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Eu ro pej ska Stu denc ka Or kie stra Sym fo nicz na
Kon cert we Wro cła wiu
19 li sto pa da 17:00

Sa la Głów na KGHM Na ro do we go Fo rum Mu zy ki, pl. Wolności 1
Marek Pijarowski – dyrygent
Jacek Ropski – skrzypce, Europejska Studencka Orkiestra Symfoniczna
Chór Feichtinum Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
Kierownictwo artystyczne: Artur Wróbel. Współpraca: Magdalena Lipska
Johannes Brahms – Uwertura Akademicka op. 80
Mieczysław Karłowicz – Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
Richard Strauss – Poemat symfoniczny Don Juan op. 20
Maurice Ravel – Suita symfoniczna Daphnis i Chloe

Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu za pra sza na kon cert
Eu ro pej skiej Stu denc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej, któ ry od bę dzie się 19 listopada
2016 ro ku, o godz. 17.00, w Sa li Głów nej KGHM Na ro do we go Fo rum Mu zy ki.
Pro jekt Eu ro pej ska Stu denc ka Or kie stra Sym fo nicz na skie ro wa ny jest do mło -
dych mu zy ków wy bra nych uczel ni eu ro pej skich. Stwa rza moż li wość kon so li da -
cji ar ty stycz ne go śro do wi ska aka de mic kie go eu ro pej skich miast zwią za nych
part ner ską umo wą z Wro cła wiem. Je go za ło że niem jest in te gra cja po przez
wspól ne pró by oraz przy go to wa nie ze spo łu do wy stę pów w ra mach wy da rzeń
ar ty stycz nych Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016. Do udzia łu w pro jek -
cie zo sta li za pro sze ni mło dzi wy bit ni ar ty ści z uczel ni mu zycz nych Wro cła wia,
Dre zna i Pra gi, któ rych po pro wa dzi Ma estro Ma rek Pi ja row ski.
Wy da rze nie jest re ali zo wa ne w ra mach Pro gra mu Mu zycz ne go Eu ro pej skiej
Sto li cy Kul tu ry 2016

Szcze gó ło we in for ma cje o bi le tach są do stęp ne na stro nie: www.nfm.wroc law.pl

W programie s³ynne  melodie, muzyka filmowa, arie i duety 
z oper, operetek i musicalu oraz znane polki, marsze i walce.
W przerwie koncertu poczêstunek lampk¹ szampana.
Wyst¹pi¹ renomowani soliœci z wielu krajów m.in. 
Midori Ahmed mezzosopran, Leo Garda tenor / kontratenor, 
soliœci baletu oraz Orkiestra Kameralna Camerata - Wroc³aw

Organizator: Agencja Koncertowa „Presto”
www.agentur-presto.com  tel. 71 3434700

Bilety s¹ ju¿ w sprzeda¿y: normalne 120 z³.; ulgowe 100 z³., 
dostêpne w salonach EMPiK, w punktach sprzeda¿y Saturn, 
Media Markt oraz na stronie www.eventim.pl, tel. 22 591 83 83  

Miêdzynarodowa Gala Sylwestrowa
w Auli Leopoldina pod dyrekcj¹ 
31.12.2016 o godzinie 19:00

Jana Pogány,

Ga la Syl we stro wa
31 grudnia 19:00

Aula Leopoldina,  pl. Uniwersytecki 1
Już po raz szó sty od bę dzie się Mię dzy -
na ro do wa Ga la Syl we stro wa tra dy cyj -
nie pod dy rek cją Ja na Pogány w jed nej
z naj pięk niej szych sal kon cer to wych
Eu ro py. Uro czy sty cha rak ter kon cer tu
za pew ni sta ran nie do bra ny bar dzo
zróż ni co wa ny re per tu ar. 
Wy stą pią mię dzy na ro do wej ran gi so li -
ści m.in. ja poń ska mez zo so pra nist ka
Mi do ri Ah med o ory gi nal nej bar wie gło -
su, wy jąt ko wej mu zy kal no ści oraz uni -
kal nej już tech ni ce bel can to.
Z Nie miec przy bę dzie Leo Gar da na zy -
wa ny przez kry ty ków wło skich „fe no -
me nem na szych cza sów”. So li sta
wzbu dza ogrom ne za in te re so wa nie
śpie wa jąc na mi strzow skim po zio mie
dwo ma skraj nie róż ny mi gło sa mi, wy -
stę pu je ja ko te nor oraz kon tra te nor
i od wie lu lat w obu ka te go riach bry lu je
głów nie na sce nach wło skich i nie miec -
kich te atrów ope ro wych.

fot. M. Mikołajczyk
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1226 -1232 Wieczory lisztowskie

GRZEGORZ NIEMCZUK –  fortepian
W programie: muzyka chińska i muzyka norweska
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski i Grzegorz Niemczuk

18 XI, g. 18:30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
19 XI, g. 18:00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1 
20 XI, g. 16:00 – Wło sza ko wi ce, Pa łac Suł kow skich, ul. K. Kur piń skie go 24
22 XI, g. 12:30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl Ko ściusz ki 10 

177. Kon cert dla mło dze ży z cy klu „Jak słu chać Mu zy ki?”
22 XI, g. 18:00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10 
23 XI, g. 17:00 – Gło gów, Szko ła Mu zycz na, ul. Jedn. Ro bot ni czej 14
24 XI, g. 18:00 – Trzeb ni ca, Sta ro stwo Po wia to we, ul. Le śna 1
GRZEGORZ NIEMCZUK 
„Je go grę wy róż nia płyn ność, bar dzo
sze ro ki za kres dy na mi ki, od gło śne go
for te po szep czą ce pia nis si ma, róż no -
rod ność barw i ko lo rów oraz olśnie wa -
ją ca wir tu oze ria.” 

Mi cha el Sher win,
The Epoch Ti mes, New York.

Grze gorz Niem czuk jest jed nym z naj -
bar dziej ak tyw nych pol skich pia ni stów
mło de go po ko le nia. Wy stą pił z po -
nad 400 re ci ta la mi i kon cer ta mi w 30
róż nych kra jach na 6 kon ty nen tach, w tym rów nież w tak eg zo tycz nych jak: Tan -
za nia, Ja maj ka, Cu ra cao, Pe ru, Bra zy lia czy Etio pia. Grał m. in. w Car ne gie Hall
i Ste in way Hall w No wym Jor ku, Te atro Puc ci ni w Me dio la nie, Fil har mo nii Na ro -
do wej, Te atrze Wiel kim -Ope rze Na ro do wej i Zam ku Kró lew skim w War sza wie.
Wy stę po wał na wie lu pre sti żo wych fe sti wa lach, w tym czte ro krot nie na In ter -
na tio nal Key bo ard In sti tu te and Fe sti val w No wym Jor ku. Jest lau re atem wie lu
kon kur sów pia ni stycz nych. Po sia da bar dzo roz bu do wa ny re per tu ar obej mu ją -
cy po nad 200 utwo rów so lo wych i 20 kon cer tów na for te pian z or kie strą od epo ki
ba ro ku po mu zy kę XX i XXI wie ku.
Uro dzo ny w Ty chach, ukoń czył z wy róż nie niem Aka de mię Mu zycz ną w Ka to wi -
cach pod kie run kiem Prof. Jó ze fa Stom pla (wy bit ne go pol skie go pia ni sty, lau re ata
Mię dzy na ro do we go Kon kur su Cho pi now skie go w War sza wie w 1960 r). Wiel ką
ro lę w roz wo ju ar ty stycz nej oso bo wo ści pia ni sty ode gra ły la ta 2008, 2009
oraz 2011, kie dy to uzu peł niał swo je stu dia w No wym Jor ku u świa to wej sła wy
pia ni stów. W la tach 2009-2013 po zo sta wał pod opie ką ar ty stycz ną Jef freya
Swan na. Swo je umie jęt no ści do sko na lił rów nież pod kie run kiem Kry stia na Zi mer -
ma na (2005), An drze ja Ja siń skie go (2006), Dang Thai Son`a (2009), Alek sie ja Or ło -
wiec kie go (2007, 2008, 2009, 2010), Klau sa Hel l wi ga (2010), Mi chell Be rof fa (2012),
Arie Var di (2012, 2013). W ostat nich dwóch la tach od był to ur nee po Bra zy lii, Pe ru,
Nor we gii, Ka ra ibach. Wy stę po wał rów nież z Fil har mo nia mi w Pol sce (Je le nia Gó -
ra, Kiel ce) oraz za gra ni cą (Bu san Phil har mo nic Or che stra). We wrze śniu 2016 ro -
ku otrzy mał Na gro dę Spe cjal ną na Bu san MA RU In ter na tio nal Mu sic Fe sti val
w Bu san, w Ko rei Po łu dnio wej. Wię cej na http://www.niem czuk.com/pl

Kon cer ty są re ali zo wa ne przy po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Po wia -
tu Trzeb nic kie go, Gmi ny Miej skiej Gło gów, Gmi ny Wro cław, Gmi ny Brzeg, Gmi ny Obor ni ki
Ślą skie, Gmi ny Wło sza ko wi ce, Związ ku Ar ty stów Wy ko naw ców ST0ART, Brze skie go Przed -
się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Sp. z o.o.

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

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

Piotr Anderszewski
Koncerty fortepianowe Mozarta
19 listopada 21:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna
KGHM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Piotr Anderszewski – dyrygent i solista
NFM Leopoldinum - Orkiestra Kameralna
W programie dwa Koncerty fortepianowe
G-dur nr 17 KV 453 i c-moll nr 24 KV 491

Wszyst kie z licz nych utwo rów Wol f-
gan ga Ama de usza Mo zar ta od lat
zdo by wa ją przy chyl ność me lo ma nów
na ca łym świe cie. Z po zor nie pro stych,
przy ja znych dla ucha me lo dii, wy ła nia
się po nad cza so wy ge niusz kom po zy -
to ra, któ ry po noć po tra fił „za glą dać
pro sto w ludz kie ser ca”.
Gwiaz dą wieczo ru z kon cer ta mi for te -
pia no wy mi Mo zar ta bę dzie Piotr An -
der szew ski. Ar ty sta, któ ry za in te re so -
wa nie świa to wej pu blicz no ści zy skał
w la tach 90. XX wie ku, wy ko nu jąc
33 Wa ria cje C -dur op. 120  Lu dwi ga van
Beetho ve na na te mat wal ca A. Dia bel -
le go w ra mach Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Pianistycznego w Le eds.
Wy bra nie tak trud ne go re per tu aru,
otwo rzy ło mu dro gę do dal szej ka rie ry
i de biu tu na naj lep szych sce nach glo -
bu. Wy róż nia ny licz ny mi na gro da mi
pia ni sta, zy skał rów nież uzna nie ar ty -
stów in nych sztuk. Sie dem lat te mu
film do ku men tal ny Bru na Mon sa in ge -
ona pt. Piotr An der szew ski. Po dró żu -
ją cy for te pian otrzy mał na gro dę w ka -
te go rii „naj lep szy por tret” w ra mach
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil mo -
we go w Mont re alu. Pod czas kon cer tu
ar ty sta wy stą pi w nie zwy kle trud nej, 
a prak ty ko wa nej w cza sach Mo zar ta,
po dwój nej ro li – pia ni sty i dy ry gen ta.

Bilety: VIP – 200*/100 zł | I kat. – 80/60 zł
II kat. – 60/40 zł | III kat. – 40/25 zł 





Car men Geo r ges Bi zet
16, 18, 26 listopada 19:00

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35
Libretto: Henry Meilhac, Ludovic Halévy
Reżyseria: Adam Front czak
Sce no gra fia: Paw eł Do brzyc ki
Dy ry gu je To masz Szre der

Car men na le ży dziś do naj po pu lar niej szych dzieł w świa to wym re per tu arze ope -
ro wym. Hi sto ria Cy gan ki, ko cha nej na mięt ną i tra gicz ną mi ło ścią przez Don Jo -
se, Mi ca eli i tor re ado ra Esca mil la, wciąż ocza ro wu je pu blicz ność hisz pań skim
ko lo ry tem, peł ną we rwy ak cją i nie za po mnia ną mu zy ką
Adam Front czak, re ży ser spek ta klu, burz li we lo sy bo ha te rów zin ter pre to wał ja -
ko ma ni fe sta cję pra gnie nia wol no ści i dą że nie do re ali za cji wiel kich uczuć. Ca ły
spek takl prze po jo ny jest na mięt no ścią, któ ra sta je się przy czy ną dra ma tu.
Sce no gra fia Paw ła Do brzyc kie go, na wią zu ją ca do tej in ter pre ta cji dzie ła, przed -
sta wia kon flikt mię dzy na tu rą ludz ką a rze czy wi sto ścią, w któ rej przy szło żyć
bo ha te rom.

Ope ra w 4 ak tach. Czas trwania spektaklu: 3 godziny
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Je sien ny wie czór ka me ral ny

27 li sto pa da 19:00
Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Sa la Ka me ral na
pl. Wol no ści 1 we Wro cławiu
Wy ko naw cy: Ro bert Kwiat kow ski – skrzyp ce
Ra do sław Pu ja nek – skrzyp ce
Ka ta rzy na Bud nik -Ga łąz ka – al tów ka
Krzysz tof Kar pe ta – wio lon cze la
Mar cin Si kor ski – for te pian
Pro gram: G. Mah ler / A. Schnit t ke – Kwar tet
for te pia no wy a -moll, S. Pro ko fiew – So na ta
na dwo je skrzy piec C -dur op. 56, J.
Brahms – Kwin tet for te pia no wy f -moll op. 34

Nie ukoń czo ne dzie ło mło dziut kie go Mah le ra i Pro ko fiew do wo dzą cy, że dwo je
skrzy piec mo że brzmieć jak co naj mniej czte ro oso bo wy ze spół, czy li wiel cy kom -
po zy to rzy w ich nie zbyt ka no nicz nej, nie od ra zu roz po zna wal nej, ale przez to
mo że na wet jesz cze bar dziej atrak cyj nej od sło nie, a do te go jak zwy kle cu dow -
ny Brahms – tak moż na stre ścić pro gram je sien ne go wie czo ru ka me ral ne go
w NFM, pod czas któ re go za pre zen tu ją się zna ko mi ci pol scy ar ty ści.

Bilety: VIP 50 zł | N 30 zł/ U 20 zł

Marcin Sikorski

Najpiękniejsze pieśni polskie
15 listopada 19:00

Teatr Zdrojowy, ul. T. Kościuszki 19,
Szczawno Zdrój
To masz Za gór ski – te nor
Ja cek Kor tus – for te pian

Kon cert, w któ rym tek sty zna ko mi tych
pol skich po etów. m.in. Ada ma Mic kie -
wi cza, Ada ma Asny ka, Ste fa na Wi -
twic kie go, Ka zi mie rza Prze rwy -Tet -
ma je ra, Ma rii Ko nop nic kiej, Wła dy sła -
wa Sy ro kom li, Win cen te go Po la do -
sko na le uję te w for mę pie śni przez tak
zna nych kom po zy to rów, jak Fry de ryk
Cho pin, Sta ni sław Mo niusz ko, Mie czy -
sław Kar ło wicz, Igna cy Jan Pa de rew -
ski, Ta de usz Sze li gow ski wy ko na du et
po znań skich ar ty stów.
To masz Za gór ski – śpie wak ope ro wy,
te nor. Do 1995 ro ku śpie wał we
wszyst kich pol skich te atrach ope ro -
wych. Na stęp nie wy je chał do Nie miec
i Szwaj ca rii, gdzie z tam tej szy mi te -
atra mi zwią zał swo ją ka rie rę. Jest po -
my sło daw cą i dy rek to rem ar ty stycz -
nym Nad no tec kie go Fe sti wa lu Mu -
zycz ne go Pięk ny śpiew.
Ja cek Kor tus – pia ni sta, fi na li sta XV Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni stycz -
ne go im. F. Cho pi na. Ab sol went AM
w Po zna niu w kla sie prof. Wal de ma ra
An drze jew skie go. Kon cer tu je w fil har -
mo niach w Polsce i na ca łym świe cie.
Kon cert pro mujący pły tę
Naj pięk niej sze pie śni pol -
skie na gra nej przez ar ty -
stów w 2015 ro ku.

Bilet: 35 zł KUP BILET



LLIISSTTOOPPAADD  22001166
WW AAKKAADDEEMMIIII  MMUUZZYYCCZZNNEEJJ

44--55  XXII,,  AAMMKKLL  
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
MUZYKA, PLASTYKA I TEATR W EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

44  XXII,,  ggooddzz..  1166..3300,,  SSaallaa  TTeeaattrraallnnaa  AAMMKKLL    
PREZENTACJA ARTYSTYCZNA: 
ZESPÓŁ MUZYKI DAWNEJ CARMEN ALACRE

44  XXII,,  ggooddzz..  1188..3300,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
PREZENTACJA ARTYSTYCZNA: 
SERCE WIOLONCZELI – TEATR MAŁE CO NIECO **

55  XXII,,  ggooddzz..  1155..5500,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
PREZENTACJA ARTYSTYCZNA: 
MŁODZIEŻOWA AKADEMIA MUSICALOWA (MAM) **

1199  XXII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  GGłłóówwnnaa  KKGGHHMM,,  
NNaarrooddoowwee  FFoorruumm  MMuuzzyykkii
KONCERT EUROPEJSKIEJ STUDENCKIEJ
ORKIESTRY SYMFOCZNICZNEJ **
Patroni medialni:

2211  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL  
KONCERT LAUREATÓW VII
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 
FAGOTOWEGO IM. CARLA MARII VON WEBERA **  

2288  XXII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL    
KONCERT OBLICZA MUZYKI EUROPY **

Sza now ni Pań stwo,
li sto pad bę dzie mie sią cem nie zwy -
kle bo ga tym w waż ne wy da rze nia
ar ty stycz ne i na uko we. W spo sób
szcze gól ny za pra szam do udzia łu
w kon cer tach przy go to wa nych
przez Aka de mię  Mu zycz ną
im. Ka ro la Li piń skie go we
Wro cła wiu.

Europejska Studencka Orkiestra Symfoniczna (ESOS) to projekt realizowany 
w ramach Programu Muzycznego Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. 
Do udziału w projekcie zostali zaproszeni młodzi wybitni artyści z uczelni muzycznych
Wrocławia, Drezna i Pragi, których poprowadzi Maestro Marek Pijarowski. W roli
solisty wystąpi skrzypek Jacek Ropski. Koncerty ESOS odbędą się we Wrocławiu 
(19 listopada), w Katowicach (20 listopada) i w Dreźnie (21 listopada). 

Wydarzeniem również realizowanym w ramach Programu Muzycznego Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016 jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa Muzyka,
plastyka i teatr w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży, która odbędzie się w dniach
4-5 listopada. Poza prelekcjami i warsztatami, konferencji towarzyszyć będą wydarzenia
artystyczne. W drugiej połowie miesiąca (18-21 listopada) Uczelnia nasza gościć będzie
uczestników VII Międzynarodowego Konkursu Fagotowego im. Carla Marii von Webera.
Uczestnikami konkursowych zmagań będą młodzi artyści z różnych krajów, a zwieńczy
je koncert Gnalistów (21 listopada).

Spośród innych wydarzeń artystycznych warto wymienić: warsztaty w ramach 
I, CULTURE Orchestra organizowane przez Instytut Adama Mickiewicza 
(3 listopada), koncert Południowoniemieckiego Chóru i Orkiestry Lekarzy 
(5 listopada) oraz koncert Oblicza Muzyki Europy (28 listopada). 

Wierzę, że nasze listopadowe propozycje spotkają się z Państwa życzliwym
zainteresowaniem i dostarczą wielu, niezapomnianych wrażeń.

Z wy ra za mi sza cun ku i ser decz ny mi po zdro wie nia mi,
Grze gorz Ku rzyń ski

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

**  WWssttęępp  zzaa  bbeezzppłłaattnnyymmii  kkaarrttaammii  wwssttęęppuu
**  BBiilleettyy::  wwwwww..nnffmm..wwrrooccllaaww..ppll
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San to Sub i to Wło dzi mie rz Szo mań ski
Kon cert Pa mię ci Ar ty stów Wro cła wia 
oraz 35-le cia dzia łal no ści To wa rzy stwa Po mo cy im. św. Bra ta Al ber ta
4 li sto pa da 19:00

Sa la Głów na KGHM, Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Wykonawcy: Małgorzata Sapiecha-Muzioł – dyrygent
Spi ri tu als Sin gers Band: Ali cja Wił kow ska, Mar ta Ra czak -Id czak, Alek san dra So zań ska -Kut,
Ja cek Za mec ki, Krzysz tof Pa cho łek, Ar tur Stę ża ła, Aka de mic ki Chór Po li tech ni ki Wro cław -
skiej, In stru men ta li ści NFM Fil har mo nii Wro cław skiej
Te re sa Li pow ska – pro wa dze nie kon cer tu

Już osiem lat te mu, po pra pre mie rze w Fil har mo nii Wro cław skiej, Li ta nia do Pol -
skich Świę tych – San to Sub i to Wło dzi mie rza Szo mań skie go spo tka ła się z nie -
zwy kłym en tu zja zmem kry ty ków i słu cha czy. Nic dziw ne go, bo kom po zy cja w do -
sko na ły spo sób łą czy tra dy cje eu ro pej skie i li tur gię ko ścio ła ka to lic kie go z ener -
gicz ną, peł ną po zy tyw nych emo cji mu zy ką go spel. Dzie ło Szo mań skie go, do tek -
stów Da riu sza Czaj kow skie go, przed sta wia go rą cą proś bę o bo ską opie kę nad ca łą
Pol ską. Sły szy my sze reg za wo łań do naj waż niej szych pol skich świę tych, m. in.:
Fau sty ny Ko wal skiej, Mak sy mi lia na Kol be go, czy Sta ni sła wa Kost ki. Li ta nia to
rów nież jed no z wy jąt ko wych w do rob ku kom po zy to ra dzieł ora to ryj no -kan ta to -
wych, wśród któ rych wy róż nia się rów nież pierw sza pol ska Mis sa Go spel.
Ar ty ści Spi ri tu als Sin gers Band wy ko nu ją nie tyl ko tra dy cyj ną mu zy kę spi ri tu al
i go spel – choć rze czy wi ście w Pol sce pro mo wa li ją ja ko jed ni z pierw szych. Dziś
SSB zna my rów nież z do sko na łych wy ko nań utwo rów li tur gicz nych, ko lęd, stan -
dar dów jaz zo wych, a na wet utwo rów in spi ro wa nych mu zy ką roc ko wą, czy aran -
ża cji pio se nek Be atle sów. Bo ga ty i barw ny re per tu ar try ska ener gią wła ści wą
swo je mu au to ro wi – Szo mań skie mu, któ ry był ar ty stą wy jąt ko wym, peł nym
uśmie chu i za an ga żo wa nia, a przede wszyst kim o wiel kim ser cu.

Bilety: VIP – 200*/100 zł | I kategoria – 80/60 zł | II kat. – 60/40 zł | III kat. – 40/25 zł.
VIP* – z zaproszeniem do VIP Room. VIP Room czynny na godzinę przed koncertem
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Ry szar d Ba łusz ko
Koncert na gi ta rę kla sycz ną 
12 li sto pa da 18:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry,
pl. T. Ko ściusz ki 10 we Wrocławiu
W pro gra mie: G. San za, F. Tar re gi,
H. V. Lo bo sa, R. Pi po

Kon cert od by wa się w ra mach kur su
gi ta ry kla sycz nej. W lek cjach mi -
strzow skich we zmą udział ucznio wie
Mag da le ny Ko cik – uczest ni cy pro jek -
tu Wy jąt ko wo Uzdol nie ni Gi ta rzy ści.
Kurs otwar ty dla słu cha czy, od by wa się
w KMiL 12 li sto pa da od godz. 11.00.
Prof. Ry szar d Ba łusz ko, stu dia mu -
zycz ne ukoń czył w AM im. F. Cho pi na
w War sza wie w kla sie Mar ci na Za lew -
skie go. Na stęp nie otrzy mał sty pen -
dium rzą du Hisz pa nii i stu dio wał
w Con se rva to rio Su pe rior w Ali can te
w kla sie Jo se Tho ma sa. Jest wy kła -
dow cą kla sy gi ta ry na Uni wer sy te cie
Mu zycz nym im. Fry de ry ka Cho pi na
w War sza wie i jej fi lii w Bia łym sto ku.
Pro wa dzi rów nież kla sę gi ta ry
w ZPSM II st. im. F. Cho pi na w War -
sza wie. W swo jej 40 let niej prak ty ce
pe da go gicz nej wy kształ cił wie lu gi ta -
rzy stów, któ rzy le gi ty mu ją się wy bit -
ny mi suk ce sa mi kon cer to wy mi, fo no -
gra ficz ny mi i pe da go gicz ny mi. Kon -
cer to wał so lo, ka me ral nie i ja ko so li -
sta z or kie stra mi. Pro wa dził licz ne
kur sy gi ta ro we i lek cje mi strzow skie
w wie lu mia stach Pol ski i Eu ro py. Jest
za pra sza ny do prac w ju ry na wie lu
kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon -
kur sach w Pol sce i za gra ni cą. 

Wstęp wol ny! 

Gdzie Chrzest tam nadzieja
Widowisko słowno-muzyczne
5 listopada 18:45

Kościół p.w. św. Michała Archanioła, Wrocław ul. Bolesława Prusa 78
Fundacja Studium Culturae Ecclesiae zaprasza na widowisko słowno-muzyczne
z okazji 1050-tej, symbolicznej rocznicy Chrztu Polski. W wydarzeniu opartym na
kanwie Oratorium Muzycznego znanego kompozytora Roberta Grudnia.
Udział wezmą: Robert Grudzień – organy; Chóry Canta Nobiscum oraz
Harmonia-Sygnał pod batutą Marka Pisarskiego; Ewa Murawska-Kalinin –
sopran; recytacje – lau reatka wielu nagród aktorskich – Helena Łabonarska.
Wydarzenie artystyczne Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Wstęp wolny!





Tan gre en 
W ra mach pro jek tu 11/11
11 li sto pa da 17:00

CK Agora, ul. Serbska 5A we Wrocławiu
Tan gre en to szla gie ry i tan ga XX-le cia
mię dzy wo jen ne go.
W pro gra mie kon cer tu po pu lar ne tan ga,
mi lon gi i wal ce w au tor skich aran ża -
cjach oraz kom po zy cje To ma sza Dra bi -
ny. Od Ar ty stów: Po cho dzą ce z Ar gen -
ty ny i Pol ski, zmy sło we tan ga i na stro -
jo we mi lon gi sta no wią dla nas źró dło
in spi ra cji w two rze niu rów nie ilu stra -
cyj nej wy peł nio nej emo cja mi mu zy ki.
Ży czy my, aby uję cie tan ga z per spek -
ty wy współ brz mie nia śpie wu, skrzy -
piec i akor de onu za owo co wa ło wę -
drów ką w głąb Pań stwa oso bi stych
mu zycz nych fa scy na cji. 
Oczy wi ście za pra sza my do tan ga!

Wstęp wol ny!KUP BILET

Andrzej Korycki i Dominika Żukowska
9 listopada 20:00

Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka,
ul. Pur ky nie go 1 we Wro cła wiu

Nie zwy kła umie jęt ność na wią zy wa nia
kon tak tu z pu blicz no ścią – An drze ja,
i nie sa mo wi ta bar wa gło su i in ter pre -
ta cja – Do mi ni ki, to coś co zjed nu je im
ko lej ne rze sze wiel bi cie li. Du et od lat
fa scy nu je się re per tu arem trzech wy bit nych po sta ci bal la dy ro syj skiej: Bu ła ta
Oku dża wy, Wło dzi mie rza Wy soc kie go oraz Żan ny Bi czew skiej, któ rych to twór -
czość wy róż nia się du żą emo cjo nal no ścią oraz wy mow no ścią tek stów, któ re
w uj mu ją cy spo sób opi su ją to, co w ży ciu czę sto trud no wy ra zić sło wa mi.
Pa sja An drze ja do pie śni wspo mnia nych ar ty stów zro dzi ła się w la tach 80-
tych – w cza sach Fe sti wa lu Pio sen ki Ra dziec kiej w Zie lo nej Gó rze, na któ rym to
je go in ter pre ta cje bal lad ro syj skich zo sta ły na gro dzo ne Sa mo wa rem.
Pod czas kon cer tów – za rów no po ro syj sku, jak i w pol skich tłu ma cze niach – du -
et wy śpie wu je wie le wzru sza ją cych bal lad swoich ulubionych ar ty stów.
An drzej Ko ryc ki i Do mi ni ka Żu kow ska sta ra ją się znieść kla sycz ny
po dział na ar ty stę i wi dza, zdo by wa jąc kon takt z pu blicz no ścią i za -
pra sza jąc do wspól ne go śpie wa nia zna nych i lu bia nych utwo rów.

Bilety: 55/35 zł

Ze spół Śpie wa czek Miej skich Zdra da Osie dla
Pie śni o Mi ło ści i Tę sk no cie. Kon cert tra dy cyj nych pie śni ukra iń skich
4 listopada 18:30

Klub Pod Ko lum na mi, pl. św. Ma cie ja 21 we Wro cławiu. Wstęp 5 zł

10 listopada 22:30
Klub Proza we Wrocławiu, Przej ście Garn car skie 2 (II pię tro). Wstęp wol ny!

Wro cław ski luź ny ko lek tyw osób za in te re so wa nych śpie wem tra dy cyj nym, za -
rów no ukra iń skim, jak i pol skim. Od 2007 ro ku gru pa uczy się i pra cu je pod kie -
run kiem ukra iń skie go et no mu zy ko lo ga Ju ri ja Pa stu szen ki (ab sol went Ka te dry
Folk lo ru i Et no gra fii Ki jow skie go Uni wer sy te tu Kul tu ry, czło nek ta kich ze spo łów
jak Ota wa i Dre wo, ini cja tor ze spo łu Mo re i mię dzy na ro do we go pro gra mu Mo -
rze Pie śni). Z cza sem do łą cza ją ko lej ne śpie wacz ki, m.in. wy wo dzą ce się z krę -
gu Fun da cji Mu zy ka Kre sów, uczen ni ce Lu dy i Ser hi ja Wo stri ko wów. Ze spół wy -
ko nu je pie śni dba jąc o zgod ność z lo kal ny mi tra dy cja mi wo kal ny mi. Pie śni pol -
skich uczy się głów nie od Ol gi Cho jak (et no log, wo ka list ka, współ za ło ży ciel ka i li -
der ka sto wa rzy sze nia Cen tra la Mu zy ki Tra dy cyj nej) oraz Zu zan ny Mo ra wiec -
kiej -Pa stu szen ko (uczest nicz ka wie lu pro jek tów ba daw czych i re kon struk cyj -
nych do ty czą cych tra dy cyj nej mu zy ki pol skiej i ukra iń skiej). 
Na prze kór na zwie w skła dzie gru py po ja wia ją się też śpie wa cy, wzbo ga ca jąc
wy ko na nia swo imi głę bo ki mi, mę ski mi gło sa mi.

Katka Kotecka
5 listopada 20:00

Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak,
pl. Konstytucji 3 Maja 4 , wejście od
Dąbrowskiego 37 we Wrocławiu

Od po nad sze ściu lat wy ko nu je pio sen -
kę au tor ską. Śpie wa/pi sze za rów no
po pol sku, jak i po an giel sku – ra czej
na smut no, ale za wsze z ser ca. Pi sze:
Pio sen ki są dla mnie fo to gra fia mi cią -
głe go szu ka nia od po wie dzi, oswa ja nia
rze czy wi sto ści, mo je go mi kro -cha osu.
Fo to gra fia mi ru chu. Po ru szo ny mi, nie -
kie dy prze świe tlo ny mi ob raz ka mi
chwil, po za my ka ny mi w sło wach,
w ram ki dźwię ków.





Ja son Mo ran Wind – pre mie ra
13. Jazztopad Festiwal
17 listopada 19:00

Narodowe Forum Muzyki, Sala Główna KGHM,
pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Ja son Mo ran’s The Ban dwa gon
with Ma rvin Se well
Ja son Mo ran’s The Ban dwa gon:
Ja son Mo ran – for te pian
Ta rus Ma te en – kon tra bas
Ma rvin Se well – gi ta ra
Na she et Wa its – in stru men ty per ku syj ne
Jaz z to pad Fe sti val En sem ble: Piotr Da ma sie wicz – trąb ka, Szy mon Kle ko wic ki – he li kon
Da wid Lu bo wicz – skrzyp ce, Ma te usz Smo czyń ski – skrzyp ce, Krzysz tof Len czow ski – wio -
lon cze la, Mar ta Niedź wiec ka – po zy tyw, Mi chał To masz czyk – pu zon ba so wy

Gdy Ja son Mo ran, ame ry kań ski pia ni sta i kom po zy tor, za pre zen to wał swo je
pierw sze na gra nia, z miej sca zo stał uzna ny za ob ja wie nie. „Mo ran prze czy opi -
niom, że je śli cho dzi o for te pian i jazz, nie ma już nic no we go do od kry cia”,
stwier dził ma ga zyn „Bo ston Glo be”, a „New Yor ker” okrzyk nął go „no wym mi -
strzem”. Bez wąt pie nia Mo ran jest twór cą wszech stron nym i na wskroś współ -
cze snym. Za fa scy no wa ny The lo nio usem Mon kiem, ale tak że hip -ho pem i sztu -
ką współ cze sną, zy skał sła wę nie tyl ko dzię ki świet nym al bu mom, ale tak że za -
an ga żo wa niu w mu zy kę fil mo wą i współ pra cę z ar ty sta mi sztuk wi zu al nych.
Wro cław ski kon cert, na któ rym obok tria po ja wią się rów nież pol scy mu zy cy, Ja -
son Mo ran za po wia da ja ko spe cjal ne po dzię ko wa nie dla Po la ków za ich mi łość
do jaz zu, któ ry w chwi lach po li tycz nej opre sji sta wał się mu zy ką wol no ści. Kom -
po zy cja jest in spi ro wa na Wro cła wiem. 

Bielty: VIP – 210*/160 zł | I kat. – 130 zł | II kat. – 100 zł | III kat. – 70 zł 
VIP* – z zaproszeniem do VIP Room. Uwaga: bilety nie podlegają zwrotowi

Kuba Badach
Tribute to Andrzej Zaucha
18 listopada 19:00

OWE ODRA ul. Młyńska 3 w Oławie
Kom po zy to r, wo ka li sta, aran że r, pro du -
cen t mu zycz ny. Dwu krot ny lau re at na -
gro dy pol skie go prze my słu fo no gra -
ficz ne go Fry de ry k. Zna ny jest przede
wszyst kim z wie lo let nich wy stę pów
w ze spo le Po lu zjan ci. Od 1999 r. wy -
stę pu je w ze spo le Ber nar da Ma se le go
The Glo be trot ters.
W ro ku 2009 Ku ba Ba dach wraz z pia -
ni stą i aran że rem Jac kiem Pi sko rzem
oraz gru pą czo ło wych pol skich mu zy -
ków stwo rzył al bum Tri bu te to An -
drzej Za ucha. Obec ny, bę dą cy hoł dem
dla, tra gicz nie zmar łe go ar ty sty.
W 2013 ro ku al bum uzyskał sta tus
Zło tej Pły ty. Re per tu ar kon cer tu obej -
mu je utwo ry pol skiej le gen dy sce ny
mu zycz nej An drze ja Za uchy.
To moje podziękowanie dla Zauchy.
Nie wiem, być może machnąłby ręką
zniesmaczony, słysząc słowo „hołd”…
Ale to zaszczyt śpiewać jego utwory…
Bilety: 60/40 złTe ren ce Blan chard Pię cio krot ny zdo byw ca Gram my

10 lat Eth no Jazz Fe sti val
14 li sto pa da 20:00

Sa la Go tyc ka w Sta rym Klasz to rze, ul.Purkyniego 1 we Wrocławiu

Świa to wej sła wy trę bacz jaz zo wy i kom po zy tor mu zy ki fil mo wej wy stą pi we
Wro cła wiu ze swo im no wym pro jek tem The Te ren ce Blan chard E -Col lec ti ve,
w któ re go skład wcho dzą jed ni z naj lep szych mu zy ków jaz zo wych, world mu -
sic i R&B. Za swo je kom po zy cje no mi no wa ny był m.in. do Zło tych Glo bów i Em -
my Awards. Jest tak że au to rem mu zy ki do na gro dzo ne go Pu lit ze rem ob ra zu
Tram waj zwa ny po żą da niem oraz fil mów Spi ke’a Lee 25 go dzi na, Mal colm X
i Plan Do sko na ły. Był uczniem słyn ne go El li sa Mar sa li sa, grał m.in. w Big Ban -
dzie Lio ne la Hamp to na, z ze spo łem Jazz Mes sen gers, współ pra co wał z le gen -
dar nym Her bie’m Han coc kiem. Na gry wa przede wszyst kim dla le -
gen dar nej wy twór ni fir my Blue No te. Mu zy ka Te ren ce Blan chard E -
-Col lec ti ve to za ko rze nio na w jaz zie po dróż w głąb form im pro wi za -
cji w mu zy ce jazz fu sion, elec tric oraz hip -hop. Znaj dzie my tam też
ele men ty blu esa, funk i R&B. Bi le ty: 100 /75/60/45 zł

Tim Bowness with band
9 listopada 20:00

Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu

Tim Bow ness – głos No -Man, wła ści -
ciel „naj bar dziej me lan cho lij ne go gło su
świa ta” po wra ca ze spe cjal nym pro jek -
tem do Pol ski. Ar ty sta pro mo wać bę -
dzie swo je ostat nie so lo we al bu my, ale
pod czas kon cer tów nie za brak nie też
mu zy ki No -Man. Mu zy ko wi pod czas
obu pol skich wy stę pów to -
wa rzy szyć bę dzie m.in.:
zna ny z Por cu pi ne Tree
– ba si sta Co lin Edwin.

Bilet: 109 zł KUP BILETKUP BILET



Fi smoll
16 li sto pa da 20:00

Klu b Sta ry Klasz tor, ul. Purkyniego 1
Ten fe no me nal ny ar ty sta mi mo bar dzo
mło de go wie ku udo wod nił, że w Pol sce
moż na two rzyć mu zy kę na naj wyż -
szym, świa to wym po zio mie. Wy sma -
ko wa ne i doj rza łe kom po zy cje Fi smol la za ska ku ją li ry zmem. Dzię ki umie jęt no -
ściom wo kal nym i zna ko mi tej grze na gi ta rze uzna wa ny jest za jed ne go z naj -
lep szych pol skich mu zy ków. W 2013 ro ku za sko czył wszyst kich nie zwy kle doj -
rza łym de biu tanc kim al bu mem At Gla de, a dwa la ta póź niej po twier dził swo ją
wy jąt ko wość dru gą pły tą Box Of Fe athers.
Fi smoll sły nie rów nież z ge nial nych kon cer tów i do sko na łe go kon tak tu z pu -
blicz no ścią, któ ra do ce nia je go skrom ność, pro fe sjo na lizm i roz bra ja -
ją cy urok oso bi sty. Każ dy je go wy stęp po zo sta wia nie do syt. Tym bar -
dziej cie szy, że pod czas wro cław skie go kon cer tu za brzmią pio sen ki
z no wej pły ty. Bez zbęd nej prze sa dy moż na uznać, że bę dzie to jed -
no z mu zycz nych wy da rzeń je sie ni. Biety: 55/50/45

Michał Bajor Moja Miłość
13 listopada 18:00

CS Impart, ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu
Mi chał Ba jor – Choć trud no w to uwie -
rzyć – cza ru je nas i wzru sza swo im
śpie wem już od po nad 40 lat, jak nikt
in ny łą cząc ory gi nal ny styl z naj wyż -
szą ja ko ścią. Mo ja mi łość to 19. pły ta
w je go dys ko gra fii i za ra zem trze cie
spo tka nie mi strza in ter pre ta cji z mi -
strzem sło wa – Woj cie chem Mły nar -
skim. Po al bu mach Od Piaf do Ga rou
i Mo je po dró że przy szedł czas
na zbiór 17 naj pięk niej szych pio se nek
o mi ło ści. Więk szość z nich to wiel kie
prze bo je, trwa le za pi sa ne w hi sto rii
pol skiej mu zy ki roz ryw ko wej i ser cach
kil ku po ko leń słu cha czy – by wy mie nić
tyl ko Prze ślicz ną wio lon cze list kę, Od -
kry je my mi łość nie zna ną, Och, ży cie
ko cham cię nad ży cie. Na pły cie po ja -
wiły się też dwie pre mie ry, pio sen ki
na pi sa ne spe cjal nie dla Mi cha ła Ba jo -
ra przez Woj cie cha Mły nar -
skie go, a za śpie wa ne w du -
etach z Ali cją Ma jew ską
i Anią Wy szko ni.

Bilety: 70/60 zł

Sam ba ca tum
5 li sto pa da 21:00

Wę drów ki Pub, Podwale 37/38, Wro cław
Pięk ne dziew czy ny z Sam ba ca tum
po wra ca ją na wę drów ko wą sce nę.
Mu zycz ny wul kan po zy tyw nej mo cy
bra zy li sj kich bęb nów. 

KUP BILET

KUP BILET



IAMX
12 listopada 20:00

Zaklęte Rewiry, ul. Krakowska 100, Wrocław
Kon cer ty gru py zna ne są z nie zwy kłej
ży wio ło wo ści, a sam Chris Cor ner
(założyciel zespołu) z awan gar do we go
wi ze run ku. Mu zyk pod kre śla, że IAMX
to nie za leż ny pro jekt, któ ry jest dla
nie go te ra pią i spo so bem, by wy ra zić
sie bie. Cor ner jest nie tyl ko au to rem
mu zy ki i tek stów, ale rów nież pro du -
cen tem i twór cą wi zu ali za cji, któ re
moż na oglą dać pod czas kon cer tów.
Kon cer ty w Pol sce bę dą
do brą oka zją by prze ko nać
się, jak naj now sze ka wał ki
brzmią na ży wo!

Bilet: 95 zł

Xxanaxx
10 listopada 19:00

Klub Pralnia, ul. Krakowska 100 we Wrocławiu. Bilety: 35/45/50 zł
Kon cert w ra mach tra sy kon cer to wej FWRD To ur 2016. For ma cja
z War sza wy, w skład któ rej wcho dzi wo ka list ka Klau dia Sza frań ska
i pro du cent Mi chał Wa si lew ski. Efekt współ pra cy nie za wod ne go du etu to ty tu ły
De biut ro ku 2013 przy zna ny przez por tal Brand New An them oraz Ze spół ro ku
na gro dzo ny w ra mach ple bi scy tu por ta lu Mu no.pl w 2014.
Przed sta wi cie le no wej fa li elek tro nicz ne go po pu po po nad dwu let niej prze rwie
od de biu tanc kie go al bu mu Trian gles, wy da li no wy krą żek za ty tu ło wa ny FWRD.
Jest on mie szan ką elek tro ni ki i in spi ra cji mu zy ką so ul R&B i hip -ho pu.

KUP BILET

KUP BILET

President Bongo (ex Gus Gus)
11 listopada 20:00

Alibi Klub, ul. Grunwaldzka 67 we Wrocławiu
Pierw sza tra sa kon cer to wa Pre si dent Bon go w Pol sce!
Ste phan Ste phen sen aka Pre si dent Bon go to je den z za -
ło ży cie li le gen dar nej for ma cji Gus Gus. Przez 20 lat był jej
klu czo wym ele men tem, współ two rząc jej suk ces na wie lu płasz czy znach. Ja ko
wo ka li sta, kom po zy tor, tek ściarz i pro du cent, ale rów nież ja ko de si gner, fil mo wiec
i fo to graf! W tym cza sie pro wa dził rów nież swo ją so lo wą ka rie rę ja ko dj i pro du -
cent, m.in. two rząc ko lek tyw Glu teus Ma xi mus, na gry wa jąc EP -ki i re mik sy dla Si -
gur Rós, Tren temölle ra i Gus Gus. Wio sną 2015 ro ku osta tecz nie opu ścił Gus Gus,
by skon cen tro wać się na swo jej so lo wej ka rie rze. W paź dzier ni ku 2015 ro ku, na -
kła dem Al bum La bel uka zał się je go so lo wy kon cept al bum Se ren ge ti, na gra ny
wspól nie z przy ja ciół mi z Is lan dii. W 2016 ro ku pro jekt zy skał ob li cze
kon cer to we ja ko Pre si dent Bon go & The Emo tio nal Car pen ters i roz po -
czął po dró że po świe cie. Na sce nie Ste phen wy stę pu je z to wa rzy sze -
niem 4 mu zy ków i cha rak te ry stycz ną opra wą wi zu al ną.

Bilet: 59 zł

Gooral Khabaya
9 listopada 20:00

Stara Piwnica, Wrocław ul. Krupnicza 15 
Go oral, czy li Ma te usz Gór ny, pro du cent mu -
zycz ny, za sły nął dzię ki ory gi nal ne mu łą cze -
niu mu zy ki elek tro nicz nej, drum’n’bass
i dub ste pu z mu zy ką gó ral ską.
Kha baya – to ta jem ni ca, coś ukry te go w środ ku. To tak że ty tuł no wej pły ty Go -
ora la oraz jed ne go z utwo rów na niej za war tych, do któ re go barw ny i kli ma tycz -
ny te le dysk w re ży se rii Do ro ty Bo ruń po wstał na pu styn nych te re nach Ma ro ko.
Popularność Gooralowi przyniósł Psio Crew – czyli elektro-góralska
kapela, którą założył w 2004 r. razem z Maciejem Kamerem
Szymonowiczem. W 2011 r. wydał swoją debiutancką płytę Ethno
Elektro, na której znalazło się 14 kawałków, w tym największy hit
Goorala – Karczmareczka. Bilety: 30/35 i 40/50 zł

Urszula
19 listopada 20:00

CS Impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Ur szu la jest wo ka list ką, kom po zy tor ką
i au tor ką tek stów. To z jej re per tu aru
po cho dzą prze bo je ta kie jak Dmu chaw -
ce, la taw ce, wiatr, Na sen, Ry sa na szkle,
Ma li no wy król czy Ko nik na bie gu nach.
Na pol skiej sce nie mu zycz nej z po wo -
dze niem funk cjo nu je od po nad trzy -
dzie stu lat, a jej pły ty nie zmien nie po -
kry wa ją się zło tem i pla ty ną. Bia ła Dro -
ga uka za ła się w 1996 ro ku i z pew no -
ścią jest jed nym z naj waż niej szych al -
bu mów w do rob ku Ur szu li.
Sin gle Na sen i Nie bo dla Cie -
bie do tar ły do pierw sze go
miej sca Li sty Prze bo jów ra -
dio wej Trój ki.

Bilety: 70/60 KUP BILET

KUP BILET

KUP BILET



Hedone Festival
25-26 listopada 22:00

Pralnia, Krakowska 100 we Wrocławiu
Sze ściu za gra nicz nych he adli ne rów,
czo łów ka pol skiej sce ny,
dwa dni, dwie sce ny każ de -
go dnia, naj wyż szej kla sy
tech ni ka.

Bilet: 69 zł | Katnet: 109 zł

Clo ster kel ler
6 li sto pa da 19:00

Sta ry Klasz tor – Sa la Go tyc ka,
ul. Pur ky nie go 1 we Wro cławiu

Czo ło wy przed sta wi ciel nur tu „kli ma -
tycz ne go” roc ka na pol skiej sce nie.
Roz po czy na li w 1988 ro ku, gra jąc cięż -
ką mu zy kę spod zna ku bry tyj skiej no -
wej fa li.Li der ką ze spo łu jest An ja Or -
tho dox ob da rzo na cha rak te ry stycz -
nym gło sem, cha ry zmą i ma nie rą wo -
kal ną. Tek sty An ji – mrocz na i peł -
na me ta for po ezja sta no wią tak że
bar dzo waż ny atut ze spo łu.
Od cza sów de biu tu mu zy ka gru py
prze szła ewo lu cję od cho rych, zim no -
fa lo wych brzmień, po przez flirt z cięż -
kim me ta lem do psy cho de licz ne go,
nie co „za krę co ne go” pop -roc ka z ele -
men ta mi go ty ku. Mi mo tej róż no rod -
no ści Clo ster kel ler po sia da
swój wła sny, ła two roz po -
zna wal ny i cha rak te ry -
stycz ny styl.

Bilety: 50/45/40 zł

KUP BILET

High Contrast
11 listopada 22:00

Pralnia, ul. Krakowska 100 we Wrocławiu
High Con trast, czy li Lin coln Bar rett,
od po nad 12 lat obec ny na sce nie d'n'b,
nie usta ją co za chwy ca fa nów i kry ty -
ków swo imi ko lej ny mi pro duk cja mi
mu zycz ny mi. Choć za czy nał od za in -
te re so wań fil mo wych, któ rych ni gdy
do koń ca nie po rzu cił, na szczę ście dla
mu zy ki elek tro nicz nej, do łą czył
do słyn nej wy twór ni Ho spi tal Re cords.
W kwiet niu 2016 do łą czył do 3Be at
i wy dał pierw szy sin giel dla tej wy -
twór ni, Re mind Me. Rów -
nież dłu go ocze ki wa ny naj -
now szy al bum ma uka zać
się jesz cze w tym ro ku.

Bilety: 39 zł

Asaf Avidan
Into The Labyrinth Solo Tour
16 listopada 19:00

Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67

Cha ry zma tycz ny wo ka li sta z Izra ela
sam na sam ze swo ją gi ta rą ro bi to, co
po tra fi ro bić naj le piej – wcho dząc
w głąb sie bie, two rzy chwi le czy stych
emo cji, któ re prze ka zu je pu blicz no ści
swo im uni kal nym gło sem. The New
York Ti mes opi su je go ja ko nie zwy kłą
hy bry dę: Ar ty sta, któ ry pi sze jak Le -
onard Co hen, śpie wa jak Ro bert Plant
i ma cha ry zmę ka ba re to we go show -
ma na. Wy prze da ne kon cer ty, świet -
ne re cen zje pra sy świa to wej, Pla ty no -
wa i Zło ta Pły ta. Po mię dzy na ro do -
wym suk ce sie, Asaf Avi dan chciał by
przy po mnieć, że jest przede wszyst -
kim bar dem i au to rem tek stów. 
W show, któ re go świad ka -
mi bę dzie my we Wro cła -
wiu – tek sty, me lo die i głos
są w cen trum uwa gi.

Bilety: 180/150/120 zł KUP BILET KUP BILETKUP BILET



Prometeusz
4, 5 listopada 19, 6 listopada 18

CS Impart, ul. Mazowiecka 17, Wrocław

Spek takl akro ba tycz no -ta necz ny,
w któ rym środ kiem wy ra zu wy ko naw -
ców jest bar dzo sze ro ko ro zu mia na for -
ma ru cho wa, czy li ta niec, akro ba cje, te -
atr cie ni, ele men ty ekwi li bry sty ki cyr ko -
wej i wschod nie sztu ki wal ki.
Zbu do wa ne z roz ma chem wi do wi sko
nie jest jed nak po pi sem akro ba tycz nym
gdyż w Pro me te uszu za war ta jest wy -
raź na treść i hi sto ria, a ele men ty ru cho -
we są je dy nie na rzę dzia mi nar ra cji.
Kan wą prze sta wie nia jest an tycz ny mit
o Pro me te uszu, któ ry za po mo cą wy -
kra dzio ne go bo gom ognia bu dzi w lu -
dziach ro zum, my śle nie, kre atyw ność,
pa sje i za in te re so wa nie świa tem.

Polska 120 PRE MIE RA
18 i 19 listopada 18:00

Te atr Lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu,
Du ża Sce na, ul. Bucz ka 16

W Wa li miu, ma łym mia stecz ku po ło -
żo nym w Gó rach So wich, do szło
do nie sa mo wi te go od kry cia. Na stry -
chu pew nej wa lim skiej ka mie ni cy
w sta rych wa liz kach znaj do wa ło się
pu deł ko ze 120 kli sza mi fo to gra ficz -
ny mi z lat 1947 – 1952.
Wa lim scy pa sjo na ci hi sto rii po sta no -
wi li za opie ko wać się zna le zi skiem.
Na czar no – bia łych zdję ciach uka zał
się świat, któ re go już nie ma: lu dzie,
miej sca, kra jo bra zy… Au to rem zdjęć
oka zał się pierw szy po wo jen ny osad -
nik Wa li mia Fi lip Roz bic ki – nie ży ją cy
już or ga ni sta ko ściel ny. 
Zda rze nie to sta ło się in spi ra cją, a jed -
no cze śnie za czy nem, spek ta klu mu -
zycz ne go pt. Pol ska 120 w re ży se rii
Mar ty ny Ma jew skiej.
Part ne rem pro jek tu jest Cen trum Kul -
tu ry i Tu ry sty ki w Wa li miu.

Wstęp wol ny, re zer wa cja tel. 74 666 73 40

Te atr Korba W sta nie
19 listopada 19:00 Wstęp wol ny!

Klub Pod Kolumnami, św Macieja 21
Ak to rzy: Ka ta rzy na Miał kow ska, Ja kub Ko -
wal ski (To masz Ry twiń ski), Ma te usz Kę pa
Ada pta cja i re ży se ria: To masz Ry twiń ski

Au tor ski spek takl Te atru Kor ba, utrzy -
ma ny w kon wen cji ko me dio wej na mo -
ty wach sztu ki Rio Mar ka Ko cha na. Opo -
wia da o oso bi stych re la cjach mię dzy
mał żon ka mi. I za da je py ta nie: czy
na pew no bę dą w sta nie się po ro zu mieć? 

GRIMM: czarny śnieg
18, 19, 20 listopada 19:0O

Scena im. J. Grzegorzewskiego,
ul. Gabrieli Zapolskiej 3 we wrocławiu

Po dróż przez ba śnie jest jak dro ga
do do ro sło ści: trze ba ko goś stra cić
i trze ba coś po rzu cić. Do ko nać wy bo ru,
po my lić się, odejść, mo że wró cić, na -
uczyć się bać. A kie dy świa tem rzą dzi
lęk, ży cie ob cią żo ne jest nad mia rem
traum, nie speł nio nych pra gnień i na -
dziei. To, co wir tu al ne i wy obra żo ne,
oka zu je się bar dziej re al ne niż to, co
wi dać wo kół. W spek ta klu Łu ka sza
Twar kow skie go ze bra ne przez bra ci
Grimm hi sto rie zo sta ją zde rzo ne
z tym, cze go dzi siaj bo imy się naj bar -
dziej. Groź ny, ciem ny las sta je się
wnę trzem na szej wła snej gło wy.

Bilety: 40/30 i 35/27 zł

Być jak Elizabeth Taylor
30 listopada 17:30

Scena im. J. Grzegorzewskiego,
ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław
Ob sa da: Mał go rza ta Fo rem niak, Mar ty na
Kli szew ska, Sam bor Czar no ta, Pa weł De ląg
Sce na riusz i re ż.: Ja kub Prze bin dow ski

Emo cjo nu ją cy spek takl o ży ciu Eli za beth
Tay lor. Ak cja spek ta klu roz po czy na się
w słyn nym ho te lu The New York Pa la -
ce, w któ rym miesz ka wy bit ny psy cho -
log i te ra peu ta To ny Sla wers. Póź ną no -
cą od wie dza go nie spo dzie wa nie je go
wie lo let nia pa cjent ka Eli za beth Tay lor.
Chwi lę po niej zja wia się jej mąż, Ri chard
Bur ton. To je den z naj dra ma tycz niej -
szych wie czo rów naj słyn niej szej pa ry
w dzie jach Hol ly wo od.
Po swo im dru gim, spek ta ku -
lar nym mał żeń stwie po sta -
na wia ją się po now nie roz -
stać...                      Bilety: 70 zł

2016 Dokąd ?
10 listopada 19:00

NFM, pl. Wolności 1 we Wrocławiu
Zbi gniew Pre isner – mu zy ka i re ży se ria
Ewa Lip ska – sce na riusz
Bo ris Ku dlička – sce no gra fia
Wy stą pią: Li sa Ger rard, Be ata Ry bo tyc ka,
An na Sza ła pak, Edy ta Krze mień, Je rzy Tre -
la, Ja cek Wój cic ki, Chór NFM, Wro cław ski
Te atr Pan to mi my. Ze spół mu zycz ny: Do -
mi nik Wa nia – for te pian, Kon rad Ma sty -
ło – for te pian, or ga ny Ham mon da, Jó zef
Skrzek – mo ogi, Ja cek Kró lik – gi ta ra, Łu -
kasz Adam czyk – gi ta ra ba so wa, Sła wo mir
Ber ny – in stru men ty per ku syj ne, Je rzy
Głów czew ski – sak so fon, Adam Drze wiec -
ki – vi rus. Kwar tet smycz ko wy: Zbi gniew
Pa le ta, Ra do sław Pu ja nek – skrzyp ce, Ani -
ta Koź lak – al tów ka, Adam Klo cek – wio -
lon cze la, przy ta jem ni czym udzia le prof.
Sta ni sła wa Ta bi sza. 

Spek takl opar ty jest na tek stach Lu -
cju sza An ne usza Se ne ki i Ewy Lip skiej.
Au to rzy spek ta klu sta ra ją się po ka zać
nie ro ze rwal ną cią głość hi sto rii, któ ra
sta je się dla współ cze snych i przy -
szłych po ko leń ostrze że niem, prze -
stro gą, lek cją po ko ry.
Spek takl sym bo li zu je nie po ko je cy wi -
li za cyj ne i pró bu je od po wie dzieć
na py ta nie: kim je ste śmy dzi siaj – my,
Pol ska, świat – w ro ku 2016?
Spek takl w ra mach Eu ro pej skiej Sto li -
cy Kul tu ry Wro cław 2016.

KUP BILET



Ja dwi ga My dlar ska -Ko wal
Świa do mość lal ki
Do 15 stycz nia 2017
Wro cław ski Te atr La lek, pl. Teatralny 4
Ku ra tor wy sta wy: Syl wia Ryś
Pro jek tant: Arek Śle siń ski

Jed na z naj wy bit niej szych sce no gra fek
świa to we go te atru la lek. Z Wro cław skim
Te atrem La lek zwią za na ja ko sce no graf
od 1981 aż do swo jej śmier ci w ro ku 2001.
Wspól nie z Wie sła wem Hej ną i Zbi gnie wem
Pio trow skim współ two rzy ła Ma łą Sce nę dla
Do ro słych, za pro jek to wa ła opra wę pla -
stycz ną do 30 spek ta kli te atral nych gra -
nych w Pol sce i na ca łym świe cie.

Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta ną pra ce sce no gra ficz ne ar tyst ki, stwo rzo -
ne nie tyl ko do spek ta kli WTL, ale tak że te atrów dra ma tycz nych. Go ście wy sta -
wy zo ba czą peł ną do ku men ta cję pro ce su two rze nia sce no gra fii te atral nej:
od pro jek tu po przez lal kę aż do zdjęć ze spek ta klu. Wro cław ska twór czość ar -
tyst ki to przede wszyst kim sce no gra fie do przed sta wień słyn nej na ca łym świe -
cie Ma łej Sce ny dla Do ro słych, ale tak że do in sce ni za cji dla dzie ci. 

Do 15.01.2017 na go dzi nę przed i po spek ta klach WTL. Wstęp wol ny!

Han na Woj da ła-Mar kow ska
Tkanina artystyczna i elementy
ubioru-struktury, rytmy, materie
4 listopada 17:00

Galeria Tkacka na Jatkach we Wrocławiu,
ul. Stare Jatki 19-23

O swo jej twór czo ści mó wi: (...) wszyst ko
za czę ło się od tka ni ny: od splo tów, po -
wierzch ni tkac kich, prze ni ka ją cych się
ma te rii, w któ rych od kry łam nie koń czą -
ce się moż li wo ści bu do wa nia mo ich ob -
ra zów. (...) Ak tu al ne dzia ła nia twór cze
po le ga ją na prze no sze niu wła sne go
ma lar stwa i ry sun ku w po sta ci dru ków
cy fro wych oraz uni ka to wej tka ni ny
w ubiór. Po nad to w pro jek to wa niu sta -
ram się wy ko rzy stać zja wi ska, któ re
tak że ce nię w sztu ce: struk tu ry, rytm,
po wi do ki, fak tu ry czy ażu ry.

Grze gorz Ko cha niec
Ta rot – Wiel kie Ar ka na | Ry sun ek
5 li sto pa da 17:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
Wy sta wa bę dzie po świę co na Ta ro to wi.
Artysta za pre zen tu je 22 pra ce,  każ da
od no sić się bę dzie do in nej z 22 kart
Wiel kich Ar kan. Są to au tor skie pra ce
od bie ga ją ce od ka no nu Ta ro ta acz po -
wią za ne te ma tycz nie z ich sym bo li ką.
Grze gorz Ko cha niec o sobie: Uro dzi łem
się w 1982 ro ku we Wro cła wiu i ca łe
mo je do tych cza so we ży cie zwią za ne
jest z tym mia stem, tu miesz kam i pra -
cu ję. W 2007r. ukoń czy łem stu dia
na Un. Przy rod ni czym. Stu dia po sze -
rzy ły mo je ho ry zon ty i jesz cze pod czas
nich za czą łem in te re so wać się fi lo zo -
fią, mi to lo gią, li te ra tu rą i sztu ką. Fa scy -
na cja głów nie sur re ali zmem prze ro dzi -
ła się z cza sem w sa mo dziel ne pró by
two rze nia, a po nie waż ry su nek jest
naj prost szą for mą za czą łem ry so wać. 

Spotkanie dwóch światów Pamięć o bitwie pod Legnicą 
Wystawa stała

Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, pl. Henryka Pobożnego 3
No wa eks po zy cja sta ła w Mu zeum Bi twy Le gnic kiej w Le gnic kim Po lu sta no wi
po dróż szla kiem tra dy cji, któ ra dla miesz kań ców Ślą ska – Po la ków oraz Niem -
ców – przez wie ki sta no wi ła waż ną spu ści znę i ele ment wła snej toż sa mo ści.
Wy sta wa kon cen tru je się przede wszyst kim na fe no me nie XIII -wiecz nej bi twy,
któ ra zmie ni ła nie tyl ko lo sy Ślą ska, ale i ho ry zont kul tu ro wy jej miesz kań ców.
Czte ry czę ści wy sta wy po zwa la ją prze śle dzić ge ne zę bi twy jak i źró dła opi su ją -
ce na jazd ta tar ski na Pol skę w 1241 r. Za pre zen to wa no rów nież ślą skie tra dy -
cje bi twy oraz zna cze nie głów ne go jej bo ha te ra – księ cia Hen ry ka, któ re go ko -
lej ne po ko le nia ob da rzy ły przy dom kiem Po boż ny. 



Czte ry ży wio ły: zie mia,
wo da, po wie trze, ogień
24. edy cja wo je wódz kiej wy sta wy
po kon kur so wej
16 li sto pa da 12:00

Ga le ria MDK Śród mie ście,
ul. Du bo is 5 we Wro cławiu

Ko lej na wy sta wa o te ma ty ce eko lo -
gicz nej sta no wi o nie prze mi jal nej i wie -
lo let niej idei edu ka cyj nej po przez dzia -
ła nia ar ty stycz ne na rzecz ochro ny na -
tu ry, przy ro dy i czło wie ka. Roz bu dze -
nie świa do mo ści znisz czal no ści świa -
ta przez szko dli wą ak tyw ność lu dzi jest
nad rzęd nym ce lem cy klu wy staw Zie -
mia jest jed na oraz spo tkań edu ka cyj -
nych pro wa dzo nych w Ga le rii.
Te mat Czte ry ży wio ły na tu ry: zie mia,
wo da, po wie trze, ogień zre ali zo wa ny
zo stał w sied miu tech ni kach ar ty stycz -
nych: ma lar stwo, ry su nek, gra fi ka, gra -
fi ka kom pu te ro wa, fo to gra fia, rzeź ba,
re lief. Uczest ni ka mi wy sta wy są dzie ci
i mło dzież szkół pod sta wo wych, gim -
na zjów i szkół po nad gim na zjal nych.
Mło dzi adep ci sztu ki spro sta li za da niu
pla stycz ne go opi sa nia pięk na zja wisk
na tu ry. Au to rzy wszyst kich prac, któ re
zna la zły się na wy sta wie po kon kur so -
wej, usły sze li mo wę Zie mi od szep tu
po krzyk. Uczest ni cy pla stycz no -eko lo -
gicz ne go dys kur su, za każ dym ra zem
za ska ku ją nas bo gac twem twór czych
wy po wie dzi, a tak że głę bo ki mi prze my -
śle nia mi o miej scu czło wie ka na świe -
cie i pra gnie niem, aby cud ist nie nia
trwał jak naj dłu żej.

Do 24 grud nia 2016

Da nie l Mróz Nad cho dzi Mróz
4 listopada 19:00 Centrum Kultury Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu
Ge niusz ry sun ku, je den z naj waż niej szych ilu stra to rów pol skich, ar ty sta, któ ry
stwo rzył swój wła sny świat wy peł nio ny przez dziw ne po sta cie z po gra ni cza rze -

czy wi sto ści i fan tazj.
Wy sta wa  pre zen tu je  po nad 150 ory gi -
nal nych prac z pry wat nej ko lek cji cór ki
ar ty sty Łu cji Mróz -Raj noch. Bę dą to
ilu stra cje ksią żek Ju liu sza Ver ne, Fran -
za Kaf ki, Sła wo mi ra Mroż ka, Sta ni sła -
wa Je rze go Le ca, Lu dwi ka Je rze go Ker -
na, Hen ry ka Vo gle ra.
Da niel Mróz uro dził się, pra co wał i zmarł
w Kra ko wie (3.02.1917-21.01.1993r.).
Stu dio wał w PWSSP na Wy dzia le po li gra -
ficz nym i gra fi ki oraz w 3- let nim stu dium
sce no gra ficz nym u Ma ria na Eile go. Dy -
plom sce no gra fa otrzy mał z wy róż nie -
niem w 1951r. a w 1953r. – w ka te drze
książ ki, na wy dzia le gra fi ki.

Pa try cja Ma stej Pik se lo za
Wy sta wa in te rak tyw na
Do 14 listopada

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2A
Ku ra tor ka: Mag da le na Skow roń ska

Pik se lo za to efekt ta kie go po więk sze -
nia ob ra zu cy fro we go, w któ rym sta je
się on nie ostry i nie mo że być do koń -
ca od czy ta ny. Skraj ny zoom, któ re go
do świad cza my w pik se lo zie, po zwa la
wi dzo wi na za tra ce nie się w wi zu al nej
po ten cjal no ści ob ra zu i za chę ca do uło -
że nia je go zna cze nia na no wo.
In sta la cja w prze strze ni Sa mo ob słu -
go we go Mu zeum to prze strzeń to tal -
na, zło żo na z ma sy ko lo ro wych ele -
men tów – pik se li, któ re moż na do wol -
nie ukła dać. Łą cze nie ze so bą wy bra -
nych pik se li wpły wa na stop nio we wy -
ła nia nie się z po zor ne go cha osu,
kształ tów i zna czeń.

Wstęp wolny!

Mi ra Bocz nio wicz ZDRAP KA
In sta la cja in te rak tyw na
8 listopada 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
Zdrap ka – to utwór i au tor ska kom po -
zy cja tek stu, ob ra zu i ukry tej for my
prze ka zu. To ro dzaj Ob ra zów/przed -
sta wień opar tych na kon tra ście z uży -
ciem warstw, któ re peł nią ro lę Za sło -
ny. In sta la cja jest grą z ta bu sztu ki
kla sycz nej za ka zu ją cym do ty ka nia
dzieł. Pra ce wy ma ga ją in te rak cji ze
stro ny wi dza, któ ry po przez swo je
dzia ła nie współ two rzy ob raz. Ca łość
do peł nia me dium fil mo we re je stru ją -
ce pro ces od kry wa nia ob ra zów uta jo -
nych i kształ to wa nia ich for my.
Mi ra Bocz nio wicz – ar tyst ka i wy kła -
dow ca aka de mic ki. Stu dia na ASP we
Wro cła wiu na Wy dzia le Gra fi ki w pra -
cow niach Gra fi ki Ar ty stycz nej prof. An -
drze ja Ba sa ja i Ma lar stwa prof. Andrze -
ja Klim cza ka -Do brza niec kie go (2000).



Ka ta rzy na Kul pa
Foseny
19 listopada 18:30

Kontury Kultury, ul. Jagiellończyka 10
Foseny to zde rze nie wiel ko for ma to -
wych prac z cy klu Pa lin dro my z ma lar -
ski mi mi gaw ka mi zre ali zo wa ny mi
na mi nia tu ro wych for ma tach.
Ka ta rzy na Kul pa – ab sol went ka ma -
lar stwa na wro cław skiej ASP, in struk -
tor warsz ta tów pla stycz nych w Kon -
tu rach Kul tu ry. Do tych czas pre zen to -
wa ła swo je pra ce  głów nie we Wro cła -
wiu, ale rów nież w Da nii, Niem czech,
Por tu ga lii i Hisz pa nii. Kie dy nie ma lu je
to roz ma wia o ma lar stwie.

Rezerwacja: biuro@konturykultury.art.pl

Lwów 24 czerw ca 1937 Mia sto, ar chi tek tu ra, mo der nizm
Do 20 listopada

Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu, ul. Ber nar dyń ska 5
W mu zeum Ar chi tek tu ry trwa wy sta wa, któ rej ku ra to rem jest pro fe sor An drzej
Szczer ski, po świę co na jest mo der ni stycz nej ar chi tek tu rze i urba ni sty ce Lwo wa.
La ta Dru giej Rze czy po spo li tej przy nio sły no we moż li wo ści roz wo jo we, któ re zo sta ły
kon se kwent nie wy ko rzy sta ne na rzecz bu do wy no wo cze sne go mia sta o waż nej
po zy cji w kra ju i w re gio nie Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej. Przede wszyst kim stwo -
rzo no ra my dla funk cjo no wa nia zło żo ne go or ga ni zmu miej skie go i co dzien ne go ży -
cia miesz kań ców, dzię ki któ rym mo gły dzia łać tak róż ne sto wa rzy sze nia i twór cy,
sta no wią cy o dy na mi ce ży cia kul tu ral ne go mia sta.
Wy sta wa w Mu zeum Ar chi tek tu ry we Wro cła wiu jest pierw szą tak ob szer ną
pre zen ta cją osią gnięć lwow skich ar chi tek tów, któ re po ka za ne zo sta ną na tle in -
nych dzie dzin ży cia kul tu ral ne go w mie ście, za po śred nic twem pla nów, ma kiet
ar chi tek to nicz nych, fo to gra fii, dzieł sztu ki, pla ka tów, pocz tó wek i fil mów. Opra -
co wa na w opar ciu o ko lek cje pu blicz ne i pry wat ne z Pol ski i Ukra iny jest róż no -
rod nym por tre tem mo der ni stycz ne go mia sta i pod kre śla ro lę Lwo wa ja ko cen -
trum no wo cze sno ści w cza sach Dru giej Rze czy po spo li tej.

Dwie wy sta wy – je den wer ni saż
8 li sto pa da 17:00

Otwar te Pra cow nie Ar ty stycz ne dla Do ro słych – Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej
im. Eu ge niu sza Gep per ta, Ru ska 46c/7 we Wro cławiu

OKNA Z BRE SLAU – in ny wy miar. Wy sta wa ry sun ku i in sta la cji Ry szar da Pa -
jącz ka jest pre zen ta cją cy klu prac in spi ro wa nych sta ry mi, zde mon to wa ny mi
obiek ta mi ar chi tek to nicz ny mi z te re nu Wro cła wia i oko lic.
ŚCIA NA – trzy pusz ki. Oprócz ma lar stwa, Be ata Bols w cza sie wer ni sa żu za pre -
zen tu je per for man ce. Do udzia łu w nim ar tyst ka za pro si ła Gru pę Dzia łań Ar ty -
stycz nych z Ogni ska Kul tu ry Pla stycz nej dla Do ro słych i ak to rów te atru im pro -
wi za cji – Jo an nę i Ar tu ra Jó sko wia ków.

Ja n Kan ty Paw luś kie wi cz Sensy Byty Mara
27 listopada 17:00

Centrum Kultury Zachód, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław. Bilet: 10 zł
Wy sta wie to wa rzy szy go dzin ne spo tka nie z udzia łem Ja na Kan te go Paw luś kie wi -
cza w twór czym dia lo gu z oso bą pro wa dzą cą.
Ar ty sta wy ko na pod czas wer ni sa żu kil ku utwo rów mu zy ki pol skiej i ame ry kań -
skich stan dar dów jaz zo wych. Spo tka niu to wa rzy szy też pro jek cja mul ti me dial -
ne go wer ni sa żu – Ścia ny w 3D. Na film skła da się ani ma cja stwo rzo na na ba zie
7 ob ra zów z cy klu: Ścia ny, na ma lo wa nych w tech ni ce żel -art. Ani ma cji to wa rzy -
szy mu zy ka tak że au tor stwa Ja na Kan te go Paw luś kie wi cza.

Ma riya Hoy in
Pe ry fe rium
Do 14 listopada

Mu zeum Współ cze sne Wro cław,
pl. Strzegomski 2A
Ku ra tor ka: Mag da le na Skow roń ska

Ma riya Hoy in zaj mu je się fo to gra ficz -
nym po szu ki wa niem miejsc, któ re
znaj du ją się po za cen trum. Jak sa ma
mó wi (...). Mój pro jekt za kła da od czy -
ty wa nie mia sta przez pry zmat przy -
pad ko wych spo tkań. To tak że pró ba
zba da nia mia sta po przez sa mo iden -
ty fi ka cję, od na le zie nie w nim sa mej
sie bie. W pra cy z fo to gra fią ana lo go -
wą wy ko rzy stu je sta re kli sze, dla te go
de cy zja o osta tecz nym wy glą dzie jej
prac zo sta je po stro nie ży we go ma te -
ria łu. We Wro cła wiu ba da miej sca
i sta ny pe ry fe rycz ne mia sta. Szu ka te -
go, co znaj du je się po za ofi cjal ną wi zją
i je go zde kla ro wa nym cen trum. Ru ty -
na i zwy czaj ność, a tak że za sko cze nie
i nie oczy wi stość – to ich po szu ku je
pod czas swo ich fo to gra ficz nych po -
dró ży przez mia sto.
Pro jekt jest czę ścią cy klu re zy den cji
współ or ga ni zo wa nych przez Pro gram
Re zy den cji Ar ty stycz nych A -i -R Wro
w ra mach ESK Wro cław 2016.



Sto lar ski kunszt. Me ble XV -XVII wie ku
DO 31 grud nia 2016

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Ku ra tor wy sta wy: Mał go rza ta Kor żel -Kra śna

Jak daw niej wy ko ny wa no me ble, w ja ki spo sób je de ko ro wa no, do cze go słu ży ły
pul ty nek, ka bi net i skrzyn ka -kra mik?
Od po wie dzi na te i in ne py ta nia moż na bę dzie zna leźć na wy sta wie przy go to -
wa nej przez Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu. Po ka za nych zo sta nie po -
nad 250 za byt ków po cho dzą cych z naj waż niej sze go w hi sto rii me blar stwa okre -
su, czy li cza sów od śre dnio wie cza do wcze sne go ba ro ku.
Jed nym z naj star szych me bli po ka zy wa nych na wy sta wie jest XV -wiecz -
na skrzy nia wy ko na na z wy drą żo ne go pnia dę bo we go. Obok niej zwie dza ją cy
obej rzą me ble póź niej sze, któ rych pier wo wzo rem by ła wła śnie skrzy nia. Są to
skrzy necz ka, pul ty nek (słu żył do prze cho wy wa nia róż nych przy bo rów), ka bi net
oraz szaf ka i sza fa. Wśród eks po na tów znaj dują się rów nież daw ne sto ły, krze -
sła, fo te le, a tak że drew nia ne pusz ki, kie li chy oraz pion ki do gry.
Ce lem wy sta wy jest z jed nej stro ny po ka za nie ewo lu cji me bli skrzy nio wych
i szkie le to wych, a z dru giej uka za nie spo so bów ich wy twa rza nia – wi dzo wie zo -
ba czą na rzę dzia sto lar skie, po zna ją róż ne ga tun ki drew na, spo so by je go cię cia
i łą cze nia. Pre zen to wa ne są rów nież mo de le, któ re umoż li wią po zna nie kon -
struk cji naj po pu lar niej szych me bli.
Wy sta wie to wa rzy szy ka ta log (Mał go rza ta Kor żel -Kra śna, Me ble XV -XVII wie ku),
któ ry jest pio nier skim dzie łem w mu ze al nic twie pol skim – jest to pierw sze opra -
co wa nie po świę co ne me blom XV -XVII w. po cho dzą cym z pol skich zbio rów.

Kamil Moskowczenko
Re lik ty
18 listopada 18:00

Galeria Mieszkanie Gepperta,
ul. Ofiar Oświęcimskich1/2, Wrocław
ku ra tor: An na Ko ło dziej czyk

Re lik ty dol no ślą skie to ma lar ska ilu stra -
cja fa zy „umie ra nia” obiek tu. Cykl ten
zo stał ufun do wa ny na od czu ciu o re li -
gij nym wy mia rze – głę bi nie wzru szo nej
po wa gi. Dla Re lik tów prze strzeń po jęć
i przed mio tów sa kral nych jest rów nie
bez względ nie pod da na de gra du ją cej si le
za po mnie nia jak po pa da ją ce w ru inę
szko ły, ma nu fak tu ry, pa ła ce i do my. 
Ka mil Mo skow czen ko – ab sol went Wy -
dzia łu Ma lar stwa i Rzeź by ASP we Wro -
cła wiu; dy plom z malar stwa zre ali zo wa -
ny w 2009 ro ku. Współ twór ca wro cław -
skiej ga le rii sztu ki EM DES (wraz z Pio -
trem Bla jer skim). W swo jej twór czo ści
wy ko rzy stu je re ali za cje ma lar skie,
obiek ty i in sta la cje, per for man ce.

Do 9.12. we wt, cz, pt – 16:00-19:00

Jak pre zen tu je się sztu ka pa pie ru
w no wo cze snej od sło nie? 
25 li sto pa da 18:00

Ga le ria Sztu ki Tęt no, Jatki 12-13 we Wro cła wiu
Na wystawie za pre zen to wa ne zo sta ną pra ce wy ko na ne w Mu zeum Pa pier nic -
twa w dusznikach Zdroju pod czas mie sięcz ne go Pro gra mu Re zy den cji Ar ty stycz -
nej A -i -R Wro Mistrz i Uczeń, w ra mach ob cho dów ESK Wro cław 2016. 
Bo ha ter ka mi pro gra mu by ły: dr Mag da le na So boń (w ro li Mi strza) oraz Bar ba ra My -
dlak (w ro li Ucznia). Ar tyst ki zo sta ły wy bra ne spo śród pra cow ni ków i stu den tów
Aka de mii Sztuk Pięk nych im. W. Strze miń skie go w Ło dzi, z któ rą Mu zeum Pa pier -
nic twa współ pra cu je. W trak cie swo jej re zy den cji Mag da le na So boń i Bar ba ra My -
dlak mia ły oka zję ko rzy stać z czer pal ni pa pie ru oraz po mo cy wy kwa li fi ko wa nych
pra cow ni ków. Wszyst kie dzie ła zo sta ły przy go to wa ne na oczach zwie dza ją cych,
przez co rów nież Go ście Mu zeum sta li się świad ka mi pro ce su twór cze go.
Mag da le na So boń – wią za ła swo je dzia ła nia twór cze z dźwię kiem, któ ry to wa -
rzy szył pro ce so wi wy twa rza nia pa pie ru ręcz nie czer pa ne go, je go „na ro dzi nom”.
Efek tem pra cy re zy den cyj nej są re ali za cje o cha rak te rze prze strzen nym, w for -
mie wyj ścio wej na wią zu ją ce do kształ tu tu by.
Bar ba ra My dlak – in try go wa ły ją zmia ny zwią za ne z okre so wą od no wą świa ta,
ta jem ni ca na rodzin, śmier ci i od ro dze nia, ja ką moż na za ob ser wo wać w ryt mie
przy ro dy. Nie skoń czo ne po wta rza nie te go sa me go cy klu, po dob ne do te go, w ja ki
spo sób po wsta ją pra ce z pa pie ru. In spi ra cją dla jej pra cy re zy den cyj nej sta ły się
for my skal ne, któ re uj rza ła pod czas wę drów ki po Gó rach Sto ło wych. 

Promocje 2016
26. Ogól no pol ski Prze gląd
Ma lar stwa Mło dych 
25 listopada 18:00

Ga le ria Sztu ki w Le gni cy, Ga le ria Ring
Wy sta wa i kon kurs dla ab sol wen tów
kra jo wych wyż szych uczel ni pla stycz -
nych, któ rzy otrzy ma li dy plom w ro -
ku 2016 lub w 2015 r. w pra cow ni ma -
lar stwa. Głów ną na gro dę sta no wi wy -
sta wa in dy wi du al na lau re ata wraz
z ka ta lo giem. Ideą Przeglądu jest pre -
zen ta cja i do ku men ta cja po szu ki wań
twór czych naj młod sze go po ko le nia
ma la rzy oraz uła twie nie mło dym
twór com star tu w doj rza łe ży cie ar ty -
stycz ne, cze mu słu żyć ma pro wa dzo -
na przez Ga le rię dzia łal ność wy sta -
wien ni cza, edy tor ska i pro mo cyj na. 
Wy sta wa czyn na od 4.11 do 12.12.2016r.
Wstęp wol ny!

Krok Se ba stian, 3 Cur ri cu lum Vi tae



Listopad
2016

mnwr.art.pl

Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5 
50-153 Wrocław 
wtorek – piątek: 10.00–16.00,
sobota – niedziela: 10.00–17.00

Wystawy stałe:
↦ Wystawa śląskiej rzeźby kamiennej  
     XII–XVI w. (w nowej aranżacji) 
↦ Sztuka śląska XII–XVI w. 
↦ Sztuka śląska XVI–XIX w. 
↦ Sztuka europejska XV–XX w. 
↦ Sztuka polska XVII–XIX w. 

Wystawy czasowe:
↦ Wrocławska Europa
20 września – 31 grudnia 2016
↦ Młodzi w Muzeum. Poziom najwyższy
8 października – 20 listopada 2016
↦ Stolarski kunszt. Meble XV–XVII wieku
18 października – 31 grudnia 2016

Muzeum 
Etnograficzne
ul. Traugutta 111/113 
50-419 Wrocław
wtorek – środa, piątek – niedziela:  
10.00–16.00, czwartek: 9.00–16.00

Wystawa stała:
↦ Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość

Wystawa czasowa:
↦ Skarby europejskiej kultury tradycyjnej
2 września 2016 – 26 lutego 2017 
Patronat honorowy: Polski Komitet do Spraw UNESCO  
i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Panorama 
Racławicka
ul. Purkyniego 11 
50-155 Wrocław
wtorek – niedziela: 9.00–16.00

Wystawa stała:
↦ Dzieło J. Styki i W. Kossaka z lat 1893–1894 
upamiętniające 100. rocznicę insurekcji kościuszkowskiej 

Wystawa czasowa:
↦ Grunwald 1410. Bohaterowie bitwy. Stanisław Eugeniusz  
Bodes – szkice do panoramy bitwy pod Grunwaldem
22 września – 20 listopada 2016

Pawilon Czterech Kopuł. 
Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
wtorek, czwartek: 10.00–16.00,  
środa: 9.00–16.00,  
piątek, niedziela: 10.00–18.00,  
sobota: 10.00–20.00

Wystawa stała:
↦ Kolekcja sztuki polskiej II połowy 
XX i XXI wieku

Wystawa czasowa:
↦ Letnia Rezydencja. Kolekcja Marxa 
gościnnie we Wrocławiu
23 sierpnia 2016 – 22 stycznia 2017

↳ KABINET (fragment), płd. Niemcy lub Śląsk 1. poł. XVII w. 
fot. Jerzy Buława#do

czterech 
razy
sztuka!



An na Pa cio rek Her ber tia da
Cie niem wia tru za pi sa ne
30 li sto pa da 17:00

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry we Wro cła wiu
pl. T. Ko ściusz ki 10
Wier sze za pre zen tu ją:
Au tor ka spo tka nia – An na Pa cio rek
Ewa Jed no róg i Bro ni sław Woj cie chow ski
Sło wo wstęp ne – ks. dr Pa weł Ma ciąg
Mu zyka – prof. Wal de mar Za bor ski (gi ta ra)
Mo de ra cja – Wie sła wa Ku cię ba

Ko ło li te ra tów Pol skich im. Zbi gnie wa
Her ber ta Od dział we Wro cła wiu za -
pra sza na spo tka nie po etyc ko -mu -
zycz ne An ny Pa cio rek z cy klu Her ber -
tia da pt. Cie niem wia tru za pi sa ne.
An na Pa cio rek – wy ko nu je da le ki od
po ezji za wód, bie głe go re wi den ta.
Z za mi ło wa nia jest ro man tycz ną po -
et ką i wiel ką ma rzy ciel ką, z du szą
okra szo ną z lek ka me lan cho lią, dla te -
go lu bi je sień z nut ką fio le tów.
Spo tka nie zwią za ne jest z pro mo cją
pią te go zbo ru jej po ezji.
Przy na le ży do czte rech or ga ni za cji po -
etyc kich i udzie la się na fb na trzech
por ta lach po etyc kich.

Pro fe sor Wal de mar Za bor ski – gi ta -
rzy sta, wir tu oz, pe da gog aka de mic ki,
dy ry gent, ju ror i lau re at wie lu kon kur -
sów gi ta ro wych w kra ju i za gra ni cą.
Do tej po ry wy dał trzy pły ty so lo we:
Wiecz ne Pre lu dium 1, Wiecz ne Pre lu -
dium 2 oraz Cień Two je go Uśmie chu
(The sha dow of your smi le).
Je go ucznio wie od no szą suk ce sy.

Wstęp wol ny!

Eric Le iser
Eksperymentalne filmy animowane | Po kaz + spo tka nie z ar ty stą
4 listopada 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 | Wstęp wol ny!
Eric Le iser – ame ry kań ski ar ty sta mul ti me dial ny, twór ca ani ma cji „stop mo tion”
i sztu ki ho lo gra ficz nej. Je go pra ce pre zen to wa ne by ły w licz nych mu ze ach, ga le -
riach, ki nach i na fe sti wa lach na ca łym świe cie. Eric Le ise ma na swo im kon cie 20
fil mów krót ko me tra żo wych i 3 peł ne me tra że, z któ rych ostat ni (GLITCH IN THE
GRID), miał pre mie rę na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Ani ma cji w An ne cy.
Po zo sta jąc pod sil nym wpły wem cze skie go al che mi ka ani ma cji czy li Ja na Svank -
ma je ra (któ ry no ta be ne nad zo ro wał pra ce nad jed nym z je go peł no me tra żo -
wych fil mów) Eric Le iser w mi strzow ski spo sób łą czy w swych fil mach ani ma -
cję prze strzen ną z na tu ral nym, „ży wym” pla nem, osią ga jąc fan ta stycz ne, sur re -
ali stycz ne efek ty.

Ma cie j Ła giew ski
i Ro ber t Go ne ra
Z cyklu: Do wód Toż sa mo ści
3 li sto pa da 18.00 Wstęp wol ny!

Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
Do wód Toż sa mo ści to cykl spo tkań
w Klu bie Mu zy ki i Li te ra tu ry re ali zo wa ny we dług pro jek tu Ewy Gil -Ko ła kow -
skiej po świę co ny Wro cła wio wi i je go miesz kań com. Ce lem pro jek tu jest przy -
wo ła nie ko rze ni współ cze snych wro cła wian, a tak że ich związ ków z mia stem.
Dr Ma ciej Ła giew ski – pol ski praw nik i hi sto ryk, dy rek tor Mu zeum Hi sto rycz ne -
go we Wro cła wiu oraz Mu zeum Miej skie go Wro cła wia. Specjalizuje się w historii
Wrocławia i Śląska, opublikował liczne prace poświęcone dziejom i architekturze
Wrocławia. Działa na rzecz utrzymania i odnowienia wrocławskich zabytków.
Robert Gonera – polski aktor teatralny i filmowy. W 1991r. ukończył wrocławską
PWST, w której później prowadził zajęcia warsztatowe. 21 czerwca 1991r.
zadebiutował w roli Motła Kamzoila w musicalu Skrzypek na dachu Jerry'ego
Bocka, w reżyserii Jana Szurmieja na scenie Operetki Wrocławskiej. 
Aktorka Be ata Ra kow ska przeczyta frag men ty książ ki Ewy Gil -Ko ła kow skiej Do -
wód Toż sa mo ści. Ak tor ka Ol ga To ma szew ska przeczyta wiersz au tor stwa Lo -
tha ra Herb sta. Pro wa dze nie Alek san dra Dan ko wia kow ska -Kor man. W czę ści
mu zycz nej wy stęp ze spo łu Vracz. 

Dr Ma ciej Ła giew ski





2 LISTOPADA ŚRODA
KONCERTy » » » 

NOWA MUZyKA ŻyDOWSKA
19:00 Hotel Pałac Staniszów, Jelenia Góra
SKARBy MAUZOLEUM 
PIASTóW ŚLąSKICH
19:00 Mauzoleum Piastów Śląskich

ZADUSZKI W STARyM KLASZTORZE
19:30 Klub Stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe

SPOTKANIA » » » 
SKARBy MAUZOLEUM 
PIASTóW ŚLąSKICH
19:00 Mauzoleum Piastów Śląskich

3 LISTOPADA CZWARTEK
KONCERTy » » » 

W MINIATURZE
19:00 NFM, Sala Kameralna
DECAPITATED 19:00 Klub Alibi
AKURAT, KONIEC ŚWIATA
19:00 Klub Stary Klasztor
30.000 MONKIES [BEL], AVECAESAR
[PL], PAPERPLANES [PL]
20:00 Klub Ciemna Strona Miasta
LAO CHE 20:00 NFM, Sala Główna KGHM

SPEKTAKLE » » » 
KOSMICZNA DZIURA
10:00 Centr. Technologii Audiowizualnych
DZIADóW CZĘŚĆ III
17:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
DZIWNy PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SZALONE NOŻyCZKI
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
DOWóD TOŻSAMOŚCI: DR MACIEJ
ŁAGIEWSKI I ROBERT GONERA
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » » 
AFRyKAńSKA PRZyGODA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

4 LISTOPADA PIąTEK
KONCERTy » » » 

PIEŚNI O MIŁOŚCI I TĘSKNOCIE
18:30 Klub Pod Kolumnami
SANTO SUBITO
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
MACIEJ MAZUREK TRIO
19:00 ODT Światowid
AGNIESZKA CHyLIńSKA 
FOREVER CHILD TOUR
19:00 Wrocławskie Centrum Kongresowe 

RECITAL GRZEGORZA BUKAŁy 
19:30 Galeria Ślimak
PIEŚNI KOZACKIE
19:30 Klub Pod Kolumnami
ORFEO 20:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
DZIADóW CZĘŚĆ III
12:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
PROMETEUSZ 19:00 Impart
DZIWNy PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
USŁySZEĆ TANIEC
19:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
DWIE MORGI UTRAPIENIA
20:00 Legnickie Centrum Kultury

WySTAWy » » » 
LETNIA REZyDENCJA. 
KOLEKCJA MARXA OPROWADZANIE
15:00 Pawilon Czterech Kopuł
DANIEL MRóZ NADCHODZI MRóZ
19:00 Centrum Kultury Zamek
HANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA
TKANINA ARTySTyCZNA...
17:00 Galeria Tkacka
ERIC LEISER EKSPERyMENTALNE
FILMy ANIMOWANE
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » »
WROCŁAW IDZIE NA WOLNOŚĆ. 
WIP 31.1/3. WRĘCZENIE KRZyŻy
WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
9:00 Centrum Historii Zajezdnia
TRADyCJE MUZyCZNE 
GóRALI CZADECKICH
15:00 Muzeum Etnograficzne
IMMIGRATED PIECES
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
AFRyKAńSKA PRZyGODA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

5 LISTOPADA SOBOTA
KONCERTy » » » 

FUJAROVé
Fujara i muzyka na ten instrument
15:00 Muzeum Etnograficzne
USŁySZEĆ TANIEC
19:00 CK Muza, Lubin
POWRóT DO PRZESZŁOŚCI
18:00 Oratorium Marianum
STABAT MATER
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
METROPOLIS MUZyKA: CZERWIE
19:00 Centrum Kultury Zamek
KATKA KOTECKA 20:00 Galeria Ślimak
OBSCURA 20:00 Klub Liverpool
SAMBACATUM 21:00 Wędrówki Pub

SPEKTAKLE » » » 
ZESPóŁ PIEŚNI I TAńCA ŚLąSK
17:00 PGE Turów Arena, Zgorzelec
WyJąTKOWO (NIE) O NAS
18:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
GDZIE CHRZEST TAM NADZIEJA
18:45 Kościół p.w. Św. Michała Archanioła
CyGANERIA 19:00 Opera Wrocławska
DZIWNy PASAŻER
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
USŁyCZEĆ TANIEC
19:00 CK Muza, Lubin
PROMETEUSZ 19:00 Impart
SHIRLEy VALENTINE 19:00 Teatr Arka
POMOC DOMOWA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WySTAWy » » » 
STOLARSKI KUNSZT. MEBLE XV–XVII
WIEKU DZIEń OTWARTy
10:00-17:00 Muzeum Narodowe 
GRZEGORZ KOCHANIEC
TAROT-WIELKIE ARKANA
17:00 Klub Pod Kolumnami

SPOTKANIA » » » 
O MALARSTWIE ANTOINE’A PESNE’A 
12:00 Muzeum Narodowe
IN ART WE TRUST. THE LUXUS GROUP 
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
NIEJEDNO IMIĘ POEZJI
17:00 Salonik artystyczny u Daphne

DLA DZIECI » » » 
PROJEKTUJEMy PIĘKNE MEBLE
10:00 Muzeum Narodowe
EKOINNOWACJE W MIEŚCIE 
11:00 Centrum Poznawcze
SENSOPLASTyKA DLA MALUCHA
11:00 i 12:30 Centrum Kultury Zamek
LABORATORIUM 
SZALONyCH NAUKOWCóW
13:00 16:00 Sala Koncert. Radia Wrocław
AFRyKAńSKA PRZyGODA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CO KROKODyL JADA NA OBIAD?
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
DZIECI Z BULLERByN
17:00 Scena Kameralna

6 LISTOPADA NIEDZIELA
KONCERTy » » » 

POD GóRALSKą STRZECHą 
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
ALICJA MAJEWSKA
WŁODZIMIERZ KORCZ
16:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów



Glo bal Ju sti ce Ni ght
Glo bal na spra wie dli wość za czy na
się od lo kal nych spo tkań
24 li sto pa da 19:00

Pro za, Przej ście Garn car skie 2, Wro cław
Pol ska Zie lo na Sieć oraz Fun da cja Eko -
Ro zwo ju za pra sza ją wszyst kich, któ rzy
lu bią wie dzieć, jak jest urzą dzo ny świat
i chcą rów nych szans roz wo ju dla sie -
bie i in nych. W pro gra mie pre mie ra fil -
mu Do bre ży cie, spo tka nie z Ma te -
uszem Ja ni szew skim – au to rem książ ki
Dom nad rze ką Lo es, pol sko -ke nij ski
ro mans mo do wy i noc z do brą mu zy -
ką, któ rą za pew ni DJ Jo teff (So und by
So und Re cords).

Wej ściów ki: k.za rem ba@eko.org.pl

Sztu ka w cza sach za ra zy
Wy kład Zu zan ny Mi ko ła jek
Cykl: Mój Śląsk. Fa scy na cje
19 listopada 12:00

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu
O ślą skich i eu ro pej skich fun da cjach
wo tyw nych po wsta łych w po dzię ce
za wy ga śnię cie epi de mii dżu my. Nie -
wie le osób zda je so bie spra wę, jak wie -
le ko ścio łów, ka plic, oł ta rzy lub ko lumn
wo tyw nych, zo sta ło wznie sio nych ja ko
po dzię ko wa nie Bo gu za wy ga śnię cie
gra su ją cej epi de mii dżu my. Zo sta ną
za pre zen to wa ne wy bra ne za byt ki z te -
re nu Europy, m.in.: słyn ne ko ścio ły
San ta Ma ria del la Sa lu te oraz Il Re den -
to re w We ne cji. Wstęp wol ny!

Mu zy kant, wo dzi rej, DJ O współ cze snym we se lu
Wy kład Agniesz ki Sze pe tiuk -Ba rań skiej
19 listopada 15:00

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, ul. Traugutta 111/113. Wstęp wol ny!
Et no graf ka za bie rze słu cha czy w świat współ cze sne go we sel ne go ry tu ału, w któ -
rym spla ta ją się po trze by na rze czo nych i pre sja spo łecz nych ocze ki wań, kon sump -
cyj ne mo dy i zma ga nia z tra dy cją, emo cje i biz nes. Przed sta wi wy ni ki swo ich ba dań
te re no wych nad mu zy ką we sel ną i spró bu je od po wie dzieć na py ta nie, co wy bo ry
współ cze snych par i spo sób prze ży wa nia we se la mó wią o obec nych cza sach.

Ca łe SPEK TRUM sce na riu sza
II Fe sti wal Fil mo wy Spektrum w Świd ni cy  www.spektrumfestiwal.pl
9-13 li sto pa da 2016 Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, Świdnica
W tym ro ku te ma tem prze wod nim festiwalu jest sce na riusz, wo kół któ re go zbu do -
wa no wie le wy da rzeń spe cjal nych – warsz ta tów, wy kła dów i dys ku sji.
Fe sti wal to po raz ko lej ny po ka zy naj cie kaw szych fe sti wa lo wych ty tu łów wśród,
których znaj dzie się m.in. przed pre mie ro wo: Eder ly Pio tra Du ma ły, Las 4. ra no Ja -
na Ja ku ba Kol skie go, Plac za baw Bar to sza M. Ko wal skie go. No wy film Kol skie go
to wiel ki po wrót Krzysz to fa Maj chrza ka, a jed no cze śnie nie zwy kle oso bi ste dzie ło
jed ne go z naj waż niej szych pol skich re ży se rów ostat nich 25 lat. Film Plac za baw to
de biut Bar to sza M. Ko wal skie go, któ ry zna lazł się w kon kur sie głów nym pre sti żo -
we go MFF w San Se ba stian, a w Gdy ni zdo był na gro dę za de biut re ży ser ski. Zdję -
cia do fil mu od by wa ły się w Świd ni cy oraz w Wał brzy chu. Pokazany zostanie
także je den z naj gło śniej szych fil mów se zo nu (na gro dzo ny Srebr nym Niedź wie -
dziem za sce na riusz pod czas te go rocz ne go Ber li na le) Zjed no czo ne Sta ny Mi ło ści
w re ży se rii To ma sza Wa si lew skie go. W mię dzy na ro do wej czę ści pro gra mu zna lazł
się no wy ob raz Cri stia na Mun giu – Eg za min. Przed sta wi ciel ru muń skiej no wej fa li
za no wy film wy róż nio ny zo stał pod czas MFF w Can nes na gro dą za re ży se rię.
II Świd nic ki Fe sti wal Fil mo wy to dwie na gro dy pu blicz no ści – dla naj lep sze go no we -
go fil mu peł no me tra żo we go (fil my pre mie ro we lub przed pre mie ro we) oraz dla jed -
ne go z 10 Krót ko me tra żo wych Pol skich Fil mów Fa bu lar nych.
Odbędą się także po ran ki dla dzie ci i po ka zy dla se nio rów, a tak że wy sta wy: fo to gra -
fii Zu zy Kol skiej re KON STRUK CJA i wystawa zwią za na z Krzysz to fem Kie ślow skim.
Poza Świdnicą po ka zy przed fe sti wa lo we od bę dą się m.in. na Dwor cu Głów nym  we
Wro cła wiu oraz w Dzier żo nio wie, Pie szy cach, Wał brzy chu i Mar ci no wi cach.



GOTyK W POLSCE
12:00 Muzeum Narodowe
DWUNASTA PODRóŻ WOKóŁ GLOBU
12:00 CK Muza, Lubin

DLA DZIECI » » » 
RySUJEMy KIEDy MALUJEMy
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
CO KROKODyL JADA NA OBIAD?
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
ROBIMy LAJKONIKA
12:00 Muzeum Etnograficzne
PLASTUSIOWy PAMIĘTNIK
12:00 CK Muza, Lubin
PIOTRUŚ PAN
12:30 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
DZIECI Z BULLERByN
17:00 Scena Kameralna

7 LISTOPADA PONIEDZIAŁEK
KONCERTy » » » 

GABA KULKA 19:00 Impart
SPEKTAKLE » » » 

POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

FILMy » » » 
BENTE I OLEK
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
FRITZ BAUER – ŚMIERĆ NA RATy
19:00 Synagoga pod Białym Bocianem

SPOTKANIA » » » 
MARCIN MELLER
18:00 MBP Filia 57

DLA DZIECI » » » 
PLASTUSIOWy PAMIĘTNIK
9:00 CK Muza, Lubin

8 LISTOPADA WTOREK
KONCERTy » » » 

KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWy 
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
ANGELIQUE KIDJO 19:30 Impart

SPEKTAKLE » » » 
ŚWIAT I JUŻ  9:30 Teatr PWST
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
EUGENIUSZ ONIEGIN
19:00 Opera Wrocławska
SKAZANE NA OGIEń
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego -
Sala Prób 205

WySTAWy » » » 
DWIE WySTAWy – JEDEN WERNISAŻ
17:00 Ognisko Kultury Plastycznej 
MIRA BOCZNIOWICZ ZDRAPKA
18:00 Galeria Entropia

FILMy » » » 
PRZy PLANTy 7/9
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem

DLA DZIECI » » » 
CZyTANIE NA DyWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
CO KROKODyL JADA NA OBIAD?
9:30 Wrocławski Teatr Lalek

9 LISTOPADA ŚRODA
KONCERTy » » » 

TIM BOWNESS WITH BAND
20:00 ODA Firlej
GOORAL 20:00 Klub Stara Piwnica
ANDRZEJ KORyCKI
DOMINIKA ŻUKOWSKA
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
Ry SA – TE ATR ZAR
17:00 Synagoga pod Białym Bocianem

MAREK NAPIóRKOWSKI 
& ARTUR LESICKI
18:00 NFM, Sala Czerwona
JOHN WILLIAMS TRIBUTE SHOW
KONCERT MUZyKI FILMOWEJ 
19:00 Hala Stulecia
CLOSTERKELLER
19:00 Klub Stary Klasztor
KULT
19:00 Wrocławskie Centrum Kongresowe
ZION TRAIN, 
JOINT VENTURE SOUND SySTEM
19:30 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
CEZARy PAZURA -  JESTEŚMy
WARIATAMI, ALE TyLKO JA SIĘ LECZĘ
16:00 Gminny Ośr. Kultury, Pawłowice
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
CyGANERIA 18:00 Opera Wrocławska
PROMETEUSZ 18:00 Impart
DZIWNy PASAŻER
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
WyJąTKOWO (NIE) O NAS
18:00 Centrum Inicjatyw Artystycznych
POMOC DOMOWA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia

FILMy » » » 
OSTATNIA RODZINA
17:00 Centrum Kultury Zachód
FILM DOKUMENTALNy - NORA
19:00 Klub Mleczarnia

WySTAWy » » » 
NIEDZIELNE OPROWADZANIE
12:00 Muzeum Pana Tadeusza

SPOTKANIA » » » 

18 listopada 18:00
Sala Koncertowa Radia Wrocław

ul. Karkonoska 10
30 li sto pa da 17:30

Teatr Polski, ul. G. Zapolskiej 3, Wrocław



WyCINKA HOLZFÄLLEN
18:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
SKAZANE NA OGIEń
19:00 Sala Prób 205

FILMy » » » 
WIECZOREM PATRZą NA KSIĘŻyC
19:30 Synagoga pod Białym Bocianem

SPOTKANIA » » » 
MIEJMy NADZIEJĘ! 
NIE TĘ LICHą, MARNą
17:00 Klub Muzyki i Literatury
MARyNA MIKLASZEWSKA HIPSTER
18:00 Centrum Historii Zajezdnia
MARSZ WZAJEMNEGO SZACUNKU 
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODyL JADA NA OBIAD?
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
PROSTA HISTORIA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

10 LISTOPADA CZWARTEK
KONCERTy » » » 

Z ZACHODU NA WSCHóD
19:00 NFM, Sala Kameralna
WyCIECZKA MUZyCZNA 
PIOSENKI Z WIELKIEJ WOJNy
17:00 Herbaciarnia, Jana Pawła II 20, Brzeg
POWRóĆMy JAK ZA DAWNyCH LAT
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
XXANAXX 19:00 Klub Pralnia
HABAKUK 20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
ŚWIAT I JUŻ 9:30 Teatr PWST
MARCIN DANIEC
18:00 Centrum Kultury w Trzebnicy

WyCINKA HOLZFÄLLEN
18:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol
COPPéLIA 19:00 Opera Wrocławska
ALE MUSICALE! 19:00 Hala Stulecia
2016 DOKąD ?
19:00 Narodowe Forum Muzyki
SKAZANE NA OGIEń
19:00 Sala Prób 205
INKA 19:00 Teatr Arka
PRZyJAZNE DUSZE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
POLSKA TO JEST WIELKA RZECZ 
18:00 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODyL JADA NA OBIAD?
9:30 Wrocławski Teatr Lalek
PROSTA HISTORIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
MUZyKA NIE GRyZIE
10:00 i 11:00 MBP ul. Jana Pawła II 2/2, Brzeg

11 LISTOPADA PIąTEK
KONCERTy » » » 

NAJPIĘKNIEJSZA 
JEST MUZyKA POLSKA
16:00 Klub Muzyki i Literatury
ARKA NOEGO, PANNy WyKLĘTE
17:00 Hala Stulecia
TANGREEN 17:00 CK Agora
WyCIECZKA MUZyCZNA
17:00 Kościół Podwyższenia Krzyża
Świętego, ul. Pańska 1, Brzeg
TRIBUTE TO MICHAEL JACKSON
19:00 Hala Orbita
PRESIDENT BONGO 20:00 Klub Alibi
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SMyCZ 19:00 Scena Kameralna
INKA 19:00 Teatr Arka
KOCHAM CIĘ. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
FRAGMENT NIEISTNIEJąCEGO ŚWIATA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
KABARETOWy DOBRy WIECZóR
19:00 Hala Sportowa, Legnica
ATRAKCyJNy POZNA PANIą...
19:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów
PIOTR BAŁTROCZyK KABARET
19:30 Sala Koncertowa Polskiego Radia
MAyDAy 2
20:00 Wrocławski Teatr Komedia 
MĘŻCZyZNA IDEALNy
20:00 Hotel Gołębiewski, Karpacz

SPOTKANIA » » » 
WEEKEND NIEPODLEGŁOŚCI
10:00-18:00 Centrum Historii Zajezdnia
ORDERy I ODZNACZENIA POLSKIE
12:00 Muzeum Narodowe
DEPRESJA
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
ANSELM KIEFER.  WyRAŻAMy EMOCJE
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
CO KROKODyL JADA NA OBIAD?
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
PROSTA HISTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

13 LISTOPADA NIEDZIELA
KONCERTy » » » 

DIXIT MARIA 
11:00 Kościół NMP Różańcowej, Pępice
SONATA DA CHIESA
12:30 Kościół św. Jakuba, Skorogoszcz

O GLORIOSA DOMINA
12:45 Kościół NMP Różańcowej, Brzezina
DE PROFUNDIS
13:45 Kościół św. Jakuba, Małujowice
CRUCIFIXUS
16:00 Kościół Wniebowzięcia NMP,
Krzyżowice
SyLWIA GRZESZCZAK
17:00 Hala RCS, Lubin
MICHAŁ BAJOR  18:00 Impart
GRZEGORZ TURNAU Z ZESPOŁEM
18:00 Sala Koncertowa Polskiego Radia
BENTE KAHAN 
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem
KOMBII – KRó LO WIE Ży CIA – 40-LE CIE
18:15 Hala Stulecia
KATIE MELUA 
& GORI WOMEN'S CHOIR
19:00 Hala Orbita
PIWNICA POD BARANAMI
19:00 Wałbrzyski Ośrodek Kultury
LIPALI 20:00 Klub Stara Piwnica
DOMINIKA BARABAS
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
COPPéLIA 18:00 Opera Wrocławska
FRAGMENT NIEISTNIEJąCEGO ŚWIATA
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
PIOTR BAŁTROCZyK KABARET
18:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
MAyDAy 2
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
KOCHAM CIĘ. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ATRAKCyJNy POZNA PANIą...
19:00 Jeleniogórskie Centrum Kultury
SMyCZ 19:00 Scena Kameralna

MADBALL 20:00 Klub Stara Piwnica
HIGH CONTRAST 22:00 Klub Pralnia

SPEKTAKLE » » » 
KABARET MARCINA DAńCA
17:00 Sala Koncertowa Polskiego Radia
HALKA 19:00 Opera Wrocławska
2016 DOKąD ?
19:00 Narodowe Forum Muzyki
PRZyJAZNE DUSZE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KABARETOWy DOBRy WIECZóR
20:00 Hala Sportowa OSiR, Dzierżoniów

SPOTKANIA » » » 
WEEKEND NIEPODLEGŁOŚCI
10:00-18:00 Centrum Historii Zajezdnia

12 LISTOPADA SOBOTA
KONCERTy » » » 

IMPERICON NEVER SAy DIE! 
17:00 Klub Alibi
WyCIECZKA MUZyCZNA
POLONEZEM PRZEZ EUROPĘ
17:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
MIEJSKI CHóRU MIESZNy LUTNIA
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
RySZARD BAŁUSZKO
18:00 Klub Muzyki i Literatury
SyLWIA GRZESZCZAK
19:00 Hala Stulecia
REBEKA 20:00 Klub Stary Klasztor
IAMX 20:00 ZAKLETE REWIRy
WIELKA IMPROWIZACJA – BATIK
20:30 NFM, Sala Czarna

SPEKTAKLE » » » 
HALKA 19:00 Opera Wrocławska
2016 DOKąD ?
19:00 Narodowe Forum Muzyki



FILMy » » » 
LE BEAU DANGER
19:30 Synagoga pod Białym Bocianem

SPOTKANIA » » » 
WEEKEND NIEPODLEGŁOŚCI
10:00-18:00 Centrum Historii Zajezdnia
RóŻNE ODMIANy KUBIZMU
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
BIBLIA PAUPERUM
13:15 Kościół św. Jakuba, Małujowice

DLA DZIECI » » » 
ORZEŁ BIAŁy GODŁEM POLSKI
12:00 Muzeum Narodowe
OCH EMIL
12:30 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
PROSTA HISTORIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

14 LISTOPADA PONIEDZIAŁEK
KONCERTy » » » 

THE TERENCE BLANCHARD 
E-COLLECTIVE 20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
IMIĘ
17:00 i 20:00 CK Muza, Lubin
DZIŚ WIECZOREM: LOLA BLAU
18:00 Synagoga pod Białym Bocianem

SPOTKANIA » » » 
FESTIWAL TAńCZąCyCH SENIORóW
- TANECZNyM KROKIEM
16:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury

15 LISTOPADA WTOREK
KONCERTy » » » 

NAJPIĘKNIEJSZE PIEŚNI POLSKIE
19:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój

SPEKTAKLE » » » 
BEREK, CZyLI UPIóR W MOHERZE

17:00 Teatr Muzyczny Capitol
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
KOCHAM CIĘ. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
MEDIA MEDEA
19:00 Scena na Świebodzkim
FRAGMENT NIEISTNIEJąCEGO ŚWIATA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » » 
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » »
CZyTANIE NA DyWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
ALICJA W KRAINIE CZARóW
10:00 i 12:00 Opera Wrocławska

16 LISTOPADA ŚRODA
KONCERTy » » » 

TOM My EM MA NU EL, MAR TIN TAy -
LOR, PIOTR RE STEC KI, IAN CO OPER
18:00 Wrocławskie Centrum Kongresowe
IMPROMPTUS
19:00 NFM, Sala Czerwona 
ANNIHILATOR 19:00 Klub Alibi
ASAF AVIDAN
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
FISMOLL 20:00 Klub Stary Klasztor
100. ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
CARMEN 19:00 Opera Wrocławska
OKNO NA PARLAMENT
19:00 Scena Kameralna
MEDIA MEDEA

Do 12 listopada
Galeria Srebra Pod Przepiórczym Koszem

Rynek 38, Legnica



20:00 Wrocławski Teatr Komedia
WySTAWy » » » 

DROGA DO PRZEŁOMU. EUROPA
ŚRODKOWO-WSCHODNIA 1939-1989
wyst. mobilna Centrum Historii Zajezdnia

SPOTKANIA » » » 
DZIEŃ JAK CO DZIEŃ
17:00 Ossolineum, Sala Konferencyjna
DROGI I BEZDROŻA INDII 
17:30 Panorama Racławicka
MADAGASKAR  18:30 CK Zamek
NAUKA LA TA NIA – ALICJA MOJ KO
20:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
MOŻE MORZE
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

18 LISTOPADA PIąTEK
KONCERTy » » » 

TAńCE I PIEŚNI BAŁKAńSKIE
18:00 Klub Pod Kolumnami
THE 3 TENORS
18:00 Sala Koncertowa Polskiego Radia
GRZEGORZ NIEMCZUK FORTEPIAN
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.
WIRTUOZI FORTEPIANU
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
WAyNE SHORTER | THE UNFOLDING
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
ŚWIĘTO MUZyKóW
19:00 Kościół Opatrzności Bożej
KUBA BADACH 19:00 OWE Odra, Oława
RAZ NA WOZIE, 
RAZ POD WIELKIM WOZEM
19:00 Salonik artystyczny u Daphne
DIKANDA 20:00 Klub Stara Piwnica
VIVA ITALIA SyMFONICZNIE
20:30 Sala Koncertowa Polskiego Radia

SPEKTAKLE » » » 
POLSKA 120
18:00 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
KA BA RET SMI LE – TO CI TŁUMACZĘ!
18:30 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój
CARMEN 19:00 Opera Wrocławska
LIŻĘ TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
MAyDAy 19:00 Scena Kameralna
GRIMM: CZARNy ŚNIEG
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
POWRóT NORWIDA
19:00 Scena na Świebodzkim
CóRKI FIEDKI 19:00 Kontury Kultury
KOTLINA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
NOCNE SPOTKANIE 
LITERACKO–MUZyCZNE 19:30 Impart
TRZy RAZy ŁóŻKO
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
LEKKO NIE BĘDZIE
20:00 Miejski Ośrodek Kultury, Głogów

WySTAWy » » » 
LETNIA REZyDENCJA. 
KOLEKCJA MARXA OPROWADZANIE
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
SHALOM TOMAS NEUMAN
17:00 Galeria BWA, ul. Długa 1, Jelenia G.
KAMIL MOSKOWCZENKO RELIKTy
18:00 Galeria Mieszkanie Gepperta

SPOTKANIA » » » 
WALDEMAR JOCHER 19:00 Galeria Ślimak

DLA DZIECI » » » 
MOŻE MORZE
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 LISTOPADA SOBOTA
KONCERTy » » » 

19:00 Scena na Świebodzkim
WySTAWy » » » 

CZTERy ŻyWIOŁy: ZIEMIA,
POWIETRZE, WODA, OGIEń
12:00 MDK Śródmieście
DROGA DO PRZEŁOMU. EUROPA
ŚRODKOWO-WSCHODNIA 1939-1989
plener Centrum Historii Zajezdnia

SPOTKANIA » » » 
PATRIOTyZM NIEJEDNO MA IMIĘ...
11:00 Scena Kameralna
MADA GA SKAR
– ŻyCIE W RyTMIE MORA MORA
18:00 MBP Filia 57

DLA DZIECI » » » 
MOŻE MORZE
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

17 LISTOPADA CZWARTEK
KONCERTy » » » 

JASON MORAN | WIND – PREMIERA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
W KRAINIE DŹWIĘKóW AKORDEONU
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Cieplice
ŚWIETLIKI 20:00 Klub Stara Piwnica
ŁąKI ŁAN 20:00 Klub Stary Klasztor
DONA ROSA (PORTUGALIA)
20:00 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » » 
KABARET SMILE - TO CI TŁUMACZĘ!
18:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
TRAVIATA 19:00 Opera Wrocławska
INKA 19:00 Teatr Arka
NOVECENTO 19:00 CK Muza, Lubin
KOTLINA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
TRZy RAZy ŁóŻKO

Mu zeum Kar ko no skie
ul. Ja na Ma tej ki 28, Je le nia Gó ra



POMARAńCZyK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
SHIRLEy VALENTINE 19:00 Teatr Arka
W STANIE 19:00 Klub Pod Kolumnami
EDUKACJA RITy
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
SZTUKA W CZASACH ZARAZy
12:00 Muzeum Narodowe
GEOPOLITyKA MODy
13:00 Muzeum Narodowe
MALARZ MALUJE PSA
15:00 Pawilon Czterech Kopuł
O WSPóŁCZESNyM WESELU
15:00 Muzeum Etnograficzne
KATARZyNA KULPA FOSENy
18:30 Kontury Kultury

DLA DZIECI » » » 
TWORZyMy GABINET OSOBLIWOŚCI
10:00 Muzeum Narodowe
EKOINNOWACJE W MIEŚCIE 
11:00 Centrum Poznawcze
MOŻE MORZE
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

20 LISTOPADA NIEDZIELA
KONCERTy » » »

GRZEGORZ NIEMCZUK FORTEPIAN
18:30 Pałac Sułkowskich, Włoszakowice
PIOTR ANDERSZEWSKI
LUTOSŁAWSKI QUARTET
18:00 NFM, Sala Czerwona
ANDRZEJ PIASECZNy AKUSTyCZNIE
18:00 Hala Stulecia – Sala Audytoryjna
ALEKSANDER DĘBICZ 18:00 Impart
RAZ DWA TRZy
18:00 Sala Koncertowa Polskiego Radia
DZIEń WĘGIERSKI 19:00 NFM, Sala Czarna

yAMATO THE DRUMMERS OF JAPAN
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
MILKy WISHLAKE, OLy.
19:30 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
HALKA 18:00 Opera Wrocławska
JAK TO DOBRZE, 
ŻE MAMy POD DOSTATKIEM
18:00 Wrocławski Teatr Współczesny
DŻOB 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
MAyDAy 19:00 Scena Kameralna
GRIMM: CZARNy ŚNIEG
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
EDUKACJA RITy
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
KABARET PARANIENORMALNI -
PIERWIASTEK Z TRZECH
20:00 Hala Sportowa OKR Atol, Oleśnica

SPOTKANIA » » » 
RENESANS 12:00 Muzeum Narodowe

WyCIECZKI » » » 
NIE POZNANE OSIEDLA WROCŁAWIA 
POPOWICE 13:00 ul. Legnicka, Magnolia
Park  pod wieżą reklamową, koszt 10zł

DLA DZIECI » » » 
MOŻE MORZE
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZWIEDZANIE 
Z LEKKIM ZAWROTEM GŁOWy
11:15 i 13:15 Panorama Racławicka
BAJKA O SZCZĘŚCIU
12:30 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

21 LISTOPADA PONIEDZIAŁEK
KONCERTy » » » 

STyPENDyŚCI SAMORZąDU
WROCŁAWIA – MIASTU
18:00 Klub Muzyki i Literatury

EUROPEJSKA STUDENCKA
ORKIESTRA SyMFONICZNA
17:00 NFM, Sala Główna KGHM
GRZEGORZ NIEMCZUK FORTEPIAN
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzeg
DE PROFUNDIS
19:00 Kościół Opatrzności Bożej, 
ul. Nowodworska 64
RI CAR DO GAL LO CU AR TE TO 
THO MAS DE PO URQU ERy
SU PER SO NIC 19:00 NFM, Sala Czerwona
RECITAL ŁUKASZA MAJEWSKIEGO
19:00 Galeria Ślimak
KAGyUMA 19:00 Kontury Kultury
SąSIEDZI 19:00 CK Muza, Lubin
URSZULA 20:00 Impart
CLOCK MACHINE 20:00 Stara Piwnica
MARIA PESZEK 20:00 Stary Klasztor
PIOTR ANDERSZEWSKI
21:00 NFM, Sala Główna KGHM
B-REAL OF CyPRESS HILL 
21:00 Klub Alibi

SPEKTAKLE » » » 
DŻOB
16:00 i 19:00 Teatr Muzyczny Capitol
KABARET MARCINA DAńCA
16:00 Filharmonia Sudecka, Jelenia G.
CóRKI FIEDKI
17:00 i 19:00 Kontury Kultury
LIŻĘ TWOJE SERCE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
POLSKA 120
18:00 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych
TRAVIATA 19:00 Opera Wrocławska
MAyDAy 19:00 Scena Kameralna
GRIMM: CZARNy ŚNIEG
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
POWRóT NORWIDA
19:00 Scena na Świebodzkim

26 listopada 18:00
Stara Kopalnia, Wysockiego 29, Wałbrzych

15 listopada 19:00
Teatr Zdrojowy, ul. T. Kościuszki 19

Szczawno Zdrój

6 listopada 16:00
Miejski Ośrodek Kultury,

Plac Konstytucji 3 Maja 2,
Głogów



JAK TO DOBRZE, 
ŻE MAMy POD DOSTATKIEM
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » » 
IMMIGRATED PIECES
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

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

24 LISTOPADA CZWARTEK
KONCERTy » » » 

GRZEGORZ NIEMCZUK FORTEPIAN
18:00 Starostwo Powiatowe, Trzebnica
MUZyCZNE SHOW AMERyKAńSKICH
INDIAN INKA ORKIESTRA EL DORADO
19:00 Sala Koncertowa Polskiego Radia
FRE EDOM FIRST – HUN GA RIAN NA -
TIO NAL PHIL HAR MO NIC OR CHE STRA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
FAR OUT EAST – TRADITIONAL JAPAN
19:00 NFM, Sala Czarna
URSZULA MILEWSKA 19:00 Impart
FISZ EMADE TWORZyWO
20:00 Stadion Miejski
BEMy 20:00 Klub Stara Piwnica
CZESŁAW ŚPIEWA
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
OGNISTy PTAK
CUDOWNy MANDARyN
19:00 Opera Wrocławska
LIŻĘ TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
ANDRZEJ GRA BOW SKI – SO LO
19:00 Polkowice - Kino
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

POMARAńCZyK
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
TRZy RAZy ŁóŻKO
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 
MARIA WOŚ
MOJE SPOTKANIA Z OSSOLINEUM
17:00 Ossolineum, Sala Konferencyjna
STOSUNKI PRACy W ŚWIECIE MODy
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
GLOBAL JUSTICE NIGHT
19:00 Klub Proza, Przejście Garncarskie 2

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

25 LISTOPADA PIąTEK
KONCERTy » » » 

ILUMINACJE
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
FAR OUT EAST – IMPROVISED JAPAN
19:00 NFM, Sala Czarna
VADER, INFERNAL WAR, INSIDIUS
19:00 Klub Alibi
MŁODZI WIRTUOZI FORTEPIANU
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
KONCERT LECHA TALARA
20:00 Galeria Ślimak
ROMANTyCy LEKKICH OByCZAJóW,
WHOISWHO 20:00 Klub Stara Piwnica
SKALPEL 20:00 Klub Stary Klasztor
HEDONE FESTIVAL 22:00 Klub Pralnia

SPEKTAKLE » » » 
MĘŻCZyZNA IDEALNy
17:00 Miejski Ośrodek Kultury
PSyCHOTERAPIA
CZyLI SEX W ŻyCIU CZŁOWIEKA
18:00 i 20:00 Wrocławski Teatr Komedia

EROICA 19:00 NFM, Sala Główna KGHM

22 LISTOPADA WTOREK
KONCERTy » » » 

GRZEGORZ NIEMCZUK FORTEPIAN
12:30 i 18:00 Klub Muzyki i Literatury
OD BEETHOVENA DO BRAHMSA
18:30 ODT Swiatowid
GRDINA – HOULE – LOEWEN
ARUáN ORTIZ TRIO
19:00 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
PODRóŻ ZIMOWA
19:00 Scena na Świebodzkim
JAK TO DOBRZE, 
ŻE MAMy POD DOSTATKIEM
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny

SPOTKANIA » » » 
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
CZyTANIE NA DyWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol

23 LISTOPADA ŚRODA
KONCERTy » » » 

THE NECKS 19:00 NFM, Sala Czerwona
GRZEGORZ NIEMCZUK FORTEPIAN
19:00 Szkoła Muzyczna, Głogów
DŻEM 20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
ASTANA BALLET
19:00 Opera Wrocławska
PODRóŻ ZIMOWA
19:00 Scena na Świebodzkim
LIŻĘ TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol



ŁUCJA Z LAMMERMOORU
19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
LIŻĘ TWOJE SERCE
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
19:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
JAKBy NIGDy NIC 17:00 Teatr PWST
INKA 19:00 Teatr Arka
CóRKI FIEDKI 19:00 Kontury Kultury
GARNITUR PREZyDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
KABARET JURKI
20:00 Obornicki Ośrodek Kultury
PROMOCJE 2016
18:00 Galeria Sztuki, Galeria Ring, Legnica

WySTAWy » » » 
LETNIA REZyDENCJA. 
KOLEKCJA MARXA OPROWADZANIE
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
MAGDALENA SOBOń 
& BARBARA MyDLAK
18:00 Galeria Sztuki Tętno, Jatki 12-13

SPOTKANIA » » » 
WAR TOŚĆ KUL TU Ry. KUL TU RA WAR -
TO ŚCI. KON GRES KUL TU Ry ESK 2016
13:00-20:00 Centrum Historii Zajezdnia
ZABóJSTWO I POJEDNANIE
16:30 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
KATARZyNKI 2016 Z CHATKą TAńCA
18:00 Klub Pod Kolumnami

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

26 LISTOPADA SOBOTA
KONCERTy » » » 

KONCERT JUBILEUSZOWy 
SZKOŁy MUZyCZNEJ
16:00 NFM, Sala Główna KGHM
RECITAL MATEUSZA NOCKA
18:00 Salonik artystyczny u Daphne
BÄNZ OESTER & THE RAINMAKERS
MARCIN MASECKI – PREMIERA
19:00 NFM, Sala Czerwona
KAPELA ZE WSI WARSZAWA,
ŻyWIOŁAK, INFIDELIS, LELEK,
LOOPUS DUO
19:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
LUNCH O PóŁNOCy
17:00, 20:00 ATM Scena na Bielanach
CóRKI FIEDKI
17:00 i 19:00 Kontury Kultury
LIŻĘ TWOJE SERCE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol
TEATR NARODOWy 
OPERETKI KIJOWSKIEJ
18:00 Centrum Nauki i Sztuki Stara
Kopalnia, Wałbrzych
CARMEN 19:00 Opera Wrocławska
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 Scena Kameralna
JAKBy NIGDy NIC 17:00 Teatr PWST
INKA 19:00 Teatr Arka
SKAZANy NA BLUESA
19:00 CK Muza, Lubin
GARNITUR PREZyDENTA
19:15 Wrocławski Teatr Współczesny
PSyCHOTERAPIA
CZyLI SEX W ŻyCIU CZŁOWIEKA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » » 

WAR TOŚĆ KUL TU Ry. KUL TU RA WAR -
TO ŚCI. KON GRES KUL TU Ry ESK 2016
10:00-20:00 Centrum Historii Zajezdnia
W PASTELOWyM ŚWIECIE R. CARRIER
12:00 Muzeum Narodowe
KOLEKCJA ERICHA MARXA 
16:00 Pawilon Czterech Kopuł

DLA DZIECI » » » 
EKOINNOWACJE W MIEŚCIE
11:00 Centrum Poznawcze
CALINECZKA
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
ROBINSON CRUSOE
18:00 Kontury Kultury

27 LISTOPADA NIEDZIELA
KONCERTy » » » 

FILHARMONIA FAMILIJNA 
10:30 Filharmonia Dolnośląska
LIŻĘ TWOJE SERCE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol
JUBILEUSZ CHóRU 
EKUMENICZNEGO Z KARPACZA
17:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
HUGH MASEKELA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
JESIENNy WIECZóR KAMERALNy
19:00 NFM, Sala Kameralna
HUGH MASEKELA
19:00 Narodowe Forum Muzyki
LUXTORPEDA 19:00 Klub Stary Klasztor
HEy – BŁySK
19:00 Wrocławskie Centrum Kongresowe 

SPOTKANIA » » » 
WAR TOŚĆ KUL TU Ry. KUL TU RA WAR -
TO ŚCI. KON GRES KUL TU Ry ESK 2016
12:30-19:30 Centrum Historii Zajezdnia

5 li sto pa da 16:00
Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław

ul. Kar ko no ska 10



® nr 103265 | ® nr 223582
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 KiD

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
ATM Scena na Bielanach
ul. Dwa Światy 1, Wrocław
Barka Tumska Wyspa Słodowa 10, Wrocław
Centrum Kultury Muza 
Armii Krajowej 1, Lubin
Centrum Kultury Agora 
ul. Serbska 5, Wrocław
Centrum Kultury Zamek 
pl. Świętojański 1, Wrocław
Centrum Kultury Zachód
ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Centrum Inicjatyw Artystycznych 
ul. Tęczowa 79/81, Wrocław
Centrum Sztuki Impart
ul. Mazowiecka 17, Wrocław
Centrum Technologii Audiowizualnych
ul. Wystawowa 1, Wrocław
Dom Kultury BAKARA Różana 4, Wrocław
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
ul. Świdnicka 23, Dzierżoniów
Filharmonia Dolnośląska
ul. Piłsudskiego  60, Jelenia Góra
Filharmonia Sudecka
ul. Słowackiego 4, Wałbrzych
ODA Firlej ul. Grabiszyńska 56, Wrocław
Galeria Entropia Rzeźnicza 4, Wrocław
Galeria Mieszkanie Gepperta
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, Wrocław
Galeria Ślimak
pl. Konstytucji 3 Maja 4, Wrocław
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
ul. Prusicka 12, Trzebnica
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zjednoczenia 67, Pawłowice
Hala Orbita ul. Wejherowska 34, Wrocław
Hala Sportowa ul. Lotnicza 52, Legnica
Hala Sportowa OKR Atol
ul. J. Kochanowskiego 2, Oleśnica
Hala Sportowa OSiR
ul. Strumykowa 1, Dzierżoniów
Hala Stulecia, Sala Audytoryjna,
Wrocławskie Centrum Kongresowe
Centrum Poznawcze
ul. Wystawowa 1, Wrocław
Jeleniogórskie Centrum Kultury
ul. Bankowa 28/30, Jelenia Góra
Klub Alibi Grunwaldzka 67, Wrocław
Klub Ciemna Strona Miasta
pl. Gen. W. Wróblewskiego 3A, Wrocław
Klub Liverpool ul. Świdnicka 37, Wrocław
Klub Muzyki i Literatury
pl. T. Kościuszki 10, Wrocław
Klub Manana Cafe
Św.Mikołaja 8-10, Wrocław
Klub Mleczarnia ul. Włodkowica 5, Wrocław
Klub Pod Kolumnami
pl. św. Macieja 21, Wrocław
Klub Pralnia Krakowska 100, Wrocław
Kontury Kultury
ul. Jagiellończyka 10a, Wrocław
Kościół p.w. Św. Michała Archanioła
ul. Bolesława Prusa 78, Wrocław
Księgarnio Kawiarnia Nalanda
pl. Kościuszki 12, Wrocław
Kłodzki Ośrodek Kultury
pl. Jagiełły  1, Kłodzko
Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska  2, Legnica
MDK Śródmieście ul. St. Dubois 5, Wrocław
MBP Filia 57 ul. Szewska,  78, Wrocław
Miejski Ośrodek Kultury
Plac Konstytucji 3 Maja 2, Głogów

Mauzoleum Piastów Śląskich Klasztor 
ss. Urszulanek, pl. Nankiera 16, Wrocław
Muzeum Pana Tadeusza Kamienica Pod 
Złotym Słońcem, Rynek 6, Wrocław
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
ul. Ignacego Łukasiewicza 4, Kłodzko
Muzeum Narodowe 
pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław
Muzeum Współczesne Wrocław 
pl. Strzegomski 2a Wrocław
Narodowe Forum Muzy ki – NFM
pl. Wolności 1, Wrocław
Hala Widowiskowo Sportowa RCS
ul. Odrodzenia 28a, Lubin
Obornicki Ośrodek Kultury
ul. Dworcowa 26, Oborniki Śląskie
Ossolineum ul. Szewska 35, Wrocław
ODT Światowid
ul.Sempołowskiej 54A, Wrocław
Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza
Gepperta ul. Ruska 46c/7, Wrocław
OWE Odra, ul. Młyńska 3, Oława
Oratorium Marianum 
pl. Uniwersytecki 1, Wrocław
Panorama Racławicka 
ul. Purkyniego 11, Wrocław
Pawilon Czterech Kopuł
ul. Wystawowa 1, Wrocław
PGE Turów Arena Lubańska 9a, Zgorzelec
Polkowice - Kino
ul. Dąbrowskiego 1, Polkowice
Sala Koncertowa Radia Wrocław
ul. Karkonoska 10, Wrocław
Salka Kulturalno-Rekreacyjna
ul. Bajana 47a, Wrocław
Salonik artystyczny u Daphne
ul. Ulanowskiego, 22A, Wrocław
Scena Kameralna ul. Świdnicka 28, Wrocław
Scena im. J. Grzegorzewskiego, Sala Prób
205 ul. Gabrieli Zapolskiej 3, Wrocław
Scena na Świebodzkim
pl. Orląt Lwowskich 20c, Wrocław
Stadion Miejski al. Śląska 1, Wrocław
Klub Stara Piwnica Krupnicza 15, Wrocław
Klub Stary Klasz tor – Sala Gotycka
ul. Purkyniego 1, Wrocław
Synagoga pod Białym Bocianem
ul. Włodkowica, 7, Wrocław
Teatr Arka ul. Mennicza 3, Wrocław
Teatr Lalki i Aktora
ul. Mariana Buczka 16, Wałbrzych
Teatr Muzyczny Capitol
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, Wrocław
Teatr PWST ul. Braniborska 59, Wrocław
Teatr Zdrojowy
ul. Kościuszki 19, Szczawno Zdrój
Teatr im. C.K. Norwida
al. Wojska Polskiego 38, Jelenia Góra
Vertigo Jazz Club & Restaurant
ul. Odrzańska 13, Wrocław
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
ul. Wysockiego 29, Wałbrzych
Wrocławski Teatr Współczesny 
ul. Rzeźnicza 12, Wrocław
Wrocławski Teatr Lalek
Wrocławski Teatr Komedia
pl. Teatralny 4, Wrocław
Wędrówki Pub Podwale 37/38, Wrocław
Zdrojowy Teatr Animacji
Park Zdrojowy 1, Cieplice, Jelenia Góra
Ząbkowicki Ośrodek Kultury
Rynek 24, Ząbkowice Śląskie

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 3.200 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 108.000
unikalnych użytkowników
– rejestrujemy ponad 580.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 3. 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



KABARET MARCINA DAńCA
16:00 Filharmonia Sudecka, Wałbrzych
TEATR NARODOWy 
OPERETKI KIJOWSKIEJ
17:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego
ŁUCJA Z LAMMERMOORU
19:00 Opera Wrocławska
GALA FESTIWALU WROCEK 2016
18:00 Impart
KOLACJA NA CZTERy RĘCE
20:00 Wrocławski Teatr Komedia
GARNITUR PREZyDENTA
18:15 Wrocławski Teatr Współczesny

WySTAWy » » » 
DO CZTERECH RAZy SZTUKA
OPROWADZANIE TEMATyCZNE
11:00 i 16:00 Pawilon Czterech Kopuł
JAN KANTy PAWLUŚKIEWICZ
SENSy ByTy MARy
17:00 Centrum Kultury Zachód

SPOTKANIA » » » 
PO PROSTU JAPONIA
12:00 CK Muza, Lubin

DLA DZIECI » » » 
W BLASKU CHWAŁy I ZŁOTA
10:0011:3014:0015:30 MuzeumNarodowe
CALINECZKA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRóLEWNA LOGOREA I NIEDŹWIEDŹ
12:00 CK Muza, Lubin
DOBRZE, ŻE JESTEŚ
12:30 Teatr Lalki i Aktora, Wałbrzych

28 LISTOPADA PONIEDZIAŁEK
KONCERTy » » » 

MAJA SIKOROWSKA I KROKE
19:00 Centrum Sztuki Impart
MELA KOTELUK
20:00 Teatr Muzyczny Capitol

29 LISTOPADA WTOREK
KONCERTy » » » 

STARE DOBRE MAŁŻEńSTWO
19:00 Centrum Sztuki Impart
MARIZA MUNDO 19:00 Hala Orbita

SPEKTAKLE » » » 
JAKBy NIGDy NIC 10:00 Teatr PWST
ZAKLINACZ KOBIET
18:00 Dom Kultury BAKARA
CyRULIK SEWILSKI
19:00 Opera Wrocławska
MAyDAy 19:00 Scena Kameralna
SILESIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
JAK ROZMAWIAĆ 
Z CHŁOPEM JEŁOPEM
20:30 Dom Kultury BAKARA

WySTAWy » » » 
MARCIN HARLENDER
PRZEMIANy I PRZEKROCZENIA
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » » 
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda
ANDRZEJKI TUMSKIE
20:00 Barka Tumska

DLA DZIECI » » » 
CZyTANIE NA DyWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
SID – WąŻ, KTó Ry CHCIAŁ ŚPIE WAĆ
10:00 i 12:00 Opera Wrocławska
PIEKŁO 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CALINECZKA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

30 LISTOPADA ŚRODA
KONCERTy » » » 

MIKROMUSIC ORKIESTRA
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
JAKBy NIGDy NIC 10:00 Teatr PWST
CyRULIK SEWILSKI
19:00 Opera Wrocławska
AN DRZE JE – GA LA KA BA RE TO WA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
MAyDAy 19:00 Scena Kameralna
SILESIA, SILENTIA
19:00 Wrocławski Teatr Współczesny
ByĆ JAK ELIZABETH TAyLOR
20:00 Scena im. J. Grzegorzewskiego

SPOTKANIA » » » 
CIENIEM WIATRU ZAPISANE 
– POEZJA AN Ny PA CIO REK 
17:00 Klub Muzyki i Literatury
OSIEDLOWE TOŻSAMOŚCI PROLOG
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
PIEKŁO 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CALINECZKA
10:30 Wrocławski Teatr Lalek

Zwie dza nie Narodowego Forum Muzyki Wy ciecz ka z prze wod ni kiem
4 li sto pa da 13:30, 29 li sto pa da 15:00 Na ro do we Fo rum Mu zy ki, Plac Wol no ści 1 we Wro cławiu. Bilet: 7 zł
Na ro do we Fo rum Mu zy ki to nie tyl ko no wo cze sna sa la kon cer to wa i prze strzeń dla mu zy ki – to rów nież im po nu ją ca ar -
chi tek tu ra i no wa tor skie roz wią za nia aku stycz ne.
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