mło de go
i śred nie go po ko le nia, kon ty nu ato rów
tra dy cji pol skiej szko ły pla ka tu, zja wi -
ska o ta kim zna cze niu i ran dze, że do -
cze ka ło się okre śle nia za po mo cą
osob ne go ter mi nu. Za pre zen tu je my
po ste ry o te ma ty ce te atral nej i ero -
tycz nej z ko lek cji Krzysz to fa Dy do oraz
pra ce Zbi gnie wa Szum skie go. 
KRZYSZ TOF DY DO, znaw ca i mi ło śni k
sztu ki pla ka tu, zaj mu je się pol skim
pla ka tem ar ty stycz nym. Od 1985 r.
pro wa dzi w Kra ko wie Ga le rię Pla ka tu
a je go zbio ry gro ma dzo ne od po ło wy
lat 50. two rzą Dy do Po ster Col lec tion.
ZBI GNIEW SZUM SKI, twór ca i re ży ser
Te atru Ci ne ma z Mi cha ło wic oraz dy -
plo mo wa ny ar ty sta pla styk z bo ga tym
do rob kiem, w ra mach któ re go znaj du ją
się pla ka ty na gra dza ne na kil ku zna -
czą cych kon kur sach za gra nicz nych. 

Ga le ria czyn na: pn -pt 9-17.00, so 10-16.00
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Me et the Pu bli sher (Sek cja Pu bli ka cji)
TIFF Fe sti val – Ri vers and Ro ads
19 sierp nia – 2 paź dzier ni ka

Ga le ria Di zajn BWA Wro cław, ul. Świd nic ka 2–4
Je sie nią go ści my w ga le riach BWA Wro cław ko lej ną, 6. edy cję TIFF Fe sti wa lu.
TIFF Fe sti val po raz pierw szy od był się w 2011 ro ku we Wro cła wiu. Po wo ła ny
po to, by ani mo wać i na krę cać ży cie fo to gra ficz ne w mie ście i re gio nie, z ro ku
na rok na bie ra si ły.
Wy sta wa Sek cji Pu bli ka cji Me et the Pu bli sher ma na ce lu przed sta wie nie fe sti -
wa lo wej pu blicz no ści syl we tek trzech nie za leż nych wy daw ców ksią żek fo to gra -
ficz nych. Ro la za pro szo nych go ści w świe cie współ cze snej fo to gra fii jest nie -
zwy kle istot na – po le ga ona nie tyl ko na do ko ny wa niu wy bo ru ar ty stów, któ -
rych pra ce zo sta ną opu bli ko wa ne. Wią że się rów nież z de cy zja mi do ty czą cy mi
edy cji i pro jek tu ksią żek, a tak że ich pro duk cją, dys try bu cją i pro mo cją. Dzię ki
bez po śred nie mu za an ga żo wa niu w ca ły pro ces twór czy nie za leż ni wy daw cy
sta ją się nie zwy kle istot nym łącz ni kiem po mię dzy ar ty stą a od bior cą. Po przez
pre zen ta cję do rob ku wy daw ni cze go za pro szo nych go ści, uzu peł nio ne go o uni -
ka to we ma te ria ły źró dło we oraz do głęb ną ana li zę ich me tod pra cy, pu blicz ność
fe sti wa lu po zna róż no rod ne ścież ki ar ty stycz ne oraz mo ty wa cje, ja ki mi kie ru ją
się wy daw cy przy ich wy ty cza niu.
Ku ra to rzy: Ka ta rzy na Roj i Pa weł Ko wal ski

Ma rian Lo rek Surrealizm-aksamitny
Do 31 sierpnia Galeria Marlo, DH E.Leclerc, ul. Zakładowa 2/4 we Wrocławiu

Artur Żmijewski feat. Noah Fisher, Oleksiy Radinsky,
Maureen Connor, Zofia Waślicka
Do 16 sierpnia Muzeum Współczesne Wrocław, pI. Strzegomski 2A
Dzia ła nie trans for ma cyj ne w in sty tu cji pu blicz nej pod ję te przez Ar tu ra Żmi jew -
skie go wraz z ze spo łem Ar ty stów (No ah Fi sher, Olek siy Ra din sky, Mau re en Con -
nor, Zo fia Wa ślic ka) po le ga ją ce na sze re gu spo tkań, dys ku sji, warsz ta tów,
o trud nym do spre cy zo wa nia skut ku wy sta wien ni czym.
Dzia ła nie Ar tu ra Żmi jew skie go w MWW ma cha rak ter eks pe ry men tal ny i za kła -
da pra cę z za pro szo ną do udzia łu gru pą ar ty stów, a na de wszyst ko z ze spo łem
in sty tu cji. Ce lem obec no ści Żmi jew skie go jest wnik nię cie w struk tu rę in sty tu cji
i pró ba jej re for my, zmia ny, któ ra wpły nę ła by na re la cje pra cow ni cze, ale tak że
po zwo li ła na wpro wa dze nie nie spo ty ka nych w in nych te go ty pu pla ców kach
stan dar dów pra cy z ar ty sta mi. Pra ca ze spo łu Żmi jew ske go ma cha rak ter pro -
ce su al ny i po le ga na zro zu mie niu in sty tu cji MWW, czy li na prze pro wa dze niu
sze re gu spo tkań, roz mów, warsz ta tów z pra cow ni ka mi oraz oso ba mi/ar ty sta -
mi zwią za ny mi z Mu zeum. Część dzia łań mo że zo stać utrwa lo na w for ma cie
wi deo lub au dio, by na stęp nie twór cy mo gli po dzie lić się ich prze bie giem i efek -
ta mi z pu blicz no ścią.

Epicentrum, Marian Lorek



Wystawy czasowe:

Ziarnko do ziarnka i będzię miarka. 
Dawne przyrządy metrologiczne 
korce, łokcie, wagi, odważniki, 
cyrkle…
↦ 7 czerwca – 28 sierpnia 2016
Na wystawie zostało zaprezentowanych 
około 300 zabytkowych przyrządów 
metrologicznych służących do pomiarów 
i związanych z handlem, rzemiosłem, 
a także nauką. Po raz pierwszy we Wro-
cławiu można zobaczyć wagę miejską 
z Bolkowa z 1670 r. To jedyna zachowa-
na w Polsce duża waga tego typu. 

Lech Twardowski. Krawędź 
↦ 13 czerwca – 14 sierpnia 2016
Połączenie ekspresyjnego malarstwa 
gestu z geometrycznym porząd-
kiem wielkich, przestrzennych form, 
wypełniających hol główny muzeum. 
W swojej nowej instalacji zatytułowanej 
Krawędź Lech Twardowski podejmuje 
próbę zmierzenia się z czasem i prze-
strzenią. 

Modna i już. Moda w PRL 
↦ 17 maja – 28 sierpnia 2016
To największa i najbardziej przekrojowa 
prezentacja muzealna w Polsce po-
święcona tematyce mody. Pokazanych 
zostało ponad 400 strojów i akceso-
riów, wśród nich suknie ślubne, dzienne 
i wieczorowe, dzianiny, kombinezony, 
buty, torebki i kapelusze.

Wystawy stałe: 

Sztuka śląska XII-XVI w.  
Sztuka śląska XVI-XIX w. 
Sztuka europejska XV-XX w. 
Sztuka polska XVII-XIX w. 

pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 

www.mnwr.art.pl

wtorek-piątek, niedziela: 
10.00 – 17.00 
sobota: 10.00 – 18.00
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Oddziały Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu:

—— Muzeum Etnograficzne 
we Wrocławiu
ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław

Wystawa stała:
Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, 
tożsamość 

Wystawy czasowe:
Bartky, tabiwky, zgardy… Huculiana 
z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki 
i Andrzeja Szczepki 
↦ 14 maja – 14 sierpnia 2016

Augustyn Czyżowicz. Taka była 
rzeczywistość… 
↦ 16 kwietnia – 7 sierpnia 2016 

—— Panorama Racławicka
ul. Purkyniego 11
50-155 Wrocław

Wystawa stała:
Dzieło J. Styki i W. Kossaka z lat 
1893-1894 upamiętniające 100. rocz-
nicę insurekcji kościuszkowskiej.

Wystawa czasowa:
Ekslibrisy kościuszkowskie. 
2005–2016 
↦ 5 lipca – 18 września 2016

—— Pawilon Czterech Kopuł. 
Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

Wystawa stała:
Kolekcja sztuki polskiej II połowy 
XX i XXI wieku
Trzon zbioru stanowią prace wybitnych 
polskich artystów, takich jak m.in.: Mag-
dalena Abakanowicz, Paweł Althamer, 
Mirosław Bałka, Stanisław Fijałkowski, 
Władysław Hasior, Tadeusz Kantor, 
Katarzyna Kozyra, Jan Lebenstein, Jerzy 
Nowosielski, Alina Szapocznikow. Kolek-
cję uzupełniają pozyskane w ostatnim 
czasie prace przedstawicieli najmłodszej 
generacji, m.in. Piotra Janasa i Jakuba 
Juliana Ziółkowskiego.

Wystawa czasowa:
Letnia Rezydencja. Kolekcja Marxa 
gościnnie we Wrocławiu 
↦ 23 sierpnia 2016 – 22 stycznia 2017
Hamburger Bahnhof to jedno z najbar-
dziej opiniotwórczych na świecie muzeów 
sztuki współczesnej. Od 20 lat prezento-
wana jest w nim na stałe kolekcja Ericha 
Marxa. Wystawiane tam dzieła rzadko 
opuszczają pomieszczenia berlińskiego 
muzeum. Rok 2016 – jubileuszowy dla 
Hamburger Bahnhof – stanowi jedną 
z takich wyjątkowych okazji. W tym 
roku część kolekcji pokazana zostanie 
we Wrocławiu w ramach obchodów 
Europejskiej Stolicy Kultury. Zwiedzający 
będą mogli zobaczyć dzieła m.in.: Beuysa, 
Kiefera, Rauschenberga i Warhola.



W KOLEKCJI OSSOLINEUM

NIE „NA MARNE”!

Skarby
Muzeum Pana Tadeusza
Warsztaty dla dzieci
2, 4, 9, 11, 16, 18, 25 sierpnia
12:00-14:00

Mu zeum Pa na Ta de usza – Ka mie ni ca
Pod Zło tym Słoń cem Ry nek 6, Wro cła w

W sierpniu na każ dych za ję ciach dzie ci
zo ba czą in ny skarb, po zna ją je go ta -
jem ni ce i we zmą udział w warsz ta -
tach pla stycz nych.

2 sierp nia – Ta jem ni ce rę ko pi su
Hi sto ria rę ko pi su Pa na Ta de usza
oraz in nych nie zwy kłych rę ko pi sów.
Jak i na czym kie dyś pi sa no. Pró ba sił
w ka li gra fii, przy uży ciu… gę sie go pió ra.

4 sierp nia – Hi sto ria słuc kie go pa sa
Historia pasa ze zbio rów Mu zeum.
Kto mógł go no sić i czy wy gląd pa sa
mó wi coś o wła ści cie lu. Sa mo dziel ne
wią za nie pa sa na kon tu szu i wy ko na -
nie wła sne go, zdo biąc ma te riał.

9 sierp nia – Ten ze gar sta ry…
Opo wie ści o cza sie

Historia ze ga ra, któ ry od po nad stu lat
nie prze rwa nie od mie rza czas…

11 sierp nia – Noc ny spa cer,
czy li ma lu je my nok turn

W Sa lo nie Ro man tycz nym wi si nie -
zwy kły ob raz przed sta wia ją cy noc ny
pej zaż, czy li nok turn. Jak ko lo ry wy glą -
da ją w no cy? Wspól ne  ma lo wa nie
praw dzi we go nok tur na na płót nie.

16 sierp nia – Dźwię ki sprzed lat.
Opo wieść o Ra diu Wol na Eu ro pa 

Pa sjo nu ją ca hi sto ria RWE, jak dzia ła
ra dio i czym są fa le ra dio we…  

18 sierp nia – Hi sto ria pew nej rzeź by
Co to jest po pier sie, z cze go jest zro -
bio ny i kim był au tor? Dzie je rzeź bio -
ne go por tre tu Ada ma Mic kie wi cza.

23 sierp nia – Te le fon do pa na Ja na, czy li
o tym, jak ży ło się w nie daw nej Pol sce

Świat bez te le fo nów ko mór ko wych?
Aby za dzwo nić, trze ba by ło wy krę cić
nu mer na tar czy… Jak ży ło się bez ko -
mó rek i kom pu te rów.

25 sierp nia – Mu ze al ni po szu ki wa cze
skar bów

Za ba wa w tro pi cie li ta jem nic – peł na
za sa dzek dro ga przez mu ze al ną eks -
po zy cję, której ce lem jest ukry ty skarb.

Zapisy: edukacja-mpt@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 625; 71 75 50 651
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny!

Tu sztuka! 
Warsztaty rodzinne
7 i 21 sierpnia 12:00-14:00

Mu zeum Pa na Ta de usza – Osso li neum,
Ka mie ni ca Pod Zło tym Słoń cem
Ry nek 6 we Wro cła wiu

Ar ty stycz ne nie dzie le dla dzie ci
w wie ku od 6 do 10 lat z ro dzi ca mi.
7 sierp nia – Ko lo ro wo pod su fi tem!
Opo wie ści za klę te nad gło wa mi.
Kamie ni ca pod Zło tym Słoń cem kry je
wie le ta jem nic, jed ną z nich są stro py
w nie któ rych sa lach.
Dzie ci przyj rzą się, jak są ozdo bio ne.
Czy trud no opo wie dzieć hi sto rię ob ra -
za mi? Uczest ni cy warsz ta tu prze ko -
na ją się o tym ma lu jąc na de skach
wła sne opo wie ści. 
21 sierp nia – Świa tło i ko lo ry,
czy li ro bi my wi traż!
Okno nie za wsze jest prze zro czy ste,
a wi tra że zna leźć moż na nie tyl ko
w oknach? Dzie ci obej rzą naj pięk niej -
sze wi tra że eu ro pej skie i spraw dzą,
jak wy ko nu je się wi traż. Uczest ni cy
warsz ta tu stwo rzą wi tra żo we ozdo by,
któ re bę dą mo gli za brać do do mu.

Zapisy: edukacja-mpt@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 625; 71 75 50 651
Liczba miejsc ograniczona. Wstęp wolny!

Słoneczna Szkoła Sztuki
Bezpłatne warsztaty edukacyjne
22-26 sierpnia 9:00-13:00

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka,
Kuźnicza 29a we Wrocławiu

In spi ru ją ca i nie zwy kle twór cza wa ka -
cyj na przy go da ze sztu ką. Spo tka nia
te atral ne i pla stycz ne, któ re od by wa ją
się co dzien nie przez ty dzień.
Pro jekt skie ro wa ny do dzie ci w wie -
ku 6-13 lat, z do mów dziec ka, ro dzin
za stęp czych, dzie ci z ro dzin wie lo dziet -
nych, ro dzin w trud nej sy tu acji ma te -
rial nej. Do dat ko wym kry te rium re kru -
ta cji jest do chód mie sięcz ny na człon -
ka ro dzi ny – oko ło 1000 zł net to.

Zapisy: formularz: centrumtworczosci.pl
lub w Centrum: ul. Kuźnicza 29a, II p.

Wakacje w Światowidzie
1-5 i 8-12 sierpnia

ODT Światowid, ul. Sempołowskiej 54A we Wrocławiu

Turnusy tematyczne dla dzieci w wieku  6-10 lat, w go dzi nach: 8:00-16:45
1-5 sierp nia – W świe cie ba śni, pro wa dzą: Emi lia Da ni lec ka i Ju lia Młyń ska
8-12 sierp nia – Do oko ła świa ta, prow. Ju lia Młyń ska i Han na Za wadz ka -Woź niak
Na każ dym tur nu sie pla no wa ne są dwa wyj ścia – do ki na i sa li za baw; po za za -
ję cia mi te ma tycz ny mi tak że za ba wy re kre acyj ne na świe żym po wie trzu.

Ce na: 280 zł/tur nus, w tym koszt za jęć, bi le tów wstę pu, MPK, obia dów i pod wie czor ków
Za pi sy: Pra cow nia Ar ty stycz no-Edu ka cyj na tel. 71 348 30 10 wew. 37
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Wakacje w ossolineum
sIERpIEŃ | czwartki, godz. 11:00

Zapraszamy dzieci od 7 do 12 lat.
Zapisy: 71 335 64 83 | edukacja@znio.pl | ossolineum.pl/edukacja

sIERpIEŃ 2016
4 sierp nia – Co ro bi pi sarz w po dró ży – pro wa dze nie: Grze gorz Po lak

11 sierp nia – Wy szpe ra ne z bi blio te ki kró lew skiej – pro wa dze nie:  Te re sa so kół
18 sierp nia – Smo ki i be stie w sta rych księ gach ukry te – pro wa dze nie: Te re sa so kół

25 sierp nia – Zwie rzę ta w sta ro pol skich oby cza jach – pro wa dze nie: Te re sa so kół

Gmach Główny OssOlineum, ul. szewska 37
Wstęp Wolny!



Naturalny Rejestr Wa ka cyj ne warsz ta ty fo to -wi deo dla mło dzie ży
15-19 sierpnia 10:00-15:00
Warsz ta ty są czę ścią Eco Expan ded Ci ty – pro jek tu Cen trum Sztu ki WRO w ra -
mach pro gra mu Mia sto przy szło ści – la bo ra to rium Wro cław – ESK 2016.
Lu bisz fo to gra fo wać, do ku men to wać, na gry wać? Krę ci Cię krę ce nie, pstry ka nie
i ob rób ka ma te ria łu? A mo że lu bisz mon taż i two rze nie wła snych fil mów? In te re -
su jesz się przy ro dą lub mia stem, al bo po pro stu w naj bliż szym oto cze niu po tra -
fisz do strzec to, cze go być mo że nie wi dzą in ni? Je śli tak, Cen trum Sztu ki WRO
wraz z Syl we strem Ga łusz ką przy go to wa ło wa ka cyj ną, warsz ta to wą pro po zy cję.
Pię cio dnio we warsz ta ty kie ro wa ne przede wszyst kim do mło dzie ży. Dzia ła nia
zwią za ne z fo to gra fo wa niem i do ku men ta cją wi deo bę dą się od by wać w ple ne -
rze oraz w spe cjal nie za aran żo wa nym stu dio.
Uczest ni cy pra co wać bę dą w dwóch gru pach od po nie dział ku do piąt ku: gru pa
pierw sza od 10:00 do 12:30, gru pa dru ga – w go dzi nach 12:30-15:00.
Syl we ster Ga łusz ka – or ga ni za tor i ani ma tor wy da rzeń ar ty stycz nych w Gdań -
sku. Pre zes Fun da cji Ko lo nia Ar ty stów. Au tor pro jek tów edu ka cyj nych dla dzie ci
i mło dzie ży pt. WAP | Warsz tat Ani ma cji Po klat ko wej.

UDZIAŁ BEZ PŁAT NY | Licz ba miejsc ogra ni czo na | www.wro cen ter.pl

Wa ka cyj ne se an se we WRO
Nie dzie le do 28 sierpnia 12-15:00

Cen trum Sztu ki WRO, Wi dok 7, Wro cław
W każ dą nie dzie lę we WRO w ka me -
ral nej at mos fe rze moż na obej rzeć
pro gra my fil mo we. 
Na wa ka cyj ne se an se składają się ja -
poń skie ani ma cje wy bra ne przez Koyo
Yama shi tę – dy rek to ra pro gra mo we -
go Ima ge Fo rum Fe sti val w To kio, pre -
zen to wa ne pod czas spe cjal ne go ja -
poń skie go Nie dziel ne go Po ran ka we
WRO, a tak że wy bra ne pra ce wi deo
z Ko lek cji WRO. Wszyst kie pre zen to -
wa ne ma te ria ły zwią za ne są te ma -
tycz nie z trwa ją cym do koń ca ro ku
pro jek tem Eco Expan ded Ci ty. 
Są to czte ry pro gra my wy świe tla ne
w pę tli od 12:00 do 15:00.
Po se an sach można obejrzeć pre zen -
to wa ne w CS WRO wy sta wy EEC Lab.
Me ta bo lizm an tro po ce nu.

www.wro cen ter.pl | Wstep wolny!

Week end z Fran ken ste inem
26-27 sierpnia

Ząb ko wi ce Ślą skie

Ząb ko wic ki Ośro dek Kul tu ry oraz Gmi -
na Ząb ko wi ce Ślą skie ser decz nie za -
pra sza ją na naj waż niej sze sierp nio we
wy da rze nie w Ząb ko wi cach Ślą -
skich – Week end z Fran ken ste inem.
Oprócz kon cer tów, na ząb ko wic kim
ryn ku od by wać się bę dą rów nież dzia -
ła nia pla stycz ne dla naj młod szych,
hap pe nin gi na te mat du chów, pie kiel -
na kuch nia oraz in ne atrak cje.
27 sierp nia – w so bo tę – od bę dzie się
PA RA DA PO TWO RóW, w któ rej udział
bę dą mo gli wziąć wszy scy.

Koncerty 26 sierpnia:
18:30 – Ho pe | 20:00 – Obe rschle sen

21:30 – Lu xtor pe da
Koncerty 27 sierpnia:

18:30 – Clock Ma chi ne | 20:00 – Vin -
ta ge | 21:30 – Dżem

Wstęp wol ny na wszyst kie wy da rze nia!

Zapisane w kadrze PO KA ZY FIL MO WE
11 sierp nia 20:00
Te mat: WOL NOŚć Pod Moc nym Anio łem (2014), reż. Woj ciech Sma rzow ski
25 sierp nia 20:00 Te mat: IN NA MI ŁOŚć Pa rę osób, ma ły czas (2005),
reż. An drzej Ba rań ski

Muzeum Pana Tadeusza, Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6 we Wrocławiu
Cykl fil mo wy Za pi sa ne w ka drze pre zen tu je syl wet ki pi sa rzy i pi sa rek, któ rych
de ter mi na cja za pro wa dzi ła na szczyt ka rie ry. Bez wzglę du na to, kie dy ży li. Ich
si łą w wal ce z prze ciw no ścia mi oka zy wa ła się kon se kwen cja w pra cy twór czej.
W ra mach wpro wa dze nia do fil mu, przed każ dym se an sem na spo tka nie z go -
ściem – spe cja li stą w za kre sie za gad nień, któ rych do ty czy film. 
Ku ra tor cy klu: Ka mil No wel li – an tro po log kul tu ry, dok to rant w In sty tu cie Dzien -
ni kar stwa i Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Uni wer sy te tu Wro cław skie go.

Licz ba miejsc ogra ni czo na. Wstęp wolny!

Meet Up 2016 Wrocław
Ko niec wa ka cji z YouTu be ra mi!
27 sierpnia 11:00 Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
W ostat nią so bo tę wa ka cji we wro cław skiej Ha li Stu le cia
spo tkać moż na bę dzie naj więk sze gwiaz dy pol skiej sce ny
YouTu be, któ rzy zo sta li am ba sa do ra mi wy da rze nia m.in. Re Zi giusz, Mul ti i JDa -
brow sky. Wśród prze wi dzia nych atrak cji znaj dą się dwie sce ny – YouTu be oraz
eSport, stre fy au to gra fów, wol ne go gra nia oraz chil lo utu, skle py ze sprzę tem
kom pu te ro wych w atrak cyj nych ce nach oraz wie le in nych. Spo tkaj sta rych zna -
jo mych, po znaj no wych. Spraw, by twój in ter ne to wy świat stał się re al ny!

Bilety: 35/40 | Fasttrack 60 zł | Bilet premium 300 zł | Bilet meet & greet  500 zł 
Bilety 3-osobowe 90/100 zł | czteroosobowe 120/130 zł
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KATARZYNA ENERLICH
Oca lić od za po mnie nia.
Opo wie dzieć sta ro obrzę -
do wy świat, pó ki jesz cze
ży ją wy znaw cy – po wieść
to za pro sze nie do wy pra -
wy w prze szłość. Po raz
ko lej ny zie mia ma zur ska
od kry wa swo je ta jem ni -
ce – mó wi o swo jej książ -
ce Ka ta rzy na Ener lich.

300 str. 149×230, oprawa
broszurowa, cena 34,90 zł

JOHN GALSWORTHY
Peł na na mięt no ści opo -
wieść o mi ło ści, zdra dzie,
po sia da niu i śmier ci
w epo ce wik to riań skiej.
Naj słyn niej sza po wieść
w ca łym do rob ku J. Gal -
swor thy’ego. Pier wot nie
wy da na pt. Sa ga ro du
For sy te’ów, au tor otrzy -
mał za nią Na gro dę No bla.

400 str. 145×205, oprawa
twarda, cena 44.90 zł

JANINA LESIAK
Zbe le try zo wa ny i nie co
fan ta stycz ny za pis trzech
ostat nich dni ży cia pol -
skiej kró lo wej Ce cy lii Re -
na ty, żo ny Wła dy sła wa IV.
Por tret wład czy ni, mat ki,
żo ny, ar tyst ki, ci chej
bun tow nicz ki i ofia ry dy -
na stii. Ko bie ty nie pięk -
nej, ale wiel bią cej pięk no.

128 str. 145×205, oprawa
twarda, cena 34,90 zł

EDITH WHAR TON
Lau re at ka na gro dy Pu lit ze -
ra, w bły sko tli wy i uszczy -
pli wy spo sób ma lu je ob raz
ame ry kań skie go spo łe -
czeń stwa i eu ro pej skich elit
w pierw szych kil ku na stu
la tach XX wieku. Szcze gó -
ło wo opi su je za cho dzą ce
wów czas zmia ny oby cza -
jo we. Kry ty ku je za rów no
przy ku rzo ne „sta re ro dy”
po obu stro nach Atlan ty -
ku, kur czo wo trzy ma ją ce
się „odzie dzi czo nych po -
glą dów”, jak i no wo bo gac -
ką ame ry kań ską „so cje tę”.

Premiera 31 sierpnia br.

BAR TOSZ MI CHA LAK
Su biek tyw ny por tret dzie -
wię ciu wy bit nych pol skich
ope ra to rów: Je rze go Lip -
ma na, Je rze go Wój ci ka,
Wi tol da So bo ciń skie go, Ja -
na La skow skie go, Mie czy -
sła wa Ja ho dy, Edwar da
Kło siń skie go, Jac ka Pe -
tryc kie go, Pio tra So bo ciń -
skie go i Paw ła Edel ma na.
Pol ska szko ła ope ra tor ska
jest słyn na na ca łym
świe cie. Książ ka przy bli ża
naj cie kaw sze, zda niem
au to ra, syl wet ki twór ców
obiek ty wu.

Premiera 31 sierpnia br.

JANINA LESIAK
An na Ja giel lon ka to wład -
czy ni, o któ rej wie my spo -
ro, i ko bie ta, o któ rej nie
wie my pra wie nic…
Opo wieść o sio strze, na rze -
czo nej, żo nie i ciot ce czte -
rech pol skich kró lów, czy li
o po ke ro wej ka re cie, któ rą
mia ła w rę ce. To tak że opo -
wieść o ko cha nych przez
nią kró lach: jej bra cie Zyg -
mun cie Au gu ście, nie do -
szłym mę żu Hen ry ku Wa -
le zym, mę żu Ste fa nie Ba to -
rym i sio strzeń cu Zyg mun -
cie I Wa zie.

Premiera 31 sierpnia br.

Wy daw nic two MG – pre mie ry – sierp ień 2016

Lek tu ra na wa ka cje – Wy daw nic two MG po le ca!



3 SIERPNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

ŚWIęTO WIOLONCZELI
zagra 40 wiolonczelistów
19:00 NFM Sala Główna KGHM
DWIEŚCIE BIAŁYCH RÓŻ
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku

DLA DZIECI » » »
BACH DLA DZIECI
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
11:00 Szkoła Muzyczna, Świdnica

4 SIERPNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

PO PROSTU WIERZę
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
LE POÈME HARMONIQUE
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Kościół Pokoju, Świdnica

SPEKTAKLE » » »
STAND UP POLSKA SOPOT
20:00 BauBar

DLA DZIECI » » »
CO ROBI PISARZ W PODRÓŻY
Wakacje w Ossolineum
prowadzi: Grzegorz Polak
11:00 Gmach Główny Ossolineum
HISTORIA SŁUCKIEGO PASA
z cyklu: Skarby Muzeum 
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

5 SIERPNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »

KONCERT ORMIAńSKI
z okazji 1500 rocznicy chrztu polski
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku

CAPELLA CRACOVIENSIS
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Kościół Pokoju, Świdnica
SEONG-JIN CHO 
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

SPEKTAKLE » » »
OGIEŃ W NUTACH
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
MARCIN DANIEC SHOW
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » »
ANDRZEJ I JERZY GŁUSZEK
SYNCHRONIE
10:00-18:00 Galeria Miejska
ASYMETRYCZNA DAMA WITKACEGO
PORTRETY EUGENII WYSZOMIRSKIEJ
16:00-20:00 Centrum Kultury ZAMEK

FILMY » » »
ZMIERZCH MIASTA
20:00 Browar Mieszczański

6 SIERPNIA SOBOTA
SPEKTAKLE » » »

PIOSENKI EDIT PIAF I NIE TYLKO...
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
BOEING BOEING
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

KONCERTY » » »
ŚNIADANIE NA TRAWIE
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
11:00 Kościół Wszystkich Świętych,
Strzelce Świdnickie
SZYMON NEHRING
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

1 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » »

9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu

KONCERTY » » »
DZIEWCZYNY Z POWSTANIA 44
17:15 Klub Muzyki i Literatury
SŁUCHAJ BASIU
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku

WYSTAWY » » »
EWA JEDNORÓG 
DOLNOŚLĄSKIE KRAJOBRAZY
18:00 Salonik Trzech Muz

2 SIERPNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu

KONCERTY » » »
WIECZÓR MUZYKI ORMIAńSKIEJ
18:00 Klub Muzyki i Literatury
PIEŚNI PRZEDWOJENNEJ WARSZAWY
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
SCHUBERT MOZART BEETHOVEN 
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Muz. Dawnego Kupiectwa, Świdnica

WYSTAWY » » »
MALARSTWO I RZEŻBA
15:00-18:30 Klub – Ga le ria Sztuki  DSAP

DLA DZIECI » » »
CAMERA OBSCURA CZ. II
zajęcia w ciemni fotograficznej
10:00-12:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
TAJEMNICE RęKOPISU
z cyklu: Skarby Muzeum 
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza



SINGING EUROPE
Aleksandra Kurzak / Roberto Alagna
18:00 NFM Sala Główna KGHM
CAFÉ ZIMMERMANN
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
KANTATA KU CZCI ŚW. JADWIGI
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
EUGEN INDJIč
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
KSIęGA PIEŚNI
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
21:30 Szkoła Muzyczna, Świdnica

WYSTAWY » » »
WSPOMNIENIE MIŁOSNEGO ŚWIęTA
18:00 Muzeum Pana Tadeusza

FILMY » » »
SEANS ROZPUSTY
premiera 20:00 róg Gajowej i Dawida

SPOTKANIA » » »
STROńSKA DREZYNIADA
13:00-20:00 Stronie Śląskie
DOLNOŚLĄSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 ODA Firlej

7 SIERPNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MUZYKA W LITURGII
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
10:00 Kościół Pokoju, Świdnica
RECITAL ORGANOWY
11:00 Kościół Pokoju, Świdnica
PAWEŁ KOWALSKI
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
POP – ORATORIUM BOŻE
VI Festiwal Polonia Cantans
19:00 Kościół NMP na Piasku
OLIVIERE EISENMANN
VERENA STEFFEN
23. Festiwal NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja
ALEX JACOBOWITZ
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
VADYM KHOLODENKO
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
PASSIO SECUNDUM IESUM CHRISTUM
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
20:00 Kościół św. Józefa, Świdnica

SPOTKANIA » » »
PIKNIK ROMANTYCZNY
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
16:00 Zabytkowy Młyn, Siedlimowice
BLOG DAY 2016
23:59 Pasaż Grunwaldzki

FILMY » » »
SEANS ROZPUSTY
premiera 20:00 róg Gajowej i Dawida

WYCIECZKI » » »
DOLINA BOBRU
info: 604 94 89 81 AnnaTour

DLA DZIECI » » »
WAKACYJNE SEANSE WE WRO
12:00-15:00 Centrum Sztuki WRO
TU SZTUKA! Kolorowo pod sufitem!
Opowieści zaklęte nad głowami
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

8 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

DANIEL KHARITONOV
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
JAROSŁAW THUMA
Wieczory Organowe
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
CHARLES RICHARD-HAMELIN
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu

9 SIERPNIA WTOREK
KONCERTY » » »

MARIAM BATSASHVILI
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
KON TRA – JAZZ
19:00 NFM Sala Główna KGHM
KONCERT CHARYTATYWNY
71. Festiwal Chopinowski
19:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
OPUS MAGNUM
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Muz. Dawnego Kupiectwa, Świdnica
KONCERT NOCTURN
71. Festiwal Chopinowski
22:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu

DLA DZIECI » » »
JEŻ – NASZ KOLCZASTY PRZYJACIEL
z przyrodnikiem Jarzym Garą
10:00-12:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
TEN ZEGAR STARY...
OPOWIEŚCI O CZASIE
z cyklu: Skarby Muzeum 
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza



PIKNIK ROMANTYCZNY
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Kościół św. Katarzyny i Pałac,
Makowice
NOCNE ZWIEDZANIE 
MIASTA Z DRESZCZYKIEM
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
20:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej, Kłodzko

13 SIERPNIA SOBOTA
SPEKTAKLE » » »

SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

KONCERTY » » »
ŚNIADANIE NA TRAWIE
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
11:00 Pałac Hotel Dębowy, Bielawa
ADAM GOLKA
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
LA VENEXIANA
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
18:00 Kościół Pokoju, Świdnica
EUROPEAN UNION YOUTH ORCHESTRA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
KATE LIU 71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
PETER HOLTSLAG
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
21:30 Dworzec, Świdnica

FILMY » » »
SEANS ROZPUSTY
20:00 róg Gajowej i Dawida

SPOTKANIA » » »
TARGI STAROCI
8:00-17:00 uliczki wokół Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, Kłodzko

10 SIERPNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

LUKAS VONDRACEK
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
DENIS KOZUKHIN
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

SPOTKANIA » » »
NIECH BOGINIE W NAS PRZEMÓWIĄ
Warsztaty Wakacyjne dla Kobiet
12:00 Mityczna Przestrzeń

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
BACH DLA DZIECI
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
11:00 Szkoła Muzyczna, Świdnica

11 SIERPNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

ANNA TSYBULEVA
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
EDIN KARAMAZOV
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
19:30 Kościół św. Józefa, Świdnica
WROCŁAWSKA MUZYKA
ORGANOWA Marek Pilch
20:00 Kościół Opatrzności Bożej
CHRISTIAN ZACHARIAS
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

SPEKTAKLE » » »
SCENA ULICY
Festiwal teatru ulicznego: do 14.08
21:00 22:00 Rynek, Plac Solny

FILMY » » »
POD MOCNYM ANIOŁEM
z cyklu: ZAPISANE W KADRZE
20:00 Muzeum Pana Tadeusza
NOC WALPURGI
20:00 Browar Mieszczański

DLA DZIECI » » »
WYSZPERANE 
Z BIBLIOTEKI KRÓLEWSKIEJ
Wakacje w Ossolineum
prowadzi: Teresa Sokół
11:00 Gmach Główny Ossolineum
NOCNY SPACER, 
CZYLI MALUJEMY NOKTURN
z cyklu: Skarby Muzeum 
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

12 SIERPNIA PIĄTEK
SPEKTAKLE » » »

SZCZęŚCIARZE
prapremiera 19:00 Teatr Nasz, Michałowice
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

KONCERTY » » »
ALEXANDER GADIJEV
71. Festiwal Chopinowski
16:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
JANINA FIALKOWSKA
71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

FILMY » » »
NOC WALPURGI
20:00 Browar Mieszczańsk

SPOTKANIA » » »
JARMARK FORTECZNY
10:00-18:00 Wyspa Piasek, Kłodzko
XXIV MIęDZYNARODOWY 
FESTIWAL FOLKLORU
16:00-20:00 Skwer Kultury, Kłodzko



FILMY » » »
SYN SZAWŁA 
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
ROOM SERVICE 20:00 Art Hotel

SPOTKANIA » » »
TARGI STAROCI
8:00-17:00 uliczki wokół Muzeum Ziemi
Kłodzkiej, Kłodzko
OGÓLNOPOLSKI WYŚCIG 
W KOLARSTWIE TANDEMOWYM
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
10:00 ul. Okrzei 16, Kłodzko
FESTIWAL PSTRĄGA 
W HRABSTWIE KŁODZKIM
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
15:00-21:00 Skwer Kultury, Kłodzko

DLA DZIECI » » »
WAKACYJNE SEANSE WE WRO
12:00-15:00 Centrum Sztuki WRO
DRUGIE ŻYCIE RZECZY 
– warsztat: Tomasz Opania
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

15 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

LAZAR MENER
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
16:00 Kościół Pokoju, Świdnica

SPEKTAKLE » » »
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice

WYSTAWY » » »
WYSTAWA KOMPOZYCJI 
Z KWIATÓW I ZIÓŁ KWIATY LATA
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
8:00-16:00 Kłodzkie Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji, Kłodzko

IV FORUM TRADYCJI
10:00-22:00 Skwer Kultury, Kłodzko
INSCENIZACJA HISTORYCZNA
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
12:00-13:00 Rynek, Kłodzko
REKONSTRUKCJA BITWY 
O TWIERDZę KŁODZKO
XI dni Twierdzy Kłodzkiej
8:00-17:00 stoki pod Twierdzą Kłodzko
ZWIEDZANIE HISTORYCZNEGO
OBOZU WOJSKOWEGO
17:30 Flesza zespołu obronnego Żuraw
Twierdzy Kłodzkiej, Kłodzko
POTAńCÓWKA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol

WYCIECZKI » » »
CZECHY KRALIKY –  KLASZTOR
NOVA MORAVA – WIEŻA WIDOKOWA
–  MIĘDZYLESIE
info: 609 941 775 – BOT Podróżnik

14 SIERPNIA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MUZYKA W LITURGII
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
10:00 Kościół Pokoju, Świdnica
MAREK PILCH RECITAL ORGANOWY
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
11:00 Kościół Pokoju, Świdnica
PASJA MATEUSZOWA
XVII Festiwal Bachowski Świdnica
17:00 Kościół Pokoju, Świdnica
MALWINA LIPIEC
ZAPOMNIANE MIASTO
18:00 Dawna kamienica Sachsów, ul.
Świdnicka 36
MACHINE GUN KELLY! 18:00 Klub Eter
MENDY CAHAN
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
REINHARD SEELIGER
HENRI ORMIERES
23. Festiwal NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja
MICHAŁ KOCOT Wieczory Organowe
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
KATE LIU 71. Festiwal Chopinowski
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

SPEKTAKLE » » »
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
KOLACJA NA CZTERY RęCE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
15-LECIE KABARETU NEO-NÓWKA
20:30 Hotel Gołębiewski, Karpacz

WYSTAWY » » »
WSPOMNIENIE MIŁOSNEGO ŚWIęTA
oprowadzanie kuratorskie: Zuzanna
Żubka-Chmielewska
15:00 Muzeum Pana Tadeusza

FILMY » » »
SEANS ROZPUSTY
premiera 20:00 róg Gajowej i Dawida

SPOTKANIA » » »
NATURALNY REJESTR
Wakacyjne warsztaty foto-wideo dla
młodzieży z Sylwestrem Gałuszką
10:00-15:00 Centrum Sztuki WRO

16 SIERPNIA WTOREK
KONCERTY » » »

RECITAL NATALII ZALESKIEJ
XXIII Międzynarodowy 
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
19:30 Klub Muzyki i Literatury

SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu

SPOTKANIA » » »
WYPUŚCIMY WAS Z TORBAMI...
warsztaty modniarstwa
10:00-12:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej
WNIEBO 2
Muzyczna sytuacja na dachu
16:00 Muzeum Współczesne Wrocław 

DLA DZIECI » » »
DźWIęKI SPRZED LAT.
OPOWIEŚć O RADIU WOLNA EUROPA
z cyklu: Skarby Muzeum 
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

17 SIERPNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »

9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
BURLESQUE – MUZYCZNA
GROTESKA: MAGDALENA MIęKUS
19:00 Scena Kameralna Kamienica



18:00 Teatr Muzyczny Capitol

21 SIERPNIA NIEDZIELA
SPEKTAKLE » » »

XX MIęDZYNARODOWY FESTIWAL
SZTUKI ULICZNEJ BUSKERBUS
od 12:00 Rynek, Wrocław
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
PSYCHOTERAPIA 
CZYLI SEKS W ŻYCIU CZŁOWIEKA
21:00 Wrocławski Teatr Komedia

KONCERTY » » »
WŁADYSŁAW KOSENDIAK
ZAPOMNIANE MIASTO
18:00 Dawna Apteka Uniwersytecka, 
ul. Piotra Skargi 20
OLGA AVIGAIL & TANGO ATTACK 
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
FRANZ DANKSANGMÜLLER
Wieczory Organowe
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
BARTOSZ JAKUBCZAK
URSZULA KRYGER
23. Festiwal NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św.
Bartłomieja

KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU
XXIII Międzynarodowy 
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
19:30 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój
KAMIENNY PIÓROPUSZ
Festiwal Forum Musicum
21:00 Rynek

FILMY » » »
NIEWIADOME 100%
20:00 Art Hotel

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol

18 SIERPNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

KAPELMISTRZOWIE 
WROCŁAWSKIEJ KATEDRY
Festiwal Forum Musicum
20:00 Katedra św Jana Chrzciciela

SPEKTAKLE » » »
MEZALIANS
Festiwal Teatralny18-21.08
od 18:00 Kamieniec Ząbkowicki

WYSTAWY » » »
OIKO PETERSEN UKRYTE
19:00 Galeria Miejsce przy Miejscu

DLA DZIECI » » »
SMOKI I INNE BESTIE
W STARYCH KSIęGACH UKRYTE
Wakacje w Ossolineum
prowadzi: Teresa Sokół
11:00 Gmach Główny Ossolineum
HISTORIA PEWNEJ RZEźBY
z cyklu: Skarby Muzeum 
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

19 SIERPNIA PIĄTEK
SPEKTAKLE » » »

XX MIęDZYNARODOWY FESTIWAL
SZTUKI ULICZNEJ BUSKERBUS
od 12:00 Rynek, Wrocław
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
Z TWOJĄ CÓRKĄ? NIGDY!
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

KONCERTY » » »
WROCŁAWSKI NIEMEN
19:00 Scena Kameralna Kamienica

GRAŻYNA ŁOBASZEWSKA 
& AJAGORE
20:00 Dworek Chopina, Duszniki Zdrój

WYSTAWY » » »
MEET THE PUBLISHER
19:00 Galeria Dizajn BWA

FILMY » » »
ZABÓJSTWO PRZY RUE MORGUE 
20:00 Browar Mieszczański

WYCIECZKI » » »
WŁOCŁAWEK – PŁOCK – TUREK
info: 609 941 775 – BOT Podróżnik

20 SIERPNIA SOBOTA
SPEKTAKLE » » »

XX MIęDZYNARODOWY FESTIWAL
SZTUKI ULICZNEJ BUSKERBUS
od 12:00 Rynek, Wrocław
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice
TRZY RAZY ŁÓŻKO
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

KONCERTY » » »
KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU
XXIII Międzynarodowy 
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
18:00 NFM Sala Filharmonii
CRACOVIA CIVITAS
Festiwal Forum Musicum
20:00 Ratusz, Sala wielka

FILMY » » »
ZABÓJSTWO PRZY RUE MORGUE 
20:00 Browar Mieszczański

SPOTKANIA » » »
POTAńCÓWKA

Zbigniew Szumski, plakat promujący wystawę



DUMNI I WŚCIEKLI
Kino na dachu towarzyszące
wystawie Stosunki Pracy. 
20:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
WAKACYJNE SEANSE WE WRO
12:00-15:00 Centrum Sztuki WRO
TU SZTUKA!  Światło i kolory, czyli
robimy witraż!
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

22 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

KLASYKA WIECZNIE ŻYWA
19:00 Scena Kameralna Kamienica
KAMASI WASHINGTON
19:30 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu

23 SIERPNIA WTOREK
SPEKTAKLE » » »

9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu
KOLEKCJA MARXA
GOŚCINNIE WE WROCŁAWIU
10:00-17:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » »
FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA
z przyrodnikiem Tomaszem Gmerkiem
10:00-12:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej

DLA DZIECI » » »
TELE FON DO PA NA JA NA
JAK SIę ŻY ŁO W NIE DAW NEJ POL SCE
z cyklu: Skarby Muzeum 
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

24 SIERPNIA ŚRODA
KONCERTY » » »

KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU
XXIII Międzynarodowy 
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
PERŁY MUZYKI 
GDAńSKIEGO BAROKU
Festiwal Forum Musicum
20:00 Oratorium Marianum

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol

25 SIERPNIA CZWARTEK
KONCERTY » » »

RHIANNON CELTIC BAND
19:00 Scena Kameralna Kamienica
KONCERT MŁODYCH
WYKONAWCÓW
Festiwal Forum Musicum
20:00 Ratusz, Sala Wielka

FILMY » » »
PARę OSÓB, MAŁY CZAS
z cyklu: ZAPISANE W KADRZE
temat: Inna miłość
20:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » »
ZWIERZęTA 
W STAROPOLSKICH OBYCZAJACH
Wakacje w Ossolineum
prowadzi: Teresa Sokół
11:00 Gmach Główny Ossolineum
MUZEALNI 
POSZUKIWACZE SKARBÓW
z cyklu: Skarby Muzeum 
12:00-14:00 Muzeum Pana Tadeusza

WYCIECZKI
KRAJOZNAWCZE

7 sierpnia
DOLINA BOBRU
26-28 sierp nia

KRAKóW I OKOLICE
m.in. Opac two be ne dyk ty nów

w Tyń cu, Oj cow ski Park Na ro do wy
10 września

SZLAK PIASTOWSKI
okolice Gniezna

17 września
DOLINA KWISY

Re zer wa cja – An na To ur
Biu ro Prze wod nic kie An na Zwiech
tel. 604 94 89 81,
przewodnik@annatour.pl

Na wy ciecz ki ZA PRA SZAM mi ło śni ków tu -
ry sty ki kra jo wej – pa sjo na tów hi sto rii
sztu ki, ar chi tek tu ry, po szu ku ją cych ta jem -
nic prze szło ści, śla dów ży cia ro dów szla -
chec kich, oso by cie ka we no wych, nie zna -
nych miejsc, otwar te na kon takt z przy ro -
dą, tych, któ rzy lu bią po zna wać Pol skę.

Pro fe sjo nal ne pro wa dze nie.
Bo ga ty, in ter dy scy pli nar ny pro gram.

Sta ła gru pa, otwar ta na no wych
uczest ni ków!

26 SIERPNIA PIĄTEK
KONCERTY » » »

HOPE & OBERSCHLESEN 
& LUXTORPEDA
WEEKEND Z FRANKENSTAINEM
18:30 Planty Zamkowe, Ząbkowice Śląskie
KONCERT UCZESTNIKÓW KURSU
XXIII Międzynarodowy 
Mistrzowski Kurs Pianistyczny
19:30 Klub Muzyki i Literatury

SPEKTAKLE » » »
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice

FILMY » » »
CZARNA ŚMIERć 
premiera 20:30 Browar Mieszczański

WYCIECZKI » » »
KRAKÓW I OKOLICE
info: 604 94 89 81 AnnaTour

27 SIERPNIA SOBOTA
KONCERTY » » »

LADY PANK & TSA
& THE KLENCZON EXPERIENCE
16:30 Zajezdnia MPK
CLOCK MACHINE & VINTAGE & DŻEM
WEEKEND Z FRANKENSTAINEM
18:30 Planty Zamkowe, Ząbkowice Śląskie

ma rzec – wrze sień 2016
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Wy daw ca: Co Jest Gra ne
Agen cja Wy daw ni czo -Re kla mo wa,
Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res ko re spon dencyj ny:
Co Jest Gra ne skr. poczt. 1007,
50-950 Wro cław 68 
Re dak tor na czel ny:
Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia Print

Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści
za po wie rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da -
rium, treść ogło szeń i re klam. Za strze ga my
so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek -
stów oraz zmia ny ich ty tu łów.
Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez
Sąd wła ści wy dla Wy daw cy.

adresy do kalendarium Co Jest Grane
Art Hotel Kiełbaśnicza 20, Wrocław
BauBar Świdnicka 12/16, Wrocław
Browar Mieszczański ul. Hubska 44-48, Wrocław
Centrum Kultury ZAMEK pl. Świętojański 1, Wrocław
Dworek Chopina Park Zdrojowy, Duszniki Zdrój
Dworzec w Świdnicy Dworcowa 3, Świdnica
Galeria Dizajn BWA ul. Świdnicka 2-4, Wrocław
Galeria Miejsce przy Miejscu pl. Strzelecki 12, Wrocław
Galeria Miejska we Wrocławiu Kiełbaśnicza 38, Wrocław
Hala Stulecia ul. Wystawowa 1, Wrocław
Hotel Gołębiewski ul. Karkonoska 14, Karpacz
Katedra św Jana Chrzciciela pl. Katedralny 18, Wrocław
Klub - Galeria Sztuki  DSAP pl. Św. Macieja 5A, Wrocław
Klub Eter ul. Kazimierza Wielkiego 19, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury Pl. Kościuszki 10, Wrocław
Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja pl. Kościelny, Wrocław
Kościół Najświętszej Marii Panny Katedralna 4, Wrocław
Kościół Pokoju pl. Pokoju 6, Świdnica
Kościół św. Józefa ul. Kotlarska 19, Świdnica
Kościół św. Katarzyny i Pałac Makowice Makowice
Kościół Wszystkich Świętych Strzelce Świdnickie 53
KS Gwar dia – No wa Gieł da ul. Krup ni cza 18, Wrocław
Laboratorium Śpiewu i Mowy Krakowska 100, Wrocław
Mauzoleum Piastów Śląskich pl. bpa. Nankiera 16, Wrocław
Mityczna Przestrzeń Aleja Matejki 3a/3, Wrocław
Młyn Siedlimowice Siedlimowice
Muzeum Dawnego Kupiectwa Rynek 43, Świdnica
Muzeum Etnograficzne Tragutta 111/113, Wrocław
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Jana Matejki 28, Jelenia Góra
Muzeum Narodowe pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Pana Tadeusza Kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław
Narodowe Forum Muzyka pl. Wolności 1, Wrocław
ODT Swiatowid ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Oratorium Marianum pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Ossolineum ul. Szewska 37, Wrocław
Panorama Racławicka Purkyniego 11, Wrocław
Pałac Hotel Dębowy Korczaka 4, Bielawa
Pasaż Grunwaldzki pl. Grunwaldzki 22, Wrocław
Pawilon Czterech Kopuł Wystawowa 1, Wrocław
Planty Zamkowe ul. Krzywa, Ząbkowice Śląskie
Pub Skrzypek Na Dachu Bogusławskiego 29, Wrocław
Rynek Rynek, Wrocław
Synagoga pod Białym Bocianem Pawła Włodkowica, 7, Wrocław
Szkoła Muzyczna al. Niepodległości 11, Świdnica
Teatr Nasz Kolonijna 22, Michałowice k/Szklarskiej Poręby
Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji Parkowa 2, Polanica Zdrój
W tonacji serca ul. Ptasia 32, Wrocław
Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka Kuźnicza 29a, Wrocław
Zajezdnia MPK ul. Grabiszyńska 184, 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 92.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 410.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 1.  800.000 
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

reklama@cojestgrane.pl

REKLAMUJ SIę W CJG
otrzymasz notkę na stronach
redakcyjnych gratis + bezpłatne
egzemplarze miesięcznika.

REKLAMA MODUŁOWA:
1 mo duł – 190 zł netto
1 moduł: 70x45 mm
2 moduły: 70x90 mm
3 moduły: 70x135 mm
cała strona: 1.500 zł netto



WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

13 SIERP NIA
• CZE CHY

KRA LI KY klasz tor i ry nek | NO VA
MO RA VA – wie ża wi do ko wa Sky Walk
Spa cer w chmu rach | MIę DZY LE SIE

19-21 SIERP NIA
• WŁO CŁA WEK

Ka te dra | Mu zeum Zie mi Ku jaw skiej
| Bursz ty no wy Pa łac | ta ma na Wi -
śle – miej sce stra ce nia ks. Po pie łusz ki

• PŁOCK
Ry nek | Mu zeum Die ce zjal ne | Mu -
zeum Se ce sji | ba zy li ka ka te dral na
| ka te dra i klasz tor ma ria wi tów
| sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go  –
miej sce ob ja wień sio stry Fau sty ny
| za mek w Opo ro wie z Mu zeum
Wnętrz Dwor skich

• TU REK
Ko ściół z po li chro mia mi i wy stro jem
Jó ze fa Me hof fe ra

27 SIERP NIA
• CZE CHY

Za mek Fry dland | ŚWIE RA DóW
ZDRóJ wjazd ko lej ką gon do lo wą

na Stóg Izer ski
31 SIERP NIA  – 4 WRZE ŚNIA

• BU DA PESZT I ZA KO LE DU NA JU
Gó ra Gel ler ta | La sek Miej ski | wzgó -
rze Zam ko we | ka te dra NMP | Basz ta
Ry bac ka | ba zy li ka św. Ste fa na | Wiel -
ka Sy na go ga (wnę trze) | Par la ment
(wnę trze) | wie czor ny rejs po Du na ju |
wy spa Mał go rza ty | Ope ra (wnę trze) |
Park kon ny La zar | pa łac ce sa rzo wej
Sis si w Go dol lo | wie czór w czar dzie
wę gier skiej, SZEN TEN DRE, WY SZEH -
RAD – za mek, Esz ter gom | ba zy li ka

IN FO I ZA PI SY:
tel. 609 941 775 – BOT Po dróż nik,

wy ciecz ki po dro znik@wp.pl,
www.bot po dro znik.pl

BESTREMY DUO
19:00 Scena Kameralna Kamienica
O PADUA – SIDUS PRAECLARUM
Festiwal Forum Musicum
20:00 Mauzoleum Piastów Śląskich

SPEKTAKLE » » »
BOHATER
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SZCZęŚCIARZE
19:00 Teatr Nasz, Michałowice

FILMY » » »
CZARNA ŚMIERć 
premiera 20:30 Browar Mieszczański

SPOTKANIA » » »
PRU CIE HA LEK
warsz tat/per for man ce dla ko biet
pro wa dze nie Jo lan ta Ro sa
10:00-13:00 Muzeum Pana Tadeusza
MEET UP 2016 11:00 Hala Stulecia
POTAńCÓWKA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol

WYCIECZKI » » »
CZE CHY ZA MEK FRY DLAND 
– ŚWIE RA DÓW ZDRÓJ
info: 609 941 775 – BOT Podróżnik

28 SIERPNIA NIEDZIELA
SPEKTAKLE » » »

BOHATER 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
EDUKACJA RITY
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

KONCERTY » » »
JANUSZ PRUSINOWSKI KOMPANIA
ZAPOMNIANE MIASTO
18:00 KS Gwardia - Nowa Giełda
ROSA ZARAGOZA & RUSO SALA 
& BENTE KAHAN
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem

KRZYSZTOF URBANIAK
Wieczory Organowe
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
MARTIN SETCHEL
FERNABUCCO
23. Festiwal NON SOLA SCRIPTA
19:00 Kolegiata św. Krzyża i św. Bartłomieja

KRZYŻOWA MUSIC 2016
19:30 NFM, Sala Główna KGHM

WYSTAWY » » »
WSPOMNIENIE MIŁOSNEGO ŚWIęTA
oprowadzanie: Anna Straszewska
15:00 Muzeum Pana Tadeusza
SOCJOLOG W MUZEUM, VOL. 4
oprowadzanie po wystawie Stosunki
Pracy. Porozmawiajmy o dżenderze
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław 

FILMY » » »
CZARNA ŚMIERć 
premiera 20:30 Browar Mieszczański
COSMOPOLIS
Kino na dachu towarzyszące
wystawie Stosunki Pracy. 
20:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » »
DZYń! Integracyjne warsztaty
sensualne o sztuce
11:00, 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
WAKACYJNE SEANSE WE WRO
12:00-15:00 Centrum Sztuki WRO

29 SIERPNIA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

SABATON, ILLUSION, HUNTER
17:00 Zajezdnia MPK

SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu

WYSTAWY » » »
JANUSZ WOLNIAK
LUDZIE SOLIDARNOŚCI
18:00 Salonik Trzech Muz

30 SIERPNIA WTOREK
KONCERTY » » »

GDY OPERA SPOTYKA SIę Z OPERETKĄ
19:00 Scena Kameralna Kamienica

SPEKTAKLE » » »
9 - REKONSTRUKCJA
18:30 19:45 21:00 Pub Skrzypek Na Dachu

31 SIERPNIA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »

NIEDOKONCZONY DOM
reż. Stephan Stroux
16:00-20:30 Dworzec Świebodzki

WYCIECZKI » » »
BUDAPESZT – ZAKOLE DUNAJU 
– SZENTENDRE – WY SZEH RAD
info: 609 941 775 – BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » »
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol




