
co je st gra ne.pl – pi smo bez płat ne – nr 277 – rok wy da nia XXIV
ISSN 1233-0086

R

KONCENTRATOR KULTURY MARZEC 2017

CHORY Z UROJENIA 
JANUSZA WIŚNIEWSKIEGO

według Molière’a
16, 17, 21, 22, 25, 26 marca,  g. 19:00 

Teatr Polski we Wrocławiu, Scena im. J. Grzegorzewskiego, ul. G. Zapolskiej 3Se
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Edu ka cja Ri ty au tor: wil ly Rus sell | Prze kład: Ka rol Ja ku bo wicz
Re ży se ria, sce no gra fia, opra co wa nie mu zycz ne: To masz Mę drzak 
Ob sa da: agniesz ka Si tek, To masz Mę drzak

Wil ly Rus sell po cho dzi z Li ver po olu. Je go ro dzi ce za wsze za chę ca li go do czy -
ta nia, ale on po ukoń cze niu szko ły otwo rzył wła sny sa lon fry zjer ski. Je go żo -
na, któ ra zo sta ła na uczy ciel ką na mó wi ła go do dal szej edu ka cji, po nie waż
wie dzia ła, że za wsze ma rzył o tym, by zo stać pi sa rzem. Dzi siaj jest jed nym
z naj bar dziej zna nych an giel skich dra ma tur gów i au to rów mu si ca li. Edu ka cja
Ri ty to sztu ka nie omal au to bio gra ficz na. Zo sta ła na pi sa na w 1980 i od ra zu
zy ska ła Na gro dę Lau ren ce'a Oli vie ra dla naj lep szej ko me dii.
Spektakl opar ty na kon tra stach (z jed nej stro ny – fry zjer ka, któ ra chce pod -
jąć na ukę na uni wer sy te cie, z dru giej – na uczy ciel aka de mic ki) mie szan ka
wy bu cho wa: nie zwy kle ak tu al ny te mat, a przy tym fan ta stycz na ko me dia, pi -
sa na w lek kim, ży wym sty lu. Nut ka re flek sji, jak zwy kle obec na w spek ta -

klach To ma sza Mę drza ka
spra wia, że do bra za ba wa
zy sku je głęb szy sens.
PRE MiE Ra wRO Cław SKa:
17 marca 2107, g. 19:00
Spek ta kle: 18 i 19, g. 19:00
Sc. Kameralna, ul. Świdnicka 28
Bilety: premierowy 70 zł
50 zł N | 40 zł U 

Na peł nym mo rzu wg Sła wo mi ra Mroż ka 
Re ży se ria: To masz Mę drzak
Ob sa da: Agniesz ka Si tek, To masz De dek, To masz Mę drzak, Ma rek Siu dym

Ta prze wrot na i in te li gent na ko me dia zo sta ła na pi sa na przez Sła wo mi ra
Mroż ka w roku 1961. W za my śle au to ra by ła me ta fo rą re la cji w opre syj -
nym pań stwie ko mu ni stycz nym. 
Od pra pre mie ry gra no ją wie lo krot nie na sce nach pol skich, eu ro pej skich
i świa to wych, po nie waż oka za ło się, że sztu ka ta jest bar dzo uni wer sal na
i moż na ją zro zu mieć ja ko stu dium ma ni pu la cji wła dzy w każ dym sys te mie
po li tycz nym. Wie lo wy mia ro wość sy tu acji i po sta ci Na peł nym mo rzu to
przy czy na, dla któ rej sztu ka ta jest tak ak tu al na i lu bia na – i to za rów no
przez Wi dzów, jak i te atral nych twór ców.

PRE MiE Ra wRO Cław SKa: 21 marca 2017, g. 19:00
Spek ta kle: 22 i 23 mar ca 2017, g. 19:00
Sce na na Świe bodz kim, pl. Orląt Lwowskich 20C
Bilety: premierowy 70 zł | 40 zł N | 30 zł U

NOWE
Spektakle

Scena impresaryjna

Baśnie Pana Perrault  
Scenariusz, reżyseria i scenografia Michał Białecki

Na sce na riusz przed sta wie nia zło ży ły się trzy utwo ry ba śnio pi sa rza: Czer -
wo ny Kap tu rek, Tom cio Pa luch oraz Ośla Skór ka. Ma te riał do swych ba śni
Per rault czer pał z tra dy cji lu do wej, a także z dzieł in nych au to rów. Styl ba -
śni był do sko na ły w for mie, na to miast do syć la ko nicz ny w tre ści, co spra -
wia, że wszyst kie opo wia da nia są nie po wta rzal ne i urze ka ją ce, a tak że prze -
ma wia ją do dzie cię cej wy obraź ni. Przed sta wie nie przy go to wa ne w ko pro -
duk cji Te atru Pol skie go we Wro cła wiu i Te atru AR TE NES.

PREMiERa: 24 lutego 2017 | Spektakle: 30 i 31 marca 2017, g. 9:30 i 11:30
Scena na Świebodzkim, pl. Orląt Lwowskich 20 C | Bilety: 35 zł N | 30 zł U

Na peł nym mo rzu
Scena na Świebodzkim

Edu ka cja Ri ty
Scena Kameralna

fot. Tomasz Mędrzak

fot. Paweł Uchorczak

fot. Tomasz Mędrzak

fot. Tomasz Mędrzak



Bar Pod Zdechłym Psem
Na podstawie tekstów władysława Broniewskiego
Sce na riusz i wy ko na nie – Da riusz Be re ski
Mu zy ka – Wło dzi mierz Na hor ny
Re ży se ria świa tła – Da riusz Bar tołd
Opie ka re ży ser ska i sce no gra ficz na – Ce za ry Mo raw ski

Mo no dram – w nie co od mien nych wer sjach gra ny wcze śniej
na sce nach War sza wy i To ru nia – pre zen tu je twór cze roz ter ki, eg -
zy sten cjal ne nie po ko je i lę ki wy wo ła ne cho ro bą al ko ho lo wą dwu -
dzie sto wiecz ne go po ety Wła dy sła wa Bro niew skie go zna ne go
przede wszyst kim z utwo rów po li tycz nych na ogół zgod nych
z ide olo gią ra dy kal nej le wi cy. Je go sce na riusz uło żo ny zo stał
z wier szy li rycz nych Bro niew skie go oraz frag men tów je go Pa mięt -
ni ków pro wa dzo nych
w la tach 1918-1922.

PREMiERa:
11 marca 2017, g. 19:00
Spektakl:
12 marca 2107, g. 19:00
Te atr Pol ski
Sce na na Świe bodz kim,
pl. Or ląt Lwow skich 20C
Bilety: 35 zł N | 30 zł U

Cho ry z uro je nia
wg Mo lière’a | Prze kład: Ta de usz Boy -Że leń ski 
Re ży se ria, sce no gra fia i ko stiu my: Ja nusz wi śniew ski
Mu zy ka: Je rzy Sa ta now ski | Cho re ogra fia: Emil we so łow ski
Ob sa da: Monika Bolly, Paulina Chapko, Dominika Figurska, Ewa Kamas
(gościnnie), agata Skowrońska, Jadwiga Skupnik (gościnnie), Dariusz
Bereski, Michał Białecki, Jan Blecki, Marian Czerski, Jakub Giel,
Bogusław Danielewski, Krzysztof Franieczek, Jakub Grębski (gościnnie),
Marek Korzeniowski (gościnnie), Stanisław Melski, Błażej Michalski
(gościnnie), Sebastian Ryś (gościnnie)

Cho ry z uro je nia to ostat nie dzie ło Mi strza ga tun ku, wy sta wio ne
po raz pierw szy w ro ku 1673 w Pa ry żu. Pod czas czwar te go spek -
ta klu Mo lière, któ ry od gry wał sce nę śmier ci Cho re go, za słabł
i wkrót ce po tym zmarł. Mo lier, ob śmie wu je w tym dra ma cie sła -
be stro ny czło wie ka – za co fa nie, głu po tę i ob łu dę.
Ta do sko na ła ko me dia opo wia da hi sto rię Ar ga na, któ ry wma wia
so bie róż ne cho ro by i choć cie szy się do brym zdro wiem to
z wiel ką sta ran no ścią sto su je się do za le ceń le ka rza. Za wszel ką
ce nę chce, by je go cór ka An ge li ka po ślu bi ła dok to ra ale ona już
od daw na ko cha Cle an te'a.
Cho ry z uro je nia bę dzie trze cim już – po łódz kiej Szko le żon oraz
war szaw skich Dzie wi cach i mę żat kach na pod sta wie Uczo nych
bia ło głów – spek ta klem Ja nu sza Wi śniew skie go we dług ko me dii
Mo lière’a. Tym ra zem sie dem na sto wiecz na sa ty ra na hi po chon -
dry ka i wy ko rzy stu ją cych go le ka rzy po słu ży ła Wi śniew skie mu
do uka za nia lęku czło wie ka przed śmier cią.

PRE MiE Ra 16 marca 2017, g. 19:00
Spektakle: 17, 21, 22, 25, 26 mar ca 2017, g. 19:00
Te atr Pol ski – Sce na im. J. Grze go rzew skie go, ul. G. Za pol skiej 3
Bilety: premierowy 70 zł | 40 zł N | 30 zł U

NOWE
Spektakle

Premiery

Mirandolina
Prapremiera Polska 2.04.2017

autor: Peter Turrini | Tytuł oryginalny: Die Wirtin
Przekład: Jacek Lachowski | Reżyseria: Bartłomiej wyszomirski
Scenografia i kostiumy: iza Toroniewicz
Muzyka: Tomasz Lewandowski
Obsada: Iwona Kucharzak-Dziuda, Iwona Stankiewicz, Aldona
Struzik, Michał Chorosiński, Rafał Kronenberger, Cezary
Łukaszewicz, Cezary Morawski, Marcin Rogoziński (gościnnie)

Pierw sze w Pol sce wy sta wie nie sztu ki au striac kie go dra ma -
to pi sa rza na pi sa nej w 1973 ro ku na mo ty wach 18-wiecz nej
ko me dii Car la Gol do nie go Mi ran do lin.
Dra mat ob ra zu je pod po rząd ko wy wa nie się na gle wzbo ga -
co nych miesz kań ców nad mor skie go ku ror tu za sa dom obo -
wią zu ją cym w go spo dar ce ka pi ta li stycz nej.
Rzecz się dzie je w go spo dzie we Wło szech na wy brze żu Ad -
ria ty ku w la tach 50. ubie głe go wie ku. Jest je sień, a wło skie
ku ror ty na wie dza ją wszel kiej ma ści spe ku lan ci, po szu ki wa cze
szczę ścia usi łu ją cy zdo być ma ją tek, bu fo ni i oszu ści...

PRa PRE MiE Ra POL SKa: 2 kwiet nia 2017, g. 19:00
Te atr Pol ski – Sce na Ka me ral na, ul. Świd nic ka 28 we wro cła wiu
Bilety: premierowy 70 zł | 50 zł N | 40 zł U
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Wrocław, ul. św. Mikołaja 8-11
www.greymusicclub.pl

GREY Mu sic Club za pra sza
Je śli masz ocho tę spę dzić wie czór w klu bie, jed nak nie
prze pa dasz za kli ma tem un der gro un do wych lo ka li,
a ce nisz so bie no wo cze sny de sign, efek tow ną aran ża -
cję wnętrz oraz ele ganc kie to wa rzy stwo – ko niecz nie
wpad nij do Grey’a. To eks klu zyw ny klub, w sa mym ser -
cu Wro cła wia, któ ry nie tyl ko za chwy ca sty lo wym wy -
stro jem i pro fe sjo nal ną ob słu gą bar mań sko -kel ner ską,
ser wu ją cą wy śmie ni te kok taj le, ale przede wszyst kim
hip no ty zu ją cy mi DJ -ski mi se ta mi, ską pa ny mi w nie -
zwy kłej, świetl nej opra wie.
Na po zio mie „0” – oprócz głów ne go par kie tu z im po nu -
ją cym ba rem, ob słu gi wa nym jed no cze śnie przez sze -
ściu bar ma nów – na go ści cze ka wy dzie lo na sa la VIP,
dys po nu ją cą osob nym ba rem i ła zien ką, oraz je dy ne
w swo im ro dza ju pa tio, sta no wią ce kli ma tycz ną stre fę
lo un ge. Tam też, de lek tu jąc się naj lep szy mi trun kami
i nie śpiesz ną roz mo wą, obej rzysz ar ty stycz ne show
w wy ko na niu fi na li stek „Mam Ta lent”: Rok sa ny Ko sty -
ry i Be re ni ki Nie na dow skiej. Z ko lei dru gi po ziom klu bu,
oprócz prze strze ni z DJ -em, osob nym ta necz nym par -
kie tem i du żym ba rem, ofe ru je dla swo ich naj bar dziej
wy ma ga ją cych i ce nią cych swo ją pry wat ność go ści, uni -
ka to wą na ska lę Pol ski stre fę „Ul tra VIP” z wła sną
ochro ną, bar ma nem i sa lo nem ką pie lo wym.
Re zy du ją cy w Grey'u DJ -e D'Vi sion Slo vik i Mas slow dba -
ją aby elek try zu ją cej mu zy ce i to po wym hi tom to wa -
rzy szy ła naj lep sza klu bo wa ener gia ro dem z go rą cej Ibi -
zy. Od po cząt ku ist nie nia Grey wy zna czał naj wyż sze
stan dar dy ma jąc za szczyt i przy jem ność go ścić ta kie dj -
-skie gwiaz dy jak: Tom No vy, Jer ry Ro pe ro, Ben De lay,
An drey Exx, DJ Rae, Ada mus, Ne eVald, Mi cro, Ma tush,
czy Mil kwish. Nie za bra kło rów nież in stru men ta li stów,
ta kich jak: Sy the tic sax i Jey Jey Sax, nie sa mo wi te go wo -
ka lu Joh na Ja mes'a i Nic ka Sinc kler'a oraz je dy nych
w swo im ro dza ju diw pol skiej sce ny mu zycz nej: Edy ty
Gór niak, Ma ry si Sa dow skiej, Sa bi ny Jesz ki, Geo r gi ny Ta -
ra siuk i Na ta lii Łusz czak.
Wszyst ko to two rzy wy jąt ko wy kli mat, gdyż Grey Mu sic
Club to miej sce stwo rzo ne dla tych, któ rzy ko cha ją do -
brą za ba wę w naj lep szym, klu bo wym wy da niu.
Ba wi my się w piąt ki i so bo ty od go dzi ny 21 do 5 ra no.

IM PRE ZY FIR MO WE w GREY Mu sic Club
Two ja fir ma lub pra cow ni cy ma ją po wo dy do świę to wa nia? 
Ce le bruj suk ce sy w Grey Mu sic Club, gdzie im pre zy fir mo we przy go to wy wa -
ne są z naj wyż szą sta ran no ścią i dba ło ścią o naj mniej szy szcze gół.
Dla nas nie ma rze czy nie moż li wych – za pew nia Agniesz ka Ja nik Event Ma -
na ger Klu bu Grey – Je śli pla nu ją Pań stwo im pre zę, któ rej kli mat wy kra cza
po za sza blo no we ofer ty klu bów, to gwa ran tu ję, że spro sta my Pań stwa
ocze ki wa niom – kon ty nu uje – Dys po nu je my trze ma, nie za leż nie funk cjo nu -
ją cy mi stre fa mi, któ re do sto so wu je my do in dy wi du al nych po trzeb go ści (wy -
strój, wi zu ali za cje, pro jek cje). Na du że wy da rze nia ofe ru je my do dat ko wą
prze strzeń na po zio mie +1, z osob nym ba rem, DJ -em oraz par kie tem. Z ko -
lei dwa, nie za leż ne Vip Ro om'y z ba ra mi i pry wat ny mi ła zien ka mi, są de dy -
ko wa ne ka me ral nym im pre zom i spo tka niom biz ne so wym. Nie wąt pli wym
atu tem ofer ty Grey Mu sic Clu bu jest moż li wość or ga ni za cji even tu fir mo -
we go nie tyl ko w piąt ki i so bo ty, ale w każ dy dzień ty go dnia. Im pre zy
w Grey'u to nie tyl ko nie po wta rzal na prze strzeń, zna ko mi ta mu zy ka i pysz -
ne drin ki, ale rów nież do sko na ła ofer ta ca te rin go wa. Na ży cze nie, przy go to -
wu je my ca te ring zgod nie z Pań stwa su ge stia mi i upodo ba nia mi, a kli mat
mu zycz ny do sto so wu je my w peł ni do Pań stwa ocze ki wań, gdyż współ pra -
cu je my z wie lo ma ar ty sta mi z Pol ski i za gra ni cy, któ rzy mo gą uświet nić każ -
de go ro dza ju wy da rze nie – pod kre śla Event Ma na ger – Za pew nia my peł ną
ob słu gę wy da rze nia – kel ner ską, bar mań ską, DJ -a i ochro nę. Po nad to
w ofer cie po sia da my sze reg opcjo nal nych atrak cji ta kich jak: po ka zy ta necz -
ne, show akro ba tycz ne czy li ve'ac ty z mu zy ką na ży wo, któ re sta no wiąc do -
peł nie nie te go wy jąt ko we go wie czo ru z pew no ścią na dłu go po zo sta ną
w pa mię ci Pań stwa pra cow ni ków i za pro szo nych przez Pań stwa Go -
ści – pod su mo wu je Agniesz ka Ja nik.

RE ZER WA CJE: 9-17:00 | tel. +48 887 555 522 | +48 887 222 112
OPŁATA: 50 zł/oso ba, kwo ta do wy ko rzy sta nia w ba rze
SE LEK CJA | WIEK:  ukończone 21 lat

IM PRE ZY FIR MO WE | WY NA JEM KLU BU | WSPÓŁ PRA CA:
e -ma il: biuro@greymusicclub.pl | tel.: +48 887 555 522 | +48 733 4 21 430
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31 marca
piątek
19:00

Enrique Mazzola – dyrygent, 

Program:
I Symfonia – prawykonanie utworu zamówionego przez 

Opery i Filharmonii Podlaskiej
***

XI Symfonia g-moll op. 103 „Rok 1905”

Rewolucja

NFM, Sala Główna KGHM

17 marca
piątek
19:00

Eiji Oue – dyrygent, – wiolonczela

Program: 
I Koncert wiolonczelowy C-dur 

***
G. Mahler V Symfonia cis-moll

Przemiana 

NFM, Sala Główna KGHM

25 marca
sobota
18:00

– dyrygent, – shakuhachi

Program:
S. Barber Adagio na smyczki

Shizue
***

III Symfonia Es-dur op. 55 „Eroica”

Eroica

NFM, Sala Główna KGHM
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Rewolucja I Symfonia – Jan Duszyński – prawykonanie 
31 marca 19:00 NFM, Sala Główna KGHM pl. Wolności 1 we Wrocławiu

Wykonawcy: Enrique Mazzola – dyrygent | NFM Filharmonia Wrocławska
Program: J. Duszyński I Symfonia – prawykonanie utworu zamówionego przez Narodowe
Forum Muzyki, Orkiestrę Sinfonia Varsovia oraz Orkiestrę Opery i Filharmonii Podlaskiej;
D. Szostakowicz XI Symfonia g-moll op. 103 „Rok 1905”

W Na ro do wym Fo rum Mu zy ki czas na ko lej ne te go rocz ne pra wy ko na nie. Naj -
now szy utwór Ja na Du szyń skie go, I Sym fo nię, usły szy my wraz z kom po zy cją le -
gen dar ne go Dy mi tra Szo sta ko wi cza. To kon cert, któ re go nie mo że od mó wić so -
bie ża den mi ło śnik or kie stro wych brzmień!
Swój ta lent kom po zy tor ski Jan Du szyń ski roz wi ja nie tyl ko na grun cie mu zy ki roz -
brzmie wa ją cej w sa lach kon cer to wych, ale rów nież opra co wu jąc mu zycz nie spek -
ta kle te atral ne i fil my. Gro no wier nych słu cha czy zy skał mię dzy in ny mi dzię ki do -
sko na łej ścież ce dźwię ko wej do Po kło sia w re ży se rii Wła dy sła wa Pa si kow skie go. 
Mu zy kę Du szyń skie go usły szy my rów nież w wie lu pol skich te atrach, a po -
za tym – w NFM, gdzie po raz pierw szy za brzmi I Sym fo nia kom po zy to ra.
Dy mitr Szo sta ko wicz ja ko mło dy twór ca nie był w sta nie po go dzić się z żą da nia -
mi ów cze snej wła dzy ra dziec kiej. Wy szy dza no „bur żu azyj ną de ka den cję” ope ry
Nos, a La dy Mak bet okre ślo no ja ko „har mi der dźwię ków”. Do pie ro V Sym fo nia po -
go dzi ła je go sztu kę z ocze ki wa nia mi po li ty ków. Nadal był jednak bar dzo ostroż -
ny i cho wał do szu fla dy swo je naj bar dziej kon tro wer syj ne utwo ry. Na szczę ście
dla słu cha czy nie mu siał te go ro bić w przy pad ku swo ich pięt na stu sym fo nii – dzieł,
któ re do dziś uwa ża ne są za naj waż niej szy nurt je go twór czo ści.

Bilety: VIP 60 zł | I kat. 45/30 zł | Karta Melomana 40/27 zł | II kat. 40/25 zł | III kat. 35/20 zł

Pol sko -Sło wac kie Im pre sje Mu zycz ne
9 mar ca 18.00 Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10 we Wrocławiu

La di slav Fan zo witz (Sło wa cja) – for te pian | Ry szard Żo łę dziew ski (Pol ska) – sak so fon
W pro gra mie utwo ry pol skie, sło wac kie, fran cu skie i ame ry kań skie

La di slav Fan zo witz – ukoń czył stu dia w kla sie for te pia nu w Pań stwo wym Kon -
ser wa to rium w Bra ty sła wie z ty tu łem Naj lep szy Ab sol went ro ku 2000. Na ukę
kon ty nu ował w Aka de mii Sztuk Sce nicz nych w Pra dze (gdzie otrzy mał sto pień
dok to ra w 2010 r.) oraz Uni ver sität für Mu sik und dar stel len de Kunst w Wied -
niu. Fi na li sta i zdo by wca na gró d w wie lu kra jo wych i mię dzy na ro do wych kon -
kur sach, na grał po nad 20 płyt z for te pia nem so lo i z mu zy ką ka me ral ną. Wy -
stę po wał w więk szo ści kra jów eu ro pej skich, a tak że w Ma le zji, na Cy prze i USA.
Po za ak tyw ną so lo wą ka rie rą pia ni stycz ną, jest ce nio nym ka me ra li stą.
Dr hab. Ry szard Żo łę dziew ski – sak so fo ni sta, pe da gog, aran żer i kom po zy tor.
Stu dia w za kre sie gry na sak so fo nie od był w Kon se rva to rium für Mu sik und The -
ater Bern w Szwaj ca rii w kla sie sak so fo nu prof. Chri stia na Ro el lin ge ra. Sto pień
dok to ra sztu ki mu zycz nej oraz ha bi li ta cj ę uzyskał we wrocławskiej Aka de mii Mu -
zycz nej pod kie run kiem prof. Mie czy sła wa Sta chu ry. W swo im do rob ku ar ty stycz -
nym, obok płyt CD, ma licz ne pod ręcz ni ki z za kre su dy dak ty ki sak so fo no wej, aran -
ża cje, kom po zy cje oraz pu bli ka cje w ję zy ku pol skim i an giel skim.Li piń skie go we
Wro cła wiu, gdzie pro wa dzi kla sę sak so fo nu. Ja ko mu zyk or kie stro wy współ pra cu je
z Ope rą Wro cław ską i jest en dor se rem firm Hen ri Sel mer Pa ris oraz D’Ad da rio.

Wstęp wol ny!

Alek san der Tan sma n
Jubileusz 120. rocz ni cy uro dzin
13-14 mar ca

Aka de mia Mu zycz na im. Ka ro la Li piń skie -
go we Wro cła wiu, pl. Jana Pawła II, 2

Zapraszamy na Mię dzy na ro do wą
Kon fe ren cję Na uko wą pt. W hoł dzie
Alek san dro wi Tan sma no wi (1897-
1986) z oka zji 120. rocz ni cy uro dzin
kom po zy to ra.
W pro gra mie kon fe ren cji prze wi dzia -
no pre lek cje, wy sta wę oraz kon cer ty. 
Kon cer ty to wa rzy szą ce kon fe ren cji:
13 mar ca 18:30

Sa la Kon cer to wa AMKL
Wy ko naw cy:
Pa weł Za wadz ki – for te pian
Aga ta Kry sty na Szu ba – fa got
Ka ta rzy na Klu czew ska – for te pian
Kon rad Fi szer – flet
Zo fia Ser wa – skrzyp ce
Mi chał Cy lul ko – al tów ka
An na Ro dak – wio lon cze la
No emi Hań czyk – har fa
Ka ta rzy na Zdy bel -Nam – fa got
Łu kasz Ku ro pa czew ski – gi ta ra
So und Fac to ry Or che stra
pod dyr. Ro ber ta Kur dy ba chy
Sło wo o mu zy ce: Alek san dra Ma chu ra
Pro gram: Aleksander Tan sman

14 marca 17:00
Sala koncertowa AMKL
Wykonawcy:
Waldemar Gromolak – gitara
Piotr Łykowski – śpiew
Anna Rutkowska-Schock – fortepian
Gracjan Szymczak – fortepian
Lidia Grzanka-Urbaniak – wiolonczela
Jacek Ropski – skrzypce
Marcin Misiak – wiolonczela
Słowo o muzyce: Aleksandra Machura
Program: Aleksander Tansman

Wstęp na wszyst kie wy da rze nia jest
bez płat ny. Zapraszamy po odbiór kar t
wstę pu do re cep cji bu dyn ku E na 7 dni
przed kon cer tem.

In for ma cje na: www.amuz.wroc.pl

fot. Ł. Rajchert
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44  IIIIII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT LAUREATÓW II OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU STUDENTÓW DYRYGENTURY 
IM. ADAMA KOPYCIŃSKIEGO **

88  IIIIII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT BIG BANDU AMKL **

1100  IIIIII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT LAUREATÓW IV MIĘDZYUCZELNIANEGO
KONKURSU KAMERALNEGO DLA DUETÓW
INSTRUMENTALNYCH I WOKALNYCH **

1111  IIIIII,,  ggooddzz..  1111..0000--1166..0000,,  AAMMKKLL
DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, 
CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ AMKL **

1133  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..3300,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
1144  IIIIII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERTY TOWARZYSZĄCE MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ W HOŁDZIE
ALEKSANDROWI TANSMANOWI (1897-1986) **

1155  IIIIII,,  ggooddzz..  1199..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT MIĘDZYUCZELNIANEJ 
ORKIESTRY BAROKOWEJ **

1188  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
1199  IIIIII,,  ggooddzz..  1122..0000  ii  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
SPEKTAKLE DYPLOMOWE STUDENTÓW WYDZIAŁU
WOKALNEGO: MAURICE RAVEL – DZIECKO I CZARY **

2211  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT Z CYKLU OBLICZA MUZYKI EUROPY **

2277  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT DUETU FORTEPIANOWEGO PIANOPTIKUM
AGATA NOWAKOWSKA-GUMIELA I TOMASZ GUMIELA **

2299--3311  IIIIII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERTY KAMERALNE W RAMACH
II EUROPEJSKIEGO FORUM SAKSOFONOWEGO **
WWssppóółłoorrggaanniizzaattoorrzzyy::

Sza now ni Pań stwo,

ma rzec za po wia da się w Aka de mii
Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go
we Wro cła wiu nie zwy kle 
in te re su ją co pod wzglę dem 
ar ty stycz nym i na uko wym.

Co dzien nie, od 1 do 3 mar ca, od by wać się bę dą – otwar te dla pu blicz no ści – ko lej ne 
eta py prze słu chań II Ogól no pol skie go Kon kur su Stu den tów Dy ry gen tu ry im. Ada ma 
Ko py ciń skie go, a 4 mar ca od bę dzie się Kon cert Lau re atów Kon kur su. 8 mar ca, z oka zji
Dnia Ko biet, wy stą pi nasz aka de mic ki Big Band z kon cer tem jazzowym. Na to miast
w dniach 18-19 mar ca za pra szam wszyst kich sym pa ty ków ope ry – stu den ci Wy dzia łu 
Wo kal ne go wy sta wią spek takl ope ro wy Dziec ko i cza ry M. Ra ve la w re ży se rii Ro ber to 
Skol mow skie go, pod kie row nic twem mu zycz nym Ju sty ny Sko czek. Spo śród po zo sta łych
wy da rzeń ar ty stycz nych, war to wy mie nić: kon cert Mię dzy uczel nia nej Or kie stry 
Ba ro ko wej (15 mar ca), kon cert z cy klu Ob li cza mu zy ki Eu ro py (21 mar ca), kon cert 
w ra mach cy klu Es tra da Ab sol wen tów Wy dzia łu Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki 
i Mu zy ki Ko ściel nej (22 mar ca), kon cert w ra mach cy klu Piąt ki z gi ta rą (24 mar ca) oraz
kon cert ka me ral ny (27 mar ca).

Nie za brak nie rów nież in nych wy da rzeń ar ty stycz nych, dy dak tycz nych oraz na uko wych.
W pierw szej de ka dzie mie sią ca od bę dą się w na szej Uczel ni dwa etapy prze słu cha ń
w ra mach IV Mię dzy uczel nia ne go Kon kur su Ka me ral ne go dla du etów in stru men tal nych
i wo kal nych. Zma ga nia uczest ni ków zwień czy 10 mar ca Kon cert Lau re atów, na któ ry 
ser decz nie za pra szam. Oka zją do za po zna nia się z ofer tą edu ka cyj ną na szej Uczel ni 
bę dzie 11 mar ca – wte dy Wy dział Edu ka cji Mu zycz nej, Chó ra li sty ki i Mu zy ki Ko ściel nej
za pra sza na Dzień Otwar ty. W dniach 13-14 mar ca Aka de mia Mu zycz na we Wro cła wiu 
or ga ni zu je Mię dzy na ro do wą Kon fe ren cję Na uko wą W hoł dzie Alek san dro wi Tan sma no wi
(1897-1986) z oka zji 120. rocz ni cy uro dzin kom po zy to ra. Kon fe ren cji bę dzie 
to wa rzy szyć wy sta wa oraz kon cer ty. Z koń cem mie sią ca, 29 mar ca, roz pocz nie się
II Eu ro pej skie Fo rum Sak so fo no we, w ra mach któ re go za pla no wa no: mię dzy na ro do wy
kon kurs, pro jek ty or kie stry sak so fo no  wej, kon cer ty, lek cje mi strzow skie i wy kła dy 
pro wa dzo ne przez pe da go gów z ca łej Eu ro py. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat wszyst kich wy da rzeń ar ty stycz nych i na uko wych znaj du -
ją się na stro nie in ter ne to wej: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll. Raz jesz cze pra gnę ser decz nie za pro sić
Pań stwa do udzia łu w mar co wych im pre zach Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la 
Li piń skie go we Wro cła wiu. 

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

**  WWssttęępp  wwoollnnyy  
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1242-1245 Wieczory lisztowskie

ANNA LIPIAK – for te pian
Laureatka  konkursów pianistycznych

W programie utwory F. Chopina, L. v. Beethovena, F. Liszta, Schuberta-Liszta, R. Schumanna
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

17 III g. 18.30 – Obor ni ki Ślą skie, Sa lo nik Czte rech Muz, ul. J. Pił sud skie go 13
18 III g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
20 III g. 12.30 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

(180. Kon cert dla mło dze ży z cy klu: Jak słu chać Mu zy ki)
20 III g. 18.00 – Wro cław, Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10
AN NA LI PIAK, uro dzo na w 1992r. w Zgo -
rzel cu, nie zwy kle uta len to wa na, mło da pol -
ska pia nist ka, na ukę gry na for te pia nie roz -
po czę ła w wie ku 6 lat w zgo rze lec kiej Szko -
le Mu zycz nej I i II stop nia, w kla sie Ce za re -
go Kło sa. Obec nie jest stu dent ką I ro ku
stu diów ma gi ster skich w Aka de mii Mu -
zycz nej im. F. No wo wiej skie go w Byd gosz -
czy w kla sie prof. zw. dr hab. Je rze go Su li -
kow skie go. W la tach 2010-2016 kształ ci ła
się pod kie run kiem Grze go rza Niem czu ka
na Uni wer sy te cie Ślą skim w Ka to wi cach,
któ ry w ro ku 2016 ukoń czy ła ja ko naj lep sza ab sol went ka kie run ku.
Swo je umie jęt no ści do sko na li ła na wie lu kur sach mi strzow skich pod kie run kiem
wy bit nych pia ni stów -pe da go gów [Dang Thai Son (2016), Arie Var di (2016), An drzej
Ja siń ski (2010-2013, 2015), Ka ta rzy na Po po wa -Zy droń (2010, 2012, 2014), Bo ris
Pe tru shan sky (2012), Ale xey Or lo vet sky (2011-13, 2015), Jef frey Swann (2013), Vla -
di mir Viar do (2016), Ta mas Ungar (2016), Zbi gniew Rau bo (2016), Clau dio Mar ti nez -
-Meh ner (2013), Si lvi je Vi do vic (2016), Woj ciech Świ ta ła (2010)].
Jest lau re at ką wie lu czo ło wych na gród na mię dzy na ro do wych kon kur sach mu -
zycz nych. Wy gra ła XIV Con cor so In ter na zio na le di Ese cu zio ne Mu si ca le „Pre mio
Cit ta' di Pa do va” (Wło chy, 2016), XXIV Con cor so In ter na zio na le „Ca mil lo To gni”
(Gus sa go, Wło chy, 2013), Mię dzy na ro do wy Kon kurs „II Wio sen ne Spo tka nia
przy For te pia nie” (Kra ków, 2013), IX Mię dzy na ro do wy Kon kurs In ter pre ta cyj ny
w Ružombe rok, (Sło wa cja, 2012).
Stu dia pia ni stycz ne łą czy z oży wio ną dzia łal no ścią ar ty stycz ną kon cer tu jąc
w wie lu pre sti żo wych sa lach kon cer to wych w Pol sce (m. in. Fil har mo nia Na ro -
do wa w War sza wie, Fil har mo nia Wro cław ska – NFM, Mu zeum F. Cho pi na
w War sza wie, Dwo rek Fry de ry ka Cho pi na w Dusz ni kach Zdro ju, Za mek Ksią żąt
Po mor skich w Słup sku). Wy stą pi ła z re ci ta la mi we Wło szech (Me dio lan, Pa dwa,
We ne cja Cor ti na d’Am pez zo, w Mon trond les Ba ins (Fran cja), w Niem czech
(Lipsk, Bre men, Görlitz, Go slar) oraz w Cze chach, Chor wa cji i Sło wa cji.
Uzy skuje bar dzo po zy tyw ne re cen zje – n.p.: Jej grę ce cho wa ły pięk ny dźwięk,
kon tro la pe da li za cji i fra zo wa nia, po czu cie swo bo dy na sce nie oraz na tu ral na,
po etyc ka mu zy kal ność – Gior na le di Bre scia.
Otrzy ma ła sty pen dium Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go za wy bit ne osią -
gnię cia ar ty stycz ne (2012, 2013, 2015) i Sty pen dium Rek to ra Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w Ka to wi cach (2012-2015).
Kon cer ty sa re ali zo wa ne dzię ki po mo cy fi nan so wej Gmi ny Wro cław, Gmi ny Brzeg,
Brze skie go Przed się bior stwa Ener ge ty ki Ciepl nej Spół ki z o.o. i Za kła du Hi gie ny Ko -
mu na nej Spół ki z o.o. w Brze gu.

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

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

Ma ria Strzel czyk
Sa lon dźwię ków ro man tycz nych
12 mar ca 17:30

Muzeum Pana Tadeusza ZNiO
Rynek 6 we Wrocławiu
Ma ria Strzel czyk – skrzyp ce
Jo an na Za they -Wój ciń ska – for te pian

Ma ria Strzel czyk – skrzy pacz ka.
Stu dent ka w AM im. I. J. Pa de rew skie go
w Po zna niu w kl.  prof. Mar ci na Ba ra -
now skie go i mgr Jo an ny Kreft. Zdo byw -
czy ni m.in. 2. na gro dy w Mię dzy na ro do -
wym Kon kur sie Mu zycz nym Grand Pri -
ze Vir tu oso w Lon dy nie (2015), 3. miej -
sca w VII Ogól no pol skim Fo rum Mło -
dych In stru menta li stów w Ryb ni ku
(2011), 3. na gro dy w Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie im. P. Hin de mi tha w Ber li nie
(2008). Po trój na sty pen dyst ka Pre zy -
den ta Mia sta Opo la. W la tach 2011-
2015 uczest ni czy ła w ogól no pol skim
pro jek cie Mło da Pol ska Fil har mo nia.

Bilet: 10 zł upo waż nia tak że do zwie dze nia
Mu zeum (wej ście od go dzi ny 16:00)

Piątki z kulturą tradycyjną
W Klubie pod Kolumnami
Pie śni wie lo gło so we
Wie czór wschod nio sło wiań ski
3 marca 18:00
Pieśni wielkopostne
Spotkanie śpiewacze
31 marca 18:00

Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21we Wrocławiu

Wschod nio sło wiań ska mu zy ka lu do -
wa cha rak te ry zu je się pięk nym wie lo -
gło sem wy ko ny wa nym a ca pel la.
Śpie wa ne do no śnym, nie co szorst kim,
na tu ral nym gło sem, ogrom nie róż nią
się od kla sycz nej szko ły wo kal nej.
Pie śni wiel ko post ne, śpie wa ne na pa -
miąt kę mę ki Chry stu sa to waż ny ele -
ment pie śni cy klu li tur gicz ne go.
W kul tu rze tra dy cyj nej spo tka nia śpie -
wa cze by ły stan dar do wą for mą ży cia
re li gij ne go i to wa rzy skie go. Spo ty ka no
się po do mach, a cza sem tak że i w ko -
ścio łach, ale czę sto bez obec no ści księ -
dza. W ten spo sób lu dzie ak tyw nie
uczest ni czy li w kul tu rze mu zycz nej,
a re li gij ność sta wa ła się jed nym z fun -
da men tów in te gra cji lo kal nej spo łecz -
no ści i trans mi sji kul tu ry tra dy cyj nej.

Wstęp wol ny!





In spi ra cje Fla men co | Prze ni ka nie Kul tur 4-9 marca
IX Mię dzy na ro do wy Fe sti wa l – Sztu ka Łą czy Po ko le nia
5 marca 19:00 Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. P. Włod ko wi ca 7 we Wrocławiu

PA SJA FLA MEN CO z udzia łem gwiaz dy LA FAR RU CA Śpiew: Ezequiel Montoya, Juan El
Negro, Cajon i palmas: Lolo Lozano Fernandez
6 marca 18:30 Sa la kon cer to wa Ra dia Wro cław, ul. Kar ko no ska 10. Wstęp wolny!
Kon cert FLA MEN CO, JAZZ I MU ZY KA ŚWIA TA
Fu zja z udzia łem mu zy ków, tan ce rzy i wo ka li stów re pre zen tu ją cych róż ne kul tu ry

Fe sti wal ma cha rak ter edu ka cji mię dzy kul tu ro wej pro mu ją cej po sta wy otwar -
to ści na róż no rod ność kul tu ro wą i roz wój dia lo gu mię dzy po ko le nio we go. W pro -
gra mie dwa głów ne wy da rze nia:
PA SJA FLA MEN CO – spek takl łą czy na sce nie wie lu zna ko mi tych ar ty stów z Pol -
ski i z Hisz pa nii. Gwiaz dą te go kon cer tu bę dzie ar tyst ka wiel kie go for ma tu – La
Far ru ca – crème da la crème sztu ki fla men co. Jest mat ką tak sław nych tan ce rzy
jak: Far ru qu ito, Far ru i El Car pe ta, cór ką le gen dar ne go tan ce rza El Far ru co a także
rodzoną siostrą Pilar Montoya La Faraona.

Pro gram: www.fla men co.mdk -krzy ki.pl/fla men co

San lu istan go
i Mag da le na Le chow ska – Tan go
Ar gen tyń skie z pol ską duszą!
29 marca 20:00

Stary Klasztor, ul. Purkuniego 1, Wrocław
San lu istan go to for ma cja utwo rzo -
na w 2006 roku, w Pro win cji San Lu is
w Ar gen ty nie. Ze spół two rzą wy bit ni
in stru men ta li ści, śpie wa cy i tan ce rze
tan ga o mię dzy na ro do wej re no mie!
W 2016 ro ku San lu istan go zo stał no -
mi no wa ny do USA Fox Mu sic Awards
w ka te go rii Naj lep sza in spi ra cja/fu zja
fol ko wa za in ter pre ta cje pie śni po ety
Ro ber ta Maño Na sza tra dy cja.
Re per tu ar ze spo łu opie ra się na kla -
sycz nych tan gach, mi lon gach i wal -
cach wiel kich kom po zy to rów ta kich
jak Ani bal Tro ilo, Fran ci sco Ca na ro,
Asto ra Piaz zol li i Osval do Pu glie se. 
San lu istan go jest lau re atem licz nych
pre sti żo wych na gród. Do swo jej Pol -
skiej tra sy kon cer to wej za -
pro si li wo ka list kę Mag da le -
nę Le chow ską, po lkę o la ty -
no skiej du szy.
Bilety: 50 zł

Te atr PRZE CIW Ra si zmo wi
4 mar ca 18:00
Te atr im. H. Mo drze jew skiej w Le gni cy
Wy stą pią m.in.: Re na ta Prze myk, Ba jaz zer,
Ja ro sław Ja ni szew ski, Ma ma dou Dio uf
i Pa ko Sarr, ak to rzy i wo ka li ści z Le gni cy 
W programie: pio sen ki Kul tu, Oby wa te la
G. C., Sie kie ry, Bie li zny, Cze sła wa Nie me -
na i in ., w no wych aran ża cjach

Pro jekt łą czą cy ar ty stów pol skich i za -
gra nicz nych w kon cer cie – pro te ście,
któ ry or ga ni zu je na swo jej sce nie Te -
atr Mo drze jew skiej w Le gni cy. 
Wy jąt ko wy kon cert, któ ry bę dzie spo -
łecz nym ma ni fe stem, na wo ły wa niem
o jed ność w cza sach po dzia łów.
Te atr PRZE CIW Ra si zmo wi – The atre
AGA INST Ra cism – po mar co wej pre -
mie rze kon cer tu wy ru sza w Pol skę.
Będzie mu zy ką do da wać otu chy i łą -
czyć wszyst kich Lu dzi bez wzglę du
na ko lor skó ry.
Współ or ga ni za to rem przed się wzię cia
jest im pre sa riat BIG ME DIA. Na rzecz
kon cer tu or ga ni zo wa na jest zbiór ka
na por ta lu Po lak Po ma ga.pl

Krzysz to f Wro na
De André po pol sku – kon cert
11 mar ca 19:00

Ga le ria Sztu ki i Miej sce Spo tkań Śli mak,
pl. Kon sty tu cji 3 Ma ja 4 we Wro cławiu

La Bu ona No vel la – Do bra No wi na.
Pio sen ki le gen dar ne go wło skie go bar -
da Fa bri zia De André w pol skim tłu -
ma cze niu.
Krzy siek Wro na (ur. 1968) – zde kla ro -
wa ny ita lo fil i tłu macz wło skiej po ezji
śpie wa nej. Mło dość spę dził we Wło -
szech. Ży je we Wro cła wiu. Za kres je go
za in te re so wań to hi sto ria pio sen ki, li -
te ra tu ra pięk na, po ezja i rzeź ba. Śpie -
wa tłu ma czo ne przez sie bie tek sty
przy akom pa nia men cie gi ta ry. Od pa -
ru lat sta ra się przy bli żyć pol skim słu -
cha czom do ro bek nie ży ją ce go już wło -
skie go pie śnia rza Fa bri zia De André.

Dom o Zie lo nych Pro gach
W gó rach jest wszyst ko co ko cham
4 mar ca 20:00

Schro ni sko PTTK Ja god na,
ul. Spa lo na 6, By strzy ca Kłodz ka

Te go rocz ny zi mo wy kon cert W gó rach
jest wszyst ko co ko cham od bę dzie się
w Schro ni sku PTTK Ja god na, w Gó rach
By strzyc kich. To nie po zor ne schro ni -
sko dzię ki je go ak tu al nym go spo da -
rzom zy ska ło nie po wta rzal ny kli mat.
W baj ko wych drew nia nych sa lach Ja -
god nej po czu je cie ma gię go ścin no ści
i gór skie go do mu, usłysz cie i za śpie -
wa cie nie jed ną gór ską pieśń... 
Go spo da rzem mu zycz nym wie czo ru
bę dzie ze spół Dom o Zie lo nych Pro -
gach, zna ny z kon cer tów na An drze -
jów ce, Mar ko wych Szcza wi nach Pod
Ba bią Gó rą, czy Pa ster skich
Anio łów i kul to we go
kon cer tu na Ha li
Pod Śnież ni kiem.

Bilety: 40/30 zł KUP BILET

KUP BILET



KUP BILET

Sergio & Odair Assad
Gościnnie Woch & Guzik Duo
9 marca 19:30

Sala Koncertowa Radia Wrocław
im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10

Uro dze ni w Bra zy lii bra cia Sérgio
i Oda ir As sad są no wym punk tem od -
nie sie nia dla gi ta rzy stów z ca łe go
świa ta wpro wa dza jąc no we stan dar -
dy po przez swo ją po my sło wość, in no -
wa cyj ność i eks pre sję. Ich wy jąt ko wy
ar tyzm i nie sa mo wi te zgra nie za -
wdzię cza ją bo ga tej tra dy cji mu zycz nej
swo jej ro dzi ny, a tak że stu diów u gi -
ta rzyst ki i lut nist ki Mo ni ny Ta vo ry,
stu dent ki słyn ne go An dre sa Se go vii.
Re per tu ar Bra ci As sad za wie ra mu zy kę
ory gi nal nie skom po no wa ną przez
Sérgio As sa da jak i je go no wych aran -
ża cji mu zy ki la ty no ame ry kań skiej i jaz -
zu. Ich stan dar do wy, kla sycz ny re per -
tu ar za wie ra trans kryp cje li te ra tu ry ba -
ro ko wej z twór czo ści Ba cha, Scar lat tie -
go, Ra me au, jak rów nież aran ża cje
dzieł tak róż nych kom po zy to rów jak
Ger sh win, Gi na ste ra i De -
bus sy. Ich tra sy kon cer to we
za wsze są mie szan ką sty -
lów, epok i kul tur.

Bilety: 90 zł

Czer wie – mu zy ka na ży wo
W starym kinie
4 marca 19:00

CK Zamek, pl. Świętojański 1 we Wrocławiu

Pro jek cję filmu pt. Mania. Historia
pracownicy fabryki papierosów dopełni
muzyka grana na ży wo przez ze spół
Czer wie, któ ry jest do sko na le zna ny ze
ście żek dźwię ko wych do ta kich ar cy -
dzieł ki na nie me go jak: Nos fe ra tu, Mu -
mia, czy Me tro po lis. 
W 2017 ro ku ob cho dzi my dwie rocz ni -
ce zwią za ne z Po lą Ne gri: mi ja wła -
śnie 120 lat od jej na ro dzin oraz 30
od śmier ci je dy nej jak do tąd pol skiej
ak tor ki, któ ra pod bi ła Hol ly wo od. Bilety: 18/20 zł

Kuba Lechki Quintet All That Jazz Koncert
8 marca 21:00 Manana Cafe, ul. św. Mikołaja 8-10 we Wrocławiu

Skład: Adam Bła wic ki – sak so fon te no ro wy, Piotr Szlem po – trąb ka/flu gel horn,
Fi lip Mi gu ła – for te pian, Bar tło miej Choj nac ki – kon tra bas

Sto wa rzy sze nie Art Cli nic za pra sza na ko lej ny kon cert z cy klu All That Jazz, któ -
ry prze zen tu je mło dych twór ców zwią za nych z tym pro jek tem.
Ku ba Lech ki Qu in tet to ko lek tyw, któ ry po wstał z ini cja ty wy Ku by Lech kie go.
Ze spół skła da się ze stu den tów i ab sol wen tów kie run ku jazz i mu zy ka es tra do -
wa w kla sie per ku sji dr Prze my sła wa Ja ro sza w Aka de mii Mu zy czej im. Ka ro la
Li piń skie go we Wro cła wiu. Mu zy cy sta wia ją na kla sycz ne, ma in stre am'owe
brzmie nie z do miesz ką hard -bo pu, post -bo pu, free -jaz zu oraz jaz zu mo dal ne -
go. Po łą cze nie trąb ki i sak so fo nu te no ro we go ja ko fron tli ne da je bar dzo kla -
sycz ne brzmie nie dla jaz zu lat 50 i 60.
Re per tu ar sta no wią utwo ry od da ją ce po kłon wiel kim mi strzom mu zy ki jaz zo wej
we wła snych aran ża cjach, oraz kom po zy cje au tor skie ze spo łu.

Bilety: 15 zł, przed koncertemKUP BILET

Domowe Melodie
11 marca 19:00

Zaklęte Rewiry, ul. Krakowska 100, Wrocław
Kro czą wła sny mi ścież ka mi, a za czę ło
się w 2012 ro ku. Au tor ka mu zy ki i tek -
stów Ju sty na Ju cho Cho wa niak ra zem
ze Stasz kiem Czy żew skim i Ku bą Dy -
kier tem sta li się bo ha te ra mi ko lo ro wej
i pięk nej baj ki, któ ra dzię ki me diom
spo łecz no ścio wym zy ska ła ogrom ny
za sięg. Dziś Do mo we Me lo die wy mie -
nia ne są jed nym tchem z naj po pu lar -
niej szy mi obec nie ar ty sta mi w na szym
kra ju. W 2016 r. wzię li udział
w kon cer tach Mę skie go Gra -
nia. Te raz po prze rwie wra -
ca ją do kon cer tów na ży wo.

Bilety: 55 zł

Konkurs na Indywidualność Jazzową 2017
Biu ro Fe sti wa lo we Im part 2016 oraz Mię dzy na ro do wa Fun da cja Jazz nad Od rą
za pra sza ją do udzia łu w naj bar dziej pre sti żo wym i naj star szym w Pol sce kon -
kur sie jaz zo wym na In dy wi du al ność Jaz zo wą ro ku 2017, któ ry od bę dzie się w ra -
mach 53. edy cji fe sti wa lu Jazz nad Od rą (26-30 kwiet nia).
Kon kurs ma cha rak ter otwar ty i mo gą wziąć w nim udział mu zy cy, któ rzy do 30
kwiet nia nie prze kro czy li wie ku 35 lat. Wa run kiem udzia łu jest przed sta wie nie
do oce ny przez Ko mi sję Kwa li fi ka cyj ną Fe sti wa lu 20-30 mi nu to we go ma te ria -
łu mu zycz ne go na CD (w tym wła sna in ter pre ta cja zna ne go stan dar du jaz zo we -
go). Do na gra nia na le ży do łą czyć wy peł nio ną i pod pi sa ną kar tę zgło sze nia, zgod -
nie z udo stęp nio nym przez Or ga ni za to ra wzo rem.

Zgło sze nia przyj mo wa ne są do 31 mar ca 2017 ro ku | jazznadodra.pl



Paluch Ostat ni Krzyk Osie dla
Gra mo fo ny/Dj Ku art/Sup port/C.o.a.
c.h x Głos te go Ma sta (Jack son_Ko sa)
5 marca 19:00

Klub Bezsenność, ul Ruska  51
Pasaż Niepolda we Wrocławiu

Agen cja mu zycz no -even to wa Ba shesh
oraz Wro cław ski RAP ma ją za szczyt
za pro sić Was na kon cert Pa lu cha pro -
mu ją cy je go naj now szy al bum. 
Przez la ta dzia łal no ści w Po znań skim
pod zie miu ze spół na grał kil ka utwo rów
pod ty tu łem OKO czy OKO STYL. Po kil -
ku la tach od roz pa du gru py Pa luch na -
wią zu je do te go okre su
zmie nia jąc de li kat nie zna -
cze nie zwro tu OKO i roz wi -
ja jąc je do Ostat ni Krzyk
Osie dla.  Bilety: 40zł

Jonas Kopp + Pacou 
Tresor Showcase
17 marca 22:00

Krakowska 100, ul. Krakowska 100, Wrocław
Klub Tre sor bez wąt pie nia miał bar dzo
du ży wkład w roz wój i pro mo wa nie
mu zy ki tech no. Jest jed nym z naj bar -
dziej kul to wych i zna nych miejsc
na ma pie Ber li na. Swo ją dzia łal ność
roz po czął w 1991 ro ku, a je go za ło ży -
cie la mi są Di mi tri He ge mann oraz
Achim Kohl ber ger. Tre sor stał się
sym bo lem mu zy ki tech no, nie dłu go
po je go otwar ciu – uchwy cił ener gię
po now ne go zjed no cze nia Ber li na oraz
był nie ja ko od po wie dzią na no we
tren dy w mu zy ce wcze snych lat '90.
Pod czas ofi cjal ne go show ca se ber liń -
skiej le gen dy we Wro cła wiu usły szy -
cie m.in. dwóch re pre zen tan tów wy -
twór ni Tre sor Re cords.
Jo nas Kopp: nie kwe stio no wa nie jed na
z naj wy bit niej szych i naj bar dziej eks -
cy tu ją cych fi gur po cho dzą cych z Ar -
gen ty ny. Re zy dent le gen dar ne go klu -
bu Tre sor bę dą cy je go wi zy tów ką. 
Pa cou: DJ i pro du cent zwią za ny z kul -
to wym ber liń skim Tre so rem od po ło -
wy lat 90-tych, kie dy to wy dał swój
pierw szy al bum dla tej że wy twór ni
Sym bo lic Lan gu age. Na stęp nie za czął
pra co wać w klu bie Tre sor
ja ko DJ -re zy dent oraz
współ or ga ni za tor
He adqu ar ters.

Bilety: 40 zł

Girls on Fire (G.o.F) ...czyli wokalistki, kobiety z pasją, przyjaciółki
Si ła ko biet – kon cert pro mu ją cy najnowszą płytę
8 marca 19:00
Sa la Te atral na BF Im part, ul. Mazowiecka 17 we Wrocławiu
Fi na list ki III edy cji pro gra mu X Fac tor związa ne
ze śro do wi skiem te atral no -mu zycz nym Wro cła wia.
Pi szą, kom po nu ją, kon cer tu ją po ca łej Pol sce.
Wy różnia je ma gne tyzm, nie po wta rzal ne brzmie nie i cha ry zma sce nicz na. Łączą
w so bie dy na mi kę, tem pe ra ment, li rycz ność i wrażli wość.
Wspólna przy go da z mu zy ką za owo co wa ła pra cą nad de biu tanc kim al bu mem
Si ła ko biet, które go pre mie ra od będzie się pod czas kon cer tu 8 mar ca, któ ry wo -
ka list ki przy go to wa ły spe cjal nie z tej oka zji.
Si ła ko biet to pro jekt nie tyl ko o mu zy ce, si le przy jaźni, de ter mi na cji, speł nia niu ma -
rzeń, ale także o dzia ła niu na rzecz ko biet. Girls on Fi re za bio rą Was w pod róż, pod -
czas której po zna cie ich ko bie ce spoj rze nie na mu zy kę i rze czy wi stość opi sa ną
w au tor skich tek stach. Pod róż ta, jak to ko bie ta, będzie zmien na – dy na micz na, peł -
na ener gii, zmy sło wa, sen ty men tal na i za ska ku jąca.
Pa tro nat: Eu ro pej ska Sto li ca Kul tu ry Wro cław 2016, Wro cław – Mia -
sto Spo tkań, Pol skie Sto wa rzy sze nie Jaz zo we Wro cław.

Bilety: psp. 30 zł, w dniu koncertu 35 zł | Kasa Impartu, pn-pt, 12-18, 
tel. 71-341-94-32 | impart.art.pl | Rezerwacje@impart.art.pl
Sprzedaż: eventim.pl, Salony: Empik, Media Markt, Saturn KUP BILET

Ich Troje Nie rdzew ny | Re mi xed Ich troje
11 marca 20:00 Centrum Koncertowe A2, ul. Góralska 5 we Wrocławiu

Skład: Michał Wiśniewski (od 1995), Jacek Łągwa (od 1995), Agata Buczkowska (od 2017)

Po suk ce sie kon cer tu Ju bi le uszo we go w Pol sa cie, wy stę pie na Sta dio nie Na ro -
do wym w War sza wie – Ich Tro je ru sza w tra sę kon cer to wą po klu bach aby być
jesz cze bli żej pu blicz no ści w ra mach pro mo cji naj now sze go al bu mu Mi cha ła Wi -
śniew skie go Nie rdzew ny oraz Re mi xed Ich Tro je.
Naj więk sze prze bo je od A Wszyst ko Bo Cie bie Ko cham przez Po wiedz czy Wy -
pij my Za To aż po naj now sze Pa pie ro sy, Wó da, Sex czy Wab Mi lion Bab. 
Ze spół po wstał 3 li sto pa da 1995 ro ku w Ło dzi, dwu krot nie re pre zen to wał Pol -
skę pod czas Kon kur su Pio sen ki Eu ro -
wi zji (w 2003 i 2006). O twór czo ści gru -
py Ich Tro je sta ło się gło śno w 2001 ro -
ku dzię ki pio sen ce Po wiedz.
Mi chał i Ja cek w naj lep szej
for mie okra sze ni przez ak -
sa mit ny dam ski wo kal,
za pra sza my!

Bilety: 99/64 złKUP BILET KUP BILET

KUP BILET



Pa try cja Ma li Ma li now ska
3 i 4 marca 21:00

Grey Mu sic Club, ul. św. Mikołaja 8-11 we Wrocławiu
Wo ka list ka, fi na list ka III edy cji pro gra mu Mam Ta -
lent 2010. W mu zy ce za ko cha na od za wsze, śpie -
wa od kie dy pa mię ta. Uro dzi ła się by być na sce nie.
W 2015 r. na wią za ła współ pra cę z DJ Ada mu sem.
Owoc ich pra cy, utwór Ke ep Lo ve To ge ther, zna lazł
się na pły cie wy da nej z oka zji ju bi le uszu DJ. 
Pa try cja to nie tyl ko nie sa mo wi ty, cha ry zma tycz ny
głos. To przede wszyst kim nie zrów na na oso bo -
wość. Cie pła, po god na oso ba, któ ra w kon tak cie ze
sce ną sta je się dra pież ną lwi cą. Jej klu bo we li ve ac -
ty moż na usły szeć w klu bach w róż nych stro nach
Pol ski. Zi mo wy wy strój klu bu!

www.greymusicclub.pl

LIMBOSKI
5 marca 19:00

Sta ry Klasz tor, ul. Pur ky nie go 1, Wro cław
LIM BO SKI czy li Mi chał Au gu sty niak
przy zwy cza ił wszyst kich, że co ro ku
za ska ku je świe ży mi po my sła mi.
W krót kim prze glą dzie twór czo ści trud -
no nie wspo mnieć o pły tcie Ca fe Brum -
ba z knaj po wy mi bal la da mi, od kry wa my
tu nie za po mnia ny przez wie lu utwór
Pio sen ka dla mę żat ki. Na gły zwrot
w stro nę es te ty ki lo -fi i blu eso wa w Tri -
bu te to Geo r gie Buck, (swo ją dro gą no -
mi no wa ny do Fry de ry ków 2012).
W mię dzy cza sie wy stęp w zna nym pro -
gra mie te le wi zyj nym z nie do koń ca te -
le wi zyj ną pio sen ką – Czar ny Otel lo. 
Jego au tor ski styl oscy lu je gdzieś mię -
dzy Lao Che, Raz Dwa Trzy, Ma leń czu -
kiem, cos z Dy ja ka też się znaj dzie.
Tek sty, wpa da ją ca w ucho mu zy ka i...
głos ro bią swo je. Cie ka wa
oso bo wo ść, po sta ć, któ rą
trud no do okre ślić, a przez to
fa scy nu ją ca.

Bilety: 35/25zł KUP BILET

Battle Beast
Heavy metalowe show
5 marca 18:00

Liverpool, ul. Świdnicka 37, Wrocław
Knock Out Pro duc tions pre zen tu je
kon cert he avy me ta lo wej gru py Bat tle
Be ast. Ze spół w któ rym za mi kro fo -
nem prze wo dzi peł na ener gii No ra Lo -
uhi mo za pre zen tu je się w na szym
kra ju po raz pierw szy w ro li
he adli ne ra! Fi no wie przy -
ja dą do Pol ski wraz z eki pa -
mi z Ma je sty oraz Gy ze.

Bilety: 40 zł

Mateusz Pospieszalski
Quintet Tra la la
19 marca 18:00

Sala Koncertowa Radia Wrocław
im. J. Kaczmarka, ul. Karkonoska 10

Ener ge tycz ny i cha ry zma tycz ny.
Ar ty sta, któ ry w mu zy ce zaj mu je się
wszyst kim: gra na wie lu in stru men -
tach, śpie wa, kom po nu je, aran żu je
i pro du ku je. 
Ma te usz Po spie szal ski to praw dzi wy
czło wiek re ne san su. Gra na sak so fo -
nach, fle tach, klar ne cie ba so wym, in -
stru men tach kla wi szo wych, in stru -
men tach per ku syj nych, akor de onie,
śpie wa, a tak że kom po nu je, aran żu je
i pro du ku je. Jest jed nym z naj waż niej -
szych pol skich pro du cen tów mu zycz -
nych, aran że rów i kom po zy to rów mu -
zy ki dla fil mu i te atru.
Trzon ze spo łu sta no wią oj ciec i syn,
czy li Ma te usz i Ma rek Po pie szal scy,
śpie wa sam Ma te usz, a tak że Bar ba ra
Po spie szal ska. Na kon tra ba sie gra po -
cho dzą cy z Czę sto cho wy, a ro bią cy już
mię dzy na ro do wą ka rie rę Max Mu cha,
na per ku sji świet ny mło dy ber liń czy k
Mo rit z Baum gart ne r. 
Ma te usz Po spie szal ski, za pre zen tu je
ma te riał ze swo jej naj now szej pły ty
Tra la la. Ta pły ta to kwin te sen cja mo -
ich pra gnień es te tycz nych, utwo ry
ma ją kon struk cję pio sen ki, me lo dię
i tekst, ale nie lu bię być ogra ni cza ny
for mą – tak Ma te usz Po spie szal ski
opi su je swój no wy al bum.
Kon cert w Sa li Kon cer to wej
Ra dia Wro cław od bę dzie
się w ra mach tra sy pro mo -
cyj nej pły ty.

Bilety: 65/50 zł

KUP BILET

Tribute To Michael Jackson
Ce le bra te na Dzień Kobiet
8 marca 20:00

Stary Klaszto, ul. Purkyniego 1, Wrocław
Wystąpią: Ce le bra te w skła dzie – Mar ta
Ko ło dziej czyk – wo kal, Piotr Świę to niow -
ski – pia no, Mi chał Paw li szew ski – gi ta ra,
Krzysz tof Ła baz – bass, Pa weł Ostrow -
ski – per ku sja. Go ścin nie za śpie wa ją: 
Na ta lia Lu bra no, Ali cja Ja nosz, Ania Kłys,
To masz Lesz czyń ski

W czerw cu mi nie 8. rocz ni ca śmier ci
nie od ża ło wa ne go Kró la Po pu. Mu zyk,
aż po dziś dzień, jest nie do ści gnio nym
wzo rem i in spi ra cją dla ty się cy ar ty -
stów na ca łym świe cie. 
Pięcioosobowa gru pa Ce le bra te po -
wsta ła w po ło wie 2008 ro ku we Wro -
cła wiu. W do bo rze swo je go re per tu aru
oprócz naj więk szych hi tów mu zycz -
nych po cząw szy od lat 60-tych
do współ cze snej mu zy ki szu kają uni -
kal nych utwo rów, któ re two rzą nie po -
wta rzal ny kli mat im pre zy.
Na Dzień Ko biet – mu zycz -
na uczta z naj więk szy mi
prze bo ja mi Mi strza! 

Bilety: 40/35 zł

KUP BILET

KUP BILET
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Wie le de mo nów | Syn drom al bo do ko go śpie wasz?
Gościnnie Pań stwo wy Te atr Dra ma tycz ny im. Ilii Cha vcha va dze w Ba tu mi
w ra mach Pol sko -Gru ziń skie go Fe sti wa lu Kul tu ry
2 mar ca 19:00 | 3 mar ca 19:00

Sce na Ga dzic kie go – Te atr im. He le ny Mo drze jew skiej w Le gni cy
W mar cu gru ziń ski te atr z Ba tu mi po raz pierw szy w Pol sce za pre zen tu je
na sce nach Dol ne go Ślą ska dwa spek ta kle: thril ler kry mi nal ny wg po wie ści Je -
rze go Pil cha w re ży se rii Jac ka Głom ba Wie le de mo nów oraz czar ną ko me dię wg
Ka ro la Sła wo mi ra Mroż ka pt. Syn drom al bo do ko go śpie wasz? w ada pta cji gru -
ziń skie go re ży se ra An dra Enu ki dze.
Wie le de mo nów: dwie cór ki pa sto ra, wy wra ca ją ce do gó ry no ga mi za cny i bo go -
boj ny świa tek lu ter skiej pro win cji. Mrocz ne ta jem ni ce i me ta fi zycz ne do cie ka -
nia. Pilch w naj wyż szej for mie, po da ny w wy jąt ko wej, le gnic ko -gru ziń skiej sza -
cie in sce ni za cyj nej.
Syn drom al bo do ko go śpie wasz?:  mu zy ko te ra pia w jed nym ak cie.
Dra ma tur gia Mroż ka go ści na sce nach ca łe go świa ta. Tym ra zem ma my oka zję
po znać ją w wer sji gru ziń skiej. Ada pta cja śmiesz no -strasz nej sztu ki na sze go
kla sy ka bę dzie za ra zem spo tka niem z li czą cą set ki lat gru ziń ską kul tu rą te atral -
ną, czer pią cą za rów no z ory gi nal nej prze szło ści, jak i z cza sów współ cze snych.

Bi le ty: 30 zł | Przed sta wie nia grane w ję zy ku gru ziń skim z pol ski mi na pi sa mi.
Spek ta kle gra ne bę dą tak że w Te atrze Pol skim, Sce na na Świe bodz kim we Wro cła wiu – 4 i 5
mar ca oraz w Te atrze im. Sza niaw skie go w Wał brzy chu – 7 mar ca i Te atrze im. Nor wi da
w Je le niej Gó rze – 8 mar ca.

Syn drom al bo dla ko go śpie wasz?

ĆE SKY DI PLOM reż. Piotr Ratajczak
1 marca 18:00 | 2 i 3 marca 20:00 Teatr PWST, ul. Braniborska 59 we Wrocławiu
Pró ba spoj rze nia na cze cho sło wac ką hi sto rię XX wie ku po przez opo wieść o kil -
ku nie zwy kłych po sta ciach z jej kul tu ry i po li ty ki. Krót kie hi sto rie, le d wie okru -
chy bio gra fii, po ka zu ją nam cze ski świat i je go skom pli ko wa ną hi sto rię w róż -
nych, czę sto tra gi ko micz nych bar wach. 
Owe hi sto rie nie zwy kłych bo ha te rów -eks cen trycz nych ar ty stów, lu dzi zmiaż -
dżo nych przez sys tem ko mu ni stycz ny, re wo lu cjo ni stów – sta ra ją się pod wa żyć
ste reo typ Cze cho sło wa cji ja ko siel skiej kra iny do bro tli wych lu dzi spę dza ją cych
ży cie w karcz mie, pi ją cych pi wo i za gry za ją cych kne dli kiem. Przy glą da jąc się cze -
cho sło wac kiej hi sto rii i men tal no ści, pró bu jąc ją zro zu mieć, sta ra my się do strzec
w od bi tym zwier cia dle na szą kon dy cję spo łecz ną. 
Mar ta Ku bi so va – po pu lar na pio sen kar ka znisz czo na przez sys tem, Li da Ba aro -
va – ak tor ka ko la bo ru ją ca z na zi sta mi, Oto kar Svec – nie szczę śli wy au tor naj -
więk sze go po mni ka Sta li na w Eu ro pie, Jan Pa lach -po li tycz ny sa mo bój ca – pło -
ną ca po chod nia, a na wet Blon dyn ka z fil mu „Mi łość blon dyn ki”, to tyl ko nie któ -
re z opi sa nych po sta ci z cze cho sło wac kie go świa ta. 
A po za tym, to jest dy plom... Će sky di plom.... I to jest naj waż niej sze… Ahoj!

Wstep wolny za rezerwacją: pwst.wroc.pl/teatr-pwst

Żo na do ad op cji
Mię dzy na ro do wy Dzień Te atru
26 marca 19:00

Ząb ko wic ki Ośro dek Kul tu ry, Rynek 24
Re ży se ria – Ja kub Ehr lich
Artyści Te atru Old Ti mers Ga ra ge: Pa try cja
Szcze pa now ska, Ja kub Wons, Ma rek Pi tuch

W ży ciu Ada ma wszyst ko mia ło swo je
miej sce – dom pra ca, dom pra ca.
Od czas do cza su ja kaś kon tro lo wa na
roz ryw ka. Ale w ży ciu każ de go czło -
wie ka przy cho dzi ta ka chwi la, że na -
wet do brze na oli wio na ma szy na prze -
sta je funk cjo no wać i nie bo za czy na
wa lić się gło wę. Żo na Ada ma wy jeż -
dża. Miesz ka nie na wie dza na tręt ny
do mo krąż ca i wróż bi ta...

Bi le ty: w ZOK oraz na: www.e -zok.pl
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Zjazd XVI Akademii Teatru Alternatywnego
Przegląd projektów dyplomowych
17-19 marca Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Rynek-Ratusz 27 we Wrocławiu

17 mar ca 19:00 – ka mi ca 79, pre mie ra spek ta klu Mar ty Gry gier | Sa la Te atru La bo ra to rium 
21:00 – Chi me ry, pre mie ra spek ta klu Te atru Aba no ia | Stu dio Na Gro bli, Sa la Stu dyj na
22:30 – XXXY, pre mie ra spek ta klu Eli zy Ho łu bow skiej | Stu dio Na Gro bli, Sa la Stu dyj na
18 mar ca 19:00 – BUM, spek takl Te atru Re ali stycz ne go | Sa la Te atru La bo ra to rium
20:00 – Wer ni saż wy sta wy fo to gra fii Edu ar da Gonzále za Cáma ry Atę | CaféTHEA
19 mar ca 17:00 – Mi ni słow nik ter mi nów tre nin gu ak tor skie go, po kaz pra cy z udzia łem
uczest ni ków Aty i spo tka nie po świę co ne książ ce Mag da le ny Gren dy | Stu dio Na Gro bli
19:00 – Shac kle ton, po kaz pra cy Te atru Most | Stu dio Na Gro bli, Sa la Stu dyj na
21:00 – Trio dram, spek takl D. Ba roy ana, H. Ko żu chow skie go i D. Sma ru ja|Te atru La bo ra to rium

Sześć spek ta kli te atral nych, wy sta wa zdjęć, po kaz pra cy i spo tka nie po świę co ne
książ ce Mag da le ny Gren dy – to wy da rze nia pod su mo wujące dwu let ni pro jek t (2015-
2017) pro wa dzo ne go wspól nie przez In sty tut Gro tow skie go, Te atr Bra ma i Ośro dek
Te atral ny Ka na w ra mach Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry Wro cław 2016. Ce lem Aka de -
mii Te atru Al ter na tyw ne go by ło pod nie sie nie kom pe ten cji ani ma cyj nych, ar ty stycz -
nych i kul tu ro twór czych li de rów al ter na tyw nych ze spo łów te atral nych, wzmoc nie -
nie ich mo ty wa cji do dzia ła nia na rzecz śro do wisk lo kal nych oraz do star cze nie prak -
tycz nych na rzę dzi i umie jęt no ści w za kre sie me tod pra cy z ze spo łem. Wstęp wolny!

Historia brzydoty
Wrocławski Teatr Pantomimy
18 i 19 marca 19:00

Te atr Pol ski – Sce na na Świe bodz kim,
pl. Or ląt Lwow skich 20c

Przed sta wie nie po wsta ło z in spi ra cji
Hi sto rią brzy do ty Umber to Eco. 
ANA za, ANA sza, ANA gi, ANA kha, ANA -
ria – pięć ko biet, któ re wal czą o pięk no
du szy, umar twia jąc cia ło.
W Hi sto rii brzy do ty An na Pio trow ska
pro wa dzi ak tor ki ni czym śre dnio -
wiecz nych asce ty ków, od da jąc ich cia -
ła we wła da nie Any – bo gi ni ano rek sji,
sy me trii, li cze nia, ka lo rii, ko ści, ze ra,
za ni ka nia. Ak tor ki ja wią się nam ja ko
do sko na lą ce się w ano rek tycz nej
asce zie. Po przez su ro wość i bez -
względ ność w wal ce ze swo im nie do -
sko na łym cia łem dą żą do du cho we go
speł nie nia i zbli że nia z bo -
gi nią Aną. Cia ło się za mar -
twia i cho ru je, aby du sza
mo gła zo stać ule czo na.

Bilety: 30/20/15 zł

Dni Ko biet Spek takl,
po kaz fil mu, zwie dza nie my kwy
5-8 mar ca

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem,
ul. Paw ła Włod ko wi ca 7 we Wro cła wiu

5.03, g. 11:00 – Zwie dza nie mykwy
Czym jest my kwa? Czy słu ży tyl ko ko -
bie tom? Opro wa dza Da niel le Cha imo -
vitz z Gmi ny Wy zna nio wej Ży dow skiej
we Wro cła wiu.  Bilet: 8 zł
6.03, g. 18:00 – Wallstras se 13 (reż.
Ben te Ka han). Spek takl o lo sach miesz -
kań ców do mu nr 13 przy uli cy Włod ko -
wi ca z mar ca 1968 r.  Bi le ty: 35/25 zł
7-8.03, g. 9:00 i 11:00 Po ran ne spek ta -
kle dla grup szkol nych. Bi le ty: 15 zł
7.03, g. 18:00 – Regina (reż. Dia na Groó)
Po kaz fil mu o pierw szej ko bie cie
na świe cie or dy no wa nej na ra bin kę
oraz spo tka nie z re ży ser ką. Bi le ty: 5 zł

KUP BILET
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Kon kurs na ko miks Z oka zji Ro ku Ko ściusz kow skie go
Do 30 marca

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Z oka zji Ro ku Ko ściusz kow skie go Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu ogła sza
kon kurs na ko miks na te mat ży cia i dzia łal no ści Ta de usza Ko ściusz ki. Na au to -
ra lub au to rów zwy cię skiej pra cy cze ka na gro da w wy so ko ści 10 000 zło tych.
Ko miks zo sta nie wy da ny i za pre zen to wa ny po raz pierw szy 15 paź dzier ni -
ka 2017 w 200. rocz ni cę śmier ci Ta de usza Ko ściusz ki.
Za da niem uczest ni ków jest wy ko na nie pro jek tu ko mik su opo wia da ją ce go hi -
sto rię ży cia Ta de usza Ko ściusz ki lub wy bra ny je go frag ment. Pra ca ma być ory -
gi nal ną, au tor ską in ter pre ta cją te ma tu, przed sta wiać ży cie i dzia łal ność Ko -
ściusz ki w spo sób atrak cyj ny dla współ cze sne go od bior cy, upa mięt niać i pro -
mo wać je go po stać oraz przy czy niać się do od świe że nia je go wi ze run ku i wy eks -
po no wa nia zna czą cych cech je go cha rak te ru.
Kon kurs ma za sięg ogól no pol ski a je go uczest ni kiem mo że być każ da peł no let -
nia oso ba fi zycz na, któ ra za ak cep tu je Re gu la min i prze śle po praw ne zgło sze nie
kon kur so we. Or ga ni za to rzy cze ka ją na zgło sze nia do 30 mar ca 2017 r. Pra ce
zgło szo ne do kon kur su mu szą za wie rać: mi ni mal nie 4, a mak sy mal nie 6 pio no -
wych plansz for ma tu A4 (210 x 297 mm) opo wia da ją cych spój ną hi sto rię bo ha -
te ra ko mik su – Ta de usza Ko ściusz ki (każ da stro na po win na po sia dać co naj -
mniej 3 klat ki); krót ki (mak sy mal nie do kil ku stron znor ma li zo wa ne go tek stu)
opis kon cep cji na sce na riusz ca łe go ko mik su, za kła da ją ce go mi ni mal nie 48 stron
A4 (rów no waż nych 24 obu stron nie za dru ko wa nym kart kom). 
Tech ni ka wy ko na nia prac: ry su nek, ma lar stwo, gra fi ka kom pu te ro wa.
Spo śród na de sła nych zgło szeń wy bra ny zo sta nie je den pro jekt do re ali za cji. Je -
go au tor lub au to rzy przy go tu ją peł ną wer sję ko mik su do 15 lip ca 2017 r. 
Zgło sze nia moż na do ko nać prze sy ła jąc dro gą pocz to wą lub do star cza jąc oso -
bi ście wy druk w jed nym eg zem pla rzu wraz z wer sją elek tro nicz ną na ad res:
Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu – Dział Re kla my i Mar ke tin gu
pl. Po wstań ców War sza wy 5, 50-153 Wro cław, z do p. Ko miks Ta de usz Ko ściusz ko

Ter min nad sy ła nia prac: 30 mar ca 2017 r. | Ogło sze nie wy ni ków: 6 kwiet nia 2017 r.
Ter min do star cze nia peł nej wer sji ko mik su: 15 lip ca 2017 r.
Pre mie ra ko mik su: 15 paź dzier ni ka 2017
Py ta nia w spra wie kon kur su: mal go rza ta.kro plew ska@mnwr.art.pl;
mar ke ting@mnwr.art.pl; tel. (71) 343 88 39.
Ma te ria ły do po bra nia: re gu la min, kar ta zgło sze nio wa: www.mnwr.art.pl

Rozwarstwienie 15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL
Do 14 kwiet nia
Fun da cja Art Trans pa rent za pra sza ar ty stów wszyst kich dys cy plin sztuk wi zu al -
nych do udzia łu w kon kur sie. Pro po zy cją 15. ju bi le uszo wej, edy cji Prze glą du Sztu ki
SU RVI VAL jest za po ży cze nie prak ty ki ba daw czej w ce lu prze pro wa dze nia stu -
dium roz war stwie nia mia sta, a więc bliż sze go przyj rze nia się ar chi tek tu rze, prze -
ana li zo wa nia sze re gu prze mian – ar chi tek to nicz nych, spo łecz nych, go spo dar -
czych – ja kie za cho dzą i za cho dzi ły w mie ście na prze strze ni de kad. Wy sta wa po -
słu ży nie ty le zba da niu i prze śle dze niu ko lej nych nur tów/kie run ków w sztu ce/ar -
chi tek tu rze/urba ni sty ce, co ra czej ana li zie mu ta cji, zde rzeń, ano ma lii, wy na tu -
rzeń i na ro śli, ja kie po wsta ją na sty ku wy szcze gól nio nych nur tów i epok.
Miej scem Prze glą du bę dzie Au dy to rium Wy dzia łu Che mii Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go przy ul. Fry de ry ka Jo liot -Cu rie 14 we Wro cła wiu. Ar ty ści ma ją czas
na skła da nie pro po zy cji, któ re bę dą się od wo ły wać do ha sła kon kur so we go 15.
SU RVI VA LU do 14 kwiet nia br., wy peł nia jąc for mu larz na www.su rvi val.art.pl.
Po tym ter mi nie ku ra to rzy Przeglądu wy bio rą pro jek ty, któ re zo sta ną zre ali zo -
wa ne w za pro po no wa nej prze strze ni.

Ku ra to rzy: An na Ko ło dziej czyk, An na Stec, Mi chał Bie niek

Edyta Kowalewska
& Martyna Pająk NUDE
Do 11 marca

Galeria Socato, Plac Solny 11 we Wrocławiu
Lau re at ki VI Prze gląd Mło dej Sztu ki
Świe ża Krew. O wy sta wie pi sze ku ra -
tor ka, Ka ro li na Ja kle wicz: (...) Ko wa -
lew ska dzia ła w ob sza rze ma lar stwa.
Zmi ni ma li zo wa ła jed nak obec ność
far by na rzecz na gie go płót na i zna le -
zio nych tek sty liów – to tkan ki jej ob -
ra zów, skó ra z wy raź ny mi ozna ka mi
ży cia. Au tor ka po chy la się nad oso bi -
sty mi hi sto ria mi wy ko rzy sty wa nych
ma te ria łów – do ce nia ich za bru dze nia,
bli zny, ozna ki zmę cze nia. Dla Mar ty ny
Pa jąk punk tem wyj ścia jest ko bie cy
akt. Na gość jej rzeźb jest za czep na.
Nie wsty dzi się nad mia ru skó ry, ob wi -
sło ści, bra ku na pię cia. Prze ciw nie: ob -
fi te cia ła cze ka ją na gła ska nie. Chcą
być do ty ka ne. Po ły skli wa ży wi ca ku si
nie ska zi tel ną po wierzch nią, prze le wa
się, ukła da fał da mi. Sen su alizm prac
Pa jąk jest sub tel ny, ale zde cy do wa ny. 
Do ty ka jąc cia ła do ty ka my tak na praw -
dę czło wie ka od środ ka. Po przez do -
tyk cia ło na bie ra sen su. My ślę, więc
je stem. Do ty kam, więc je stem.

To jesz cze bę dzie pięk na
bi blio te ka Rok 1946.
Osso li neum we Wro cła wiu
Do 30 marca

Au la Ossolineum, Wrocław ul. Szewska 37

Hi sto ria Za kła du Na ro do we go im.
Osso liń skich, za po cząt ko wa na we
Lwo wie w 1817 r., swo ją kon ty nu ację
mia ła we Wro cła wiu w ro ku 1946.
Przy był tu wów czas pierw szy trans -
port ko le jo wy z czę ścią daw nych zbio -
rów osso liń skich, a wkrót ce pierw si
pra cow ni cy. Od te go mo men tu upły -
nę ło 70 lat. Wy sta wa ta, na któ rą zło -
żą się ar chi wal ne zdję cia i do ku men ty
Osso li neum, je go pra cow ni ków i no -
wej sie dzi by, z jed nej stro ny przy po -
mi na ten pio nier ski mo ment, a z dru -
giej jest za po wie dzią wiel kie go ju bi le -
uszu 200-le cia Za kła du Na ro do we go
im. Osso liń skich, któ ry ob cho dzo ny
bę dzie w 2017 ro ku.
Wystawa planszowa.
Wstęp wol ny!
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Szy mon Lu biń ski
AN TRO PO CEN. Szkła po zy ska ne
me to dą Sta ni sław skie go.
3 marca 18:00

Galeria Entropia, ul. Rzeźnicza 4
Szy mon Lu biń ski, od 1994 r. czło nek
Wyż szej We wnętrz nej Lo ży Gru py Lu -
xus. Wcze śniej współ za ło ży ciel le gen -
dar ne go ar ty stycz ne go skło tu Oław -
ska 9. Ak tu al nie ar ty sta dość ra dy kal ny.
Wy sta wa od no si się do naj now szej hi -
sto rii na szej pla ne ty. Dzię ki wspól ne -
mu wy sił ko wi po przed nich po ko leń
znaj du je my się obec nie w le mow skiej
Naj wyż szej Fa zie roz wo ju. Mo że my
zro bić co chce my z na szą pla ne tą ale
też, z wszech obec ny mi efek ta mi ludz -
kiej na niej obec no ści. W tym kon tek -
ście na le ży przy jąć, że an tro po cen jest
uko ro no wa niem dzie jów ludz ko ści.

Do 24.03.2017

fo
t. 

S.
 S

ie l
ic k

i

Jó zef Ha łas Po szu ki wa nia 
Od 23 marca

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

O co tu cho dzi – otóż ma lu jąc, ry su jąc
przez la ta na tu rę, tzn. ob ser wu jąc i pró -
bu jąc ująć ele men ty na tu ry w ja kiś po -
rzą dek pla stycz ny – z cza sem do sze dłem
do wnio sku, że to, co bu du je pew ną ca -
łość, kom po zy cję, a co jest pod sta wo -
wym prze ja wem w na tu rze – to jest
prze ciw sta wie nie. Kie ru nek jest prze ciw -
staw ny kie run ko wi, pro por cja – pro por cji,
pla ma – li nii, ko lor – ko lo ro wi, sta ty -
ka – dy na mi ce, ciem ność – ja sno ści, itd.

Jó zef Ha łas
Wy sta wa jest pró bą prze śle dze nia
dzia łań ar ty sty na prze strze ni kil ku de -
kad. Wśród po ka zy wa nych prac zna la -
zły się naj wcze śniej sze szki ce z lat 50.
XX w. i ostat nie dzie ła z 2014 r., w tym
ob ra zy olej ne, pa ste le, fo to gra fie. 
Ku ra tor: Bo gu sław Dep tu ła

Do 28.05.2017

Nowe przeciwstawienie, olej na płótnie, 2013

An drzej Ja rodz ki Zło dziej ob ra zów
Od 3 mar ca
Ga le ria Miej ska, ul. Kiełbaśnicza 26 we Wro cła wiu
Don ki szot, hochsz ta pler, zło dziej, Dil lin ger – w swo -
jej dzia łal no ści ar ty stycz nej An drzej Ja rodz ki wy bie -
ra dla sie bie róż ne ro le, po wta rza jąc, że w sztu ce po -
ję cie za wo dow stwa po pro stu nie ist nie je, a ar ty stą
by wa się tyl ko w mo men cie two rze nia.
Ja rodz ki po rzu ca tym sa mym uni wer sal ną ideę he -
ro iza cji fi gu ry ar ty sty oraz po trze bę cią głe go po świę -
ce nia się sztu ce. Od cho dzi od ocze ki wań for ma to -
wa nia swo jej prak ty ki twór czej po przez wy bór jed -
ne go me dium, pie lę gnu jąc za miast te go wy swo ba -
dza ją cą kon cep cję jej nie ogra ni czo no ści.
Ja rodz ki ro bi to zresz tą w dwo ja ki spo sób – mak sy -

mal nie roz sze rza jąc ob szar środ ków wy ra zu: od ma lar stwa, rzeź by, gra fi ki przez
fo to gra fię, przed mio ty go to we, in sta la cję, po pro jek ty uto pij ne oraz urze czy wist -
nia jąc w swo jej prak ty ce twór czej naj bar dziej sza lo ne kon cep cje. Jed ną z nich jest
na pew no usta wio ny na wro cław skim Pla cu Strze gom skim ob jet tro uvé za ty tu -
ło wa ny Po ciąg do nie ba. 
Wy sta wa bę dzie in te gro wa ła ma te rial ne dzie ła sztu ki z do ku men ta cją prac wy -
ko ny wa nych głów nie na prze ło mie lat 80. i 90.

Z tekstu Mał go rza ty Mi cu ły
Ku ra tor: Mi ro sław Ja siń ski| Do 1.04.2017 | Wstęp wolny!

Wy mia ry zmo dy fi ko wa ne
11 mar ca 17:00

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Spo tka niem trzech au to rów po cho -
dzą cych z róż nych kra jów: Zsol ta Gy -
ene sa z Wę gier, Je rze go Ol ka z Pol ski
oraz Zden ka Stu chlíka z Czech.
Za pre zen to wa ne zo sta ną trzy od -
mien ne kon cep cje sztu ki, w któ rych
moż na jed nak za uwa żyć zbież no ści.

Jo an na Bor kow ska
Elementy
Od 1 marca

Galeria Ring, Rynek 12 w Legnicy
Jo an na Bor kow ska stu dio wa ła na uki
po li tycz ne na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim, Uni wer sy te cie Oks fordz kim i Uni -
wer sy te cie Paul Va le ry w Mont pel lier.
Ty tuł dok to ra otrzy ma ła w 2004 na UJ
w Kra ko wie, gdzie w la tach 2001 – 2007
wy kła da ła mię dzy in ny mi hi sto rię my -
śli po li tycz nej i sto sun ki mię dzy na ro -
do we. Jej spe cja li za cją by ły ru chy dy sy -
denc kie, a w szcze gól no ści ka ta ryzm,
co za owo co wa ło wy da niem w 2006 ro -
ku książ ki pt.: „Ka ta ryzm. Spór o du -
alizm śre dnio wiecz ny”. Od 2008 ro ku
Jo an na Bor kow ska cał ko wi cie po świę -
ci ła się ma lar stwu, któ re od po nad pięt -
na stu lat jest jej naj więk szą pa sją.

Fi ni saż: 6.04.2017



Droga IX
Fi ni saż 23 mar ca 16:00

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

Wy sta wa prac stu den tów Wydz. Pe da -
go gicz no -Ar ty stycz ne go, Uni wer sy te tu
im. A. Mic kie wi cza w Po zna niu, uka zu je
ten den cje współ cze snej sztu ki wi zu al -
nej wy wo dzą cej się z tra dy cyj nych tech -
nik warsz ta to wych. Ma lar stwo w tech -
ni ce ba ti ku go rą ce go po wsta ło w Pra c.
Tka ni ny Artystycznej pod kier. prof. zw.
Ewy Po ra dow skiej -Wer sz ler oraz dr
Agniesz ki Godsz ling. Ma lar stwo na pod -
kła dzie grun to wym po wsta ło w Pra cow -
ni Ma lar stwa pod kier. prof. Ja na Hryc ka
i mgr. Ka ta rzy ny Ma niew skiej.

Miej sce/Místo
Wy sta wa po ple ne ro wa
3 mar ca 18:00

BWA, ul. Długa 1, Jelenia Góra 
Ar ty ści: Ja na Ber na tová, Ja ni na Hob gar ska, Jo zef Honzík, Ja na Hun te rová, Je rzy Ja ku bów, Ja -
cek Jaś ko, Ali cja Ko ło dziej czyk, Je rzy Krysz pin, Mi ro sław Kul la, Ro man Ma chek, Da vid Ma za -
nec, Jan Pic ko, San dra Rze szu tek, Jan Sto lin, Lu cre zia Ška lo udová Puch ma je rová, Bo gu mi ła
Twar dow ska -Ro ga ce wicz

Wy sta wa jest owo cem kil ku dnio we go pol sko-cze skie go ple ne ru ar ty stycz ne go
w Mi cha ło wi cach. Wzię ło w nim udział 16 ar ty stów zaj mu ją cych się sztu ka mi
wi zu al ny mi. By li wśród nich gra fi cy, fo to gra fi cy, ma la rze, rzeź bia rze i ar ty ści no -
wych me diów. Stwo rzy li oni pra ce na wią zu ją ce do miej sca, w któ rym od by wał
się ple ner. In spi ro wa li się przy tym uro dą oko li cy oraz na war stwie niem kul tu ro -
wym wy ni ka ją cym z dzie jów po gra ni cza. 

Do 8.04.2017 | pn-pt 9:00-17:00, so 10:00-16:00

Alicja Kołodziejczyk

Ka zi mierz Ja siń ski -Sze la Ob ra zy z Roz to cza
4 mar ca 17:00 Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. T. Ko ściusz ki 10

W czę ści mu zycz nej: Mi chał Sel we siuk – for te pian

Ka zi mierz Ja siń ski -Sze la ur. się we Fram po lu, w 1937 r. Stu dio wał w PWSSP we
Wro cła wiu pod kie r. pro f. Ma rii i Sta ni sła wa Daw skich i Zbi gnie wa Kar piń skie go.
Dy plom z wy róż nie niem uzy skał w 1964 ro ku. Zaj mu je się ma lar stwem, ry sun -
kiem i gra fi ką użyt ko wą. Pierw szy etap twór czo ści to sztu ka abs trak cyj na. Przez
okres dwu dzie stu lat two rzył w sty lu post mo der ni stycz nym. Po tem je go sztu -
ka ule gła trans for ma cji i po wró cił do re ali zmu, by po la tach zno wu wró cić
do kon ty nu acji abs trak cjo ni zmu. Ar ty sta był wie lo krot nie na gra dza ny i wy róż -
nia ny na wy sta wach ogól no pol skich oraz w kon kur sach. Jest au to rem licz nych
pro jek tów her bów miej sco wo ści dol no ślą skich i sze re gu wy staw w Ar chi wum
Pań stwo wym we Wro cła wiu z dzie dzi ny he ral dy ki. Je go ob ra zy znaj du ją się
w mu zeum w Kra ko wie, a tak że w zbio rach pry wat nych w kra ju i za gra ni cą.
W Pa ry żu znaj du je się Jego sta ła eks po zy cja, oko ło 20 dzieł.
Mi chał Sel we siuk – lau re at licz nych kon kur sów pia ni stycz nych (m.in. Wło chy,
Niem cy). Sty pen dy sta Pre zy den ta Mia sta Wro cła wia.

Do 18.04.2017 | pn-pt w godz. od 10.00-18.00, so 12.00-18.00 | Wstęp wol ny!

Krzysz tof Po la czen ko
Re al na ilu zja
11 mar ca 18:00

Klub Pod Kolumnami, pl. św. Macieja 21
we Wrocławiu

Krzysz tof Po la czen ko – uro dził się 15
stycz nia 1987 r. w Świd ni cy. Zaj mu je
się ma lar stwem, mu zy ką i pi sa niem.
Uczest ni czył w wie lu spo tka niach au -
tor skich i wy sta wach in dy wi du al nych.
Re al na ilu zja do sko na le okre śla ze sta -
wie nie pre cy zji re ali zmu ze świa tem
wy obra żo nym. Nada wa nie no we go
zna cze nia przed mio tom czy miej scom
to za da nie dla ma la rza sur re ali sty.
Głów ny prze kaz więk szo ści ob ra zów
trak tu je o współ cze sno ści, uwy pu kla -
jąc przy tym ludz kie wa dy i za le ty. Sa -
ma jed nak in ter pre ta cja po zo sta je
otwar ta i wy ma ga od wi dza uru cho -
mie nia je go wła snej wy obraź ni.

Do 31.03.2017 | Wstęp wol ny!



Opo wieść o czło wie ku
Wy sta wa zbio ro wa fo to gra fii 
Do 26 marca

Za sza fą, ul. św. Mar ci na 4, Wro cław
Au to rzy: Pa weł Jan cza ruk, To masz Jo dłow -
ski, An drzej Ko nia kow ski, Jó zef Li gę za, 
Sta ni sław Mi chal ski, Ja nusz Mu siał, 
Ma ciej Sto bier ski, Ma rek We so łow ski 

Au to rzy pro po nu ją optycz no -me cha -
nicz ne mi gaw ko we spra woz da nia z ob -
ser wa cji rze czy wi sto ści oraz wy re ży se -
ro wa ne ob ra zy, któ re ilu stru ją okre ślo ne
pro ce sy i zja wi ska. Sto su ją roz ma ite
me to dy eks pre sji, bez po śred ni za pis do -
ku men tal ny, fo to gra fię in sce ni zo wa ną,
stra te gie kon cep tu al nej ana li zy i syn te -
zy ob ra zu, się ga ją po fo to gra fię sre bro -
wą, cy fro wą oraz hy bry do wą.

Ja nusz Mu siał – ku ra tor wy sta wy

Ma ciej Sto bier ski, Wytapiacz

Z Wizytą u Artysty
Pławna 2016
11 marca 12:00

Ga le ria Fo to gra fii Dol no ślą skie go Sto wa -
rzy sze nia Ar ty stów Fo to gra fi ków i Twór -
ców Au dio wi zu al nych, ul. Włod ko wi ca
31/4 a, 1-pię tro we Wro cła wiu
Ar ty ści: Ja na Va no ur ko va – Cze chy,
Pau lus Al gra – Ho lan dia, Ar tur Cho ma,
Ani ta Wło dar czyk, Zbi gniew Sto kło sa,
An drzej Ma łysz ko, Ju sty na Lo ryś – Wro -
cław, Ewa i Je rzy Chrap ka  – So sno wiec,
Sta ni sław Mi chal ski – Za brze, Iza be la
Ko złow ska – War sza wa.

Wy sta wa po ple ne ro wa II Mię dzy na ro -
do we go Ple ne ru Fo to gra ficz ne go 
pt. Z Wi zy tą u Ar ty sty – Pław na 2016,
któ ry miał miej sce w Ga le rii zna ne go
ar ty sty Da riu sza Mi liń skie go w Pław -
nej w dniach 26-29.05.2016 r.
Wy sta wa po eks po zy cji we Wro cła wiu
eks po no wa na bę dzie w Lu bo mie rzu
a na stęp nie pod czas ko lej ne go ple ne -
ru w Pław nej ko ło Lwów ka Ślą skie go.

fot. Z. Sto kło sa

fot. Cortis & Sonderegger

Robert Wieczorek
Na okrągło - wystawa tkaniny 
8 marca 18:00

Ogni sko Kul tu ry Pla stycz nej im. Eu ge niu -
sza Gep per ta, Ru ska 46c/7 we Wro cławiu

Na wy sta wę skła da ją się pra ce z cy klu
Man da le, Gal ga le, Ro ze ty, Krę gi. Pra ce
wy ko na ne są po przez pro mie ni ście
na cią gnię tą osno wę. Więk szość to mi -
nia tu ry tkac kie, któ re po wsta ją wcią -
gu jed ne go lub dwóch dni. To pro jekt,
któ ry roz po czął się w 2015 ro ku i jest
for mą za pi su prze żyć czy im pul su,
któ rym pod da je się ar ty sta.

Do 31.03.2017, pn -pt 15-20, so 9:30-14:00

Grupa Tkacka Wątek
Mi nia tury tkac kie (max 25x25 cm)
2 marca 18:00

Galeria Sztuki  i Miejsce Spotkań Ślimak,
pl. Konstytucji 3 Maja 4
Ar ty ści: Mał go rza ta Bi bro wicz, Ste nia Bo -
go czek, Teo do zja Buj now ska -Nie dziel ska,
Ana tol Igor Chla bicz, Dag ma ra Chot nic ka -
-Świat, Kry sty na Hen dry chow ska, An na Je -
si no wicz -Nguy en, Do ro ta Ko zak, Lu dwi ka
Ol szew ska, Ewa Po ra dow ska -Wer sz ler,
Ro bert Wie czo rek

Gru pa Tkac ka „Wą tek” dzia ła przy Ga -
le rii Tkac kiej na Jat kach we Wro cła wiu,
pod kie r. prof. Ewy Ma rii Po ra dow -
skiej -Wer sz ler. Zrze sze ni są w niej
en tu zja ści sztu ki tkac kiej, któ rzy pre -
fe ru ją cą tka ni nę warsz ta to wą, uni ka -
to wą, po wsta ją cą w jed nym eg zem -
pla rzu, przy za sto so wa niu prze plo tów
osno wy z wąt kiem. Prezentowane
tka ni ny ar ty stycz ne są tka ne ręcz nie.

Wstęp wolny!

Pho to gra phy Ne ver Dies
Do 31 marca

Ga le ria Dwo rzec Głów ny we Wrocławiu
Jed na z naj lep szych wy staw Eu ro pej -
skiej Sto li cy Kul tu ry zo sta ła prze dłu żo -
na do koń ca mar ca. Wy sta wa pre zen -
tu je hi sto rię fo to gra fii na prze ło mie po -
nad 170 lat jej ist nie nia. Jest sym bo -
licz ną opo wie ścią o na ro dzi nach fo to -
gra fii, jej ewo lu cji oraz war to ściach, ja -
kie kry ją się w na tu rze sa me go me -
dium. To bli sko 600 zdjęć pre zen to wa -
nych na 2 ty sią cach me trów kwa dra to -
wych w Ga le rii Dwo rzec Głów ny.

Bi le t: 4 zł | Oprowadzanie: czwar tki 19:00

Z pięć set ką przez stu le cia
10 mar ca 16:00

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, ul. Kłodzka 42

Wy sta wa z oka zji wej ścia do obie gu (10
lu te go br.) no we go bank no tu o no mi na -
le 500 zł z wi ze run kiem kró la Ja na III So -
bie skie go na awer sie. Eks po zy cja pre -
zen tu je bank not 500-zło to wy w róż -
nych dzie jo wych od sło nach: pierw sze
pięć set ki, po cho dzą ce z cza sów In su -
rek cji Ko ściusz kow skiej oraz bank no ty
mar ko we i zło to we II Rze czy po spo li tej.
Swo je pięć set ki mia ła rów nież Pol ska
Lu do wa, w la tach 70. wła dze nie zgo dzi -
ły się, by na bank no cie o ta kim no mi na le
po ja wi ła się Ma ria Cu rie -Skło dow ska,
za stą pił ją Ta de usz Ko ściusz ko. 
Pod czas wer ni sa żu pra cow ni cy NBP
we Wro cła wiu po ka żą no wy bank not
oraz omó wią je go za bez pie cze nia.

Do 14.05.2017



Pi san ki i pal my wiel ka noc ne
Od 21 marca 
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu, ul. Traugutta 111
Eks po zy cje po świę co ne ob rzę do wo ści or ga ni zo -
wa ne są w Mu zeum Et no gra ficz nym we Wro cła -
wiu od po nad 45 lat.
Wy sta wa oka zji Świąt Wiel kiej No cy jest oka zją
do po zna nia współ cze snych tech nik two rze nia
re kwi zy tów i ozdób wiel ka noc nych. Uczest ni czyć
w niej bę dzie po nad 40 twór ców, głów nie z te re -
nu Dol ne go Ślą ska, któ rzy za pre zen tu ją pi san ki

zdo bio ne tech ni ka mi tra dy cyj ny mi oraz współ cze sny mi. Moż na bę dzie rów nież
po dzi wiać pal my ple cio ne z su szo nych i bar wio nych kwia tów, traw i ziół, ba ran ki
z cia sta i gli ny, pa pie ro we kwia ty oraz drew nia ne ptasz ki.

Do 7.04.2017

Grze gorz Bed narz i Se ba stian Łu biń ski 
In si de – Out si de
3 mar ca, godz. 18:00

Ga le ria Twór czo ści Pla stycz nej Mło dych,
MDK Śród mie ście, ul. Du bo is 5, Wro cław 

Spo tka nie Dwóch z „Re ja 17”, jest pró bą zna le zie nia od po wie dzi, gdzie sy tu uje
sie bie ar ty sta. Za pro po no wa ny przez Ga le rię dwu głos w sztu ce, mię dzy Grze go -
rzem i Se ba stia nem, jest oka zją do roz mo wy na płasz czyź nie od bior ca – twór -
ca, któ rą to moż li wość da je obec ność ar ty stów na wer ni sa żu. Spo tka nie ar ty -
stycz ne po la tach re la cji mistrz i uczeń, jest wy jąt ko wym do świad cze niem dla
obu twór ców. Wy sta wa jest ta jem ni cą na zna czo na: re ali za cje obu ar ty stów zo -
ba czy my w dniu wer ni sa żu, a dwu głos za brzmi w ca łej peł ni. 

Do 30.03.2017 | Wstęp wol ny!

Jestem sobą
Od 6 marca 

Kon tu ry Kul tu ry, Strefa Edukacji Twórczej,
Wrocław ul. Jagiellończyka 10

Od 2014 r. spo ty ka li śmy się z miesz kań -
ca mi Wro cła wia, aby po móc im two rzyć
por tret wła sny czy też ob raz ota cza ją -
ce go świa ta, wi dzia ne go ich oczy ma.
Za pro si li śmy róż ne gru py spo łecz ne,
któ re czę sto są po mi ja ne w prze strze -
niach kul tu ry. Cy klicz nie, przez wie le
mie się cy go ści li śmy m.in. w Schro ni sku
dla Bez dom nych Męż czyzn przy To wa -
rzy stwie Po mo cy im. św. Bra ta Al ber ta,
Ośrod ku Le cze nia Uza leż nień MO NAR,
Warsz ta cie Te ra pii Za ję cio wej Wspól no -
ta Fun da cji im. Bra ta Al ber ta, Ze spo le
Pla có wek Opie kuń czo -Wy cho waw czych.
Do udzia łu w za ję ciach za pro si li śmy:
MOPS, MOS nr 2, Otwar tą Gru pę Se nio -
rów przy Kon tu rach Kul tu ry i klu bo -
-świe tli cę Iskier ka z Nad odrza.
Efek te m 3 -let niej pra cy jest wy sta wa
prac fo to gra ficz nych, na któ rą za pra sza
KI LO KUL TU RY FUN DA CJA.

Do 26.03.2017 | Wstęp wolny!

Gest Orfeusza
An drzej Saj – pro za
Ja nusz Le śniak – fo to gra fia
Od 4 marca mia Art Gallery, 
ul. Św. Mikołaja 61-62 Wrocław
Ko lej na pu bli ka cja w ra mach Let’s talk

abo ut Art! to rzecz o two rze niu, okiem do świad czo ne go, kry tycz ne go ob ser wa to -
ra twór czo ści in nych, to spo tka nie z mi tycz nym Or fe uszem i je go pa sją, to spo tka -
nie rów nież z nie zwy kły mi fo to gra fia mi skry wa ją cy mi w so bie or fic kie ta jem ni ce.
Ja nusz Le śniak – zna ny ja ko au tor „fo to gra fii ze swo im cie niem” na zy wa nych le -
śnia ka mi. Od po ło wy lat 80. sku pio ny wy łącz nie na fo to gra fo wa niu cie nia.
Od 2010. roz po czął cykl na zy wa ny le śnia ki -man da le. W po cząt ko wym okre sie
swo ich związ ków z fil mem zaj mo wał się do ku men tem w te le wi zji. Obec nie re ali -
zu je fil my ani mo wa ne w opar ciu o swo ją twór czość w dzie dzi nie fo to gra fii. 
Je go pra ce znaj du ją się w wielu zbiorach w Polsce i na świe cie.
Dr An drzej Saj – wy kła dow ca hi sto rii ar chi tek tu ry wnętrz i di zaj nu w Aka de mii
Sztuk Pięk nych we Wro cła wiu, kry tyk sztu ki i fo to gra fii; au tor licz nych pu bli ka cji
o tej te ma ty ce w cza so pi smach i wy daw nic twach zwar tych. Ku ra tor wie lu wy -
staw sztu ki i fo to gra fii. Do 17.03.2017

Lin Wang
Exotic dreams 
and Poetic Misunderstandings
3 marca 19:00

Galeria SiC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9/10
Wy sta wa uka zu ją ca sub tel ne nie po -
ro zu mie nia po mię dzy kul tu rą Chin
i Eu ro py. Lin Wang – chiń ska ar tyst ka
miesz ka ją ca w Nor we gii sta ra się łą -
czyć dwa świa ty kul tu ro we ta tu ując…
por ce la nę. W ra mach ba da nia hi sto rii
Kon ty nen tu zwró ci ła uwa gę na wpływ
ja ki pro duk cja, eks port i han del chiń -
ską por ce la ną, wy wie rał na wza jem ne
ro zu mie nie się Wscho du i Za cho du.
Por ce la nę Wang – prze ska lo wa ne mi -
sy, ta le rze i so sjer ki – zdo bią nor we -
skie, ma ry nar skie ta tu aże w sty li sty -
ce chiń skie go ko bal to we go ry sun ku.
Pod czas wer ni sa żu od bę dzie się per -
for man ce/uczta. Za pro sze nie lu dzi
na obiad jest dla mniej naj prost szą
i naj przy jem niej szą for ma na wią zy -
wa nia sto sun ków to wa rzy skich. Dzię -
ki roz mo wom na bie ra my per spek ty -
wy, któ ra po zwa la nam na wyj ście po -
za na sze kul tu ro we epi ste mo lo gie
– mó wi Lin Wang 

Do 27.04.2017 | Ku ra tor ka: D. Droz dow ska



Warsztaty Teatralne
Warsz ta ty Mię dzy po ko le nio we
2 marca 16:30

Aula Liceum Ogólnokształcącego nr 1,
ul. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu

Ru sza no wy cykl bez płat nych warsz -
ta tów te atral nych dla mło dzie ży od 15
ro ku ży cia oraz osób do ro słych bez
ogra ni czeń wie ko wych.
I edy cja 2017 róż no rod nych za jęć, od
pod staw warsz ta tu ak tor skie go po tre -
ning re lak sa cyj ny po trwa do po ło wy
ma ja. Za ję cia  pro wa dzą: do świad czo ny
pe da gog te atral ny, ak tor i re ży ser Bog -
dan Mi cha lew ski oraz tre ner per so nal -
ny Ju sty na Pio trow ska -Gie rok.

Zawsze w czwartki w godz. 16:30-20:30
Info: 71 329-16-46 | 603-865-659
Wstęp wolny! | www.teatrnabruku.pl

Czyj kanon? O lekturach
8 marca 18:00

Be au ti ful Tu be – Mu zeum Współ cze sne
Wro cław, pl. Strze gom ski 2a

W pa ne lu dys ku syj nym na nowej li sty
lek tur dla szkół pod sta wo wych te mat
we zmą udział: dr Do ro ta Ko ło dziej czyk
(Inst. Fi lo lo gii An giel skiej UWr), dr hab.
Kor dian Ba ku ła (Inst. Po lo ni sty ki UWr),
Ka ta rzy na Bu ry (Tek tu ro wo, Książ ki
do pa trze nia) oraz mło dzież.
Pro wa dze nie: dr Ju sty na Deszcz -Try -
hub czak, mgr Ma te usz Ma rec ki z Pra -
cow ni Li te ra tu ry oraz Kul tu ry Dzie cię -
cej i Mło dzie żo wej w Instytutu Fi lo lo -
gii An giel skiej UWr.  Wstęp wolny!

Sza ma nizm sy be ryj ski. Prak ty ka
Wy kład dr. hab. Bar to sza Ja strzęb skie go w ra mach kur su OUP
3 mar ca 18:00 In sty tut Gro tow skie go, Sa la Ki no wa,  Przej ście Że laź ni cze we Wro cła wiu
Sza ma nizm – uni wer sal na po stać pier wot na wszyst kich re li gii czy kon kret na
re li gia lu dów pół noc no azja tyc kich?
Wy kład przy bli ży stra te gie i per spek ty wy ba daw cze, w ob rę bie któ rych mo że my
roz pa try wać sza ma nizm. Są to m.in. per spek ty wy: funk cjo nal no -spo łecz na, et -
no lo gicz na, kul tu ro wo -po li tycz na czy psy cho lo gicz na. Uzu peł nie niem wy kła du
są warsz ta ty W po szu ki wa niu me to dy pro wa dzo ne przez dr. hab. Bar to sza Ja -
strzęb skie go dla gru py ro bo czej (4 mar ca). Wstęp wol ny!

Han na Ku le sza
Wy kład z cy klu: Czło wiek. Dzie ło.
Miej sce. Hi sto rie cie ka we
23 mar ca 17:00

Au la Ossolineum, Wrocław ul. Szewska 37
Osso li neum i li te ra ci. Jak po więk sza no
zbiór rę ko pi sów pi sa rzy współ cze -
snych po II woj nie świa to wej
Wy kład o spo so bie po zy ska nia przez
Osso li neum w okre sie po wo jen nym
ar chi wów pi sa rzy i po etów pol skich.
Mo wa bę dzie o zbio rze rę ko pi sów na -
le żą cych m.in. do Ste fa na Ki sie lew -
skie go, Ro ma na Brand sta et te ra, Mar -
ka Hła ski, Ra fa ła Wo jacz ka, Sta ni sła -
wa Vin cen za, Ewy Szu mań skiej i Ta de -
usza Ró że wi cza. Wstęp wolny!

Wal de ma r Krzyst ek
Wy stą pie nie w ra mach cy klu:
Mo je spo tka nia z Osso li neum
9 mar ca 17:00

Au la Ossolineum, Wrocław ul. Szewska 37
Wal de mar Krzy stek – re ży ser, ab sol -
went Fi lo lo gii Pol skiej Uni Wro cław skie -
go i Wydz. Re ży se rii Uni. Ślą skie go
w Ka to wi cach. W 2013 r. otrzy mał ty tuł
Oby wa te la Ho no ro we go Dol ne go Ślą -
ska CI VI HO NO RA RIO. Wy re ży se ro wał
m.in. Ostat ni prom, Ma łą Mo skwę, 80
mi lio nów, An nę Ger man i Fo to gra fa. 
Po spo tka niu z Re ży se rem za pra sza my
na pro jek cję fil mu Pol ska śmierć (1994).
Część scen te go ob ra zu by ła krę co -
na w Osso li neum, a w głów ną ro lę (czy li
za trud nio ne go w bi blio te ce dok to ran ta
„Osso”) wcie lił się Ce za ry Pa zu ra.

Wstęp wolny! Mi cha ł Piecz ka
Kre ta – nie zwy kła wy spa. Wykład
2 marca 17:30

Pa no ra ma Ra cła wic ka, ul. Purkyniego 11
Nie zwy kła po dróż do ko leb ki cy wi li za -
cji i kul tu ry eu ro pej skiej. Mi chał Piecz -
ka opo wie o naj waż niej szych za byt -
kach kul tu ry mi noj skiej oraz po ka że
nie zwy kłe pięk no zróż ni co wa ne go
kra jo bra zu Kre ty. Wstęp wol ny!

Do czte rech ra zy sztu ka! 
Opro wa dza nie Alek san dra Pa ter -
man
19 marca 11:00 i 16:00

Pa wi lon Czte rech Ko puł,
ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu

Wę drów ka po wy sta wie ko lek cji Mu -
zeum Na ro do we go we Wro cła wiu
i eks po zy cji cza so wej Na tu re mor te.
Współ cze śni ar ty ści oży wia ją mar twą
na tu rę. Zwie rzę ta w sztu ce – sym bo -
licz ny do da tek czy sa mo dziel ny, nie -
za leż ny te mat dzie ła? Czte ry pra ce,
czte ry wi zje, czte ry ob li cza zwie rząt
w sztu ce współ cze snej.

Wstęp z bi le tem łą czo nym!

Mar cin Sten cel Ame ry ka Poł.
– po za utar tym szla kiem
30 mar ca 18:30

CK Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław
Mar cin Sten cel z żo ną Ka ri ną przez
po nad rok ra zem włó czy li się po Ame -
ry ce Po łu dnio wej, przez czte ry mie sią -
ce wę dro wa li po Hi ma la jach In dii i Ne -
pa lu. Opo wie dzą o 3-ty go dnio wej wy -
pra wie do ple mie nia Lu dzi Ko tów na po -
gra ni czu Pe ru i Bra zy lii, o trek kin gu
do ostat niej sto li cy In ków, o krwa wym
świę cie Tin ku w Bo li wii, wo lon ta ria cie ze
skrzyw dzo ny mi przez lu dzi zwie rzę ta -
mi w par ku Am bue Ari oraz o spły wie
na tra twie rze ką Ma di di w Bo li wii.

Wstęp wolny!



1 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

PIOTRA ROGALA ROGALIK
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
AUDIOFEELS ON THE ROCKS
19:00 Narodowe Forum Muzyki
CONTRA MUNDUM Z OKAZJI
NARODOWEGO DNIA PAMIęCI
ŻOŁNIERZY WYKLęTYCH
19:00 pl. Wolności 1

SPEKTAKLE » » » 
KRZYWICKA/KREW
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
ČESKY DÍPLOM 
18:00 Teatr PWST, Sala Czarna
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
SZANTAŻ
19:00 Teatr PWST, Sala Duża
INKA 19:00 Teatr Arka
FEST UND BRESLAU, CZYLI
WROCŁAWSKI FESTIWAL KOMEDII
19:00 Restauracja Przyjaciele i Znajomi
KRZYSZTOF JAHNS 
I ALEKSANDRA PETRUS
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPOTKANIA » » » 
IKONA SZTUKI 
– IKONA (POP)KULTURY
Wykład Barbary Lewickiej
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
OCH, EMIL! 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

2 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

PRZEBOJE MUZYKI KLASYCZNEJ
11:30 NFM, Sala Główna KGHM
DZIEŁA SZTUKI
19:00 NFM, Sala Kameralna
AMERYKAńSKA 
MUZYKA KAMERALNA
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
DISPERSE / RETROSPECTIVE / AYDEN
19:30 Klub Firlej

SPEKTAKLE » » » 
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
WIELE DEMONÓW
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
ČESKY DÍPLOM 
20:00 Teatr PWST, Sala Czarna
FEST UND BRESLAU, CZYLI
WROCŁAWSKI FESTIWAL KOMEDII
20:00 Klub Nietota

WYSTAWY » » » 

NIE WSZYSTKO NA SPRZEDAŻ
MINIATURY GRUPY TKACKIEJ WąTEK
18:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPOTKANIA » » » 
KRE TA – NIE ZWY KŁA WY SPA 
O WIE LU OB LI CZACH
wykład Michała Pieczki
17:30 Panorama Racławicka
REDUKCJA STRESU 
W OPARCIU O UWAŻNOŚĆ
17:30 Salonik artystyczny u Daphne

DLA DZIECI » » » 
GDZIE JEST MIŁOŚĆ?
9:00, 11:00 TP, Scena na Świebodzkim
OCH, EMIL! 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
RYDYGIER, MÓJ PRZYJACIEL WAMPIR
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

3 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

WIECZÓR WSCHODNIOSŁOWIAńSKI 
18:00 Klub Pod Kolumnami
KONCERT WIEDEńSKI 2
19:00 Złotoryjski Ośrodek Kultury 
PA TRY CJA MA LI MA LI NOW SKA
21:00 Grey Music Club
KRZYWAńSKI / BOńCZYK -
REPUBLIKA / DEPRESJONIŚCI
CZARNO-BIAŁE ŚLADY
20:00 A`propos, wałbrzych, Wałbrzych
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
20:00 Hala Stulecia

SPEKTAKLE » » » 
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
W ŚRODKU SŁOńCA 
GROMADZI SIę POPIÓŁ
19:00 Wrocławski Teatr Lalek
SYNDROM 
ALBO DO KOGO ŚPIEWASZ ?
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

ČESKY DÍPLOM 
20:00 Teatr PWST, Sala Czarna
FEST UND BRESLAU, CZYLI
WROCŁAWSKI FESTIWAL KOMEDII
20:30 Klub Firlej

WYSTAWY » » » 
NA TU RE MOR TE. WSPÓŁ CZE ŚNI AR -
TY ŚCI OŻY WIA Ją MAR TWą NA TU Rę
opro wa dza nie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
MARIAN WOŁCZUK MOJA PRZESTRZEń
17:00 Muzeum Miejskie Wrocławia, Ratusz
SZYMON LUBIńSKI ANTROPOCEN.
SZKŁA POZYSKANE METODą
STANISŁAWSKIEGO.
18:00 Galeria Entropia
GRZEGORZ BEDNARZ I SEBASTIAN
ŁUBIńSKI INSIDE – OUTSIDE
18:00 MDK Śródmieście, Galeria Młodych
MIEJSCE/MÍSTO
WYSTAWA POPLENEROWA
18:00 Galeria BWA, ul. Długa 1, Jelenia G.

SPOTKANIA » » » 
DUSZ NI KI -ZDRÓJ CZY PA RYŻ? AR TY -
ŚCI KUL TU RY KŁODZ KIEJ NA TLE
ŚLą SKA I EU RO PY
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
ZBIGNIEW ZEBAR: 
IN NOMINE - W IMIę
17:30 FAMA Psie Pole

DLA DZIECI » » » 
MAŁY KTOŚ 
I POGROMCA POTWORÓW
9:00, 11:00 TLiA w Wałbrzychu
OCH, EMIL! 
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
GDZIE JEST MIŁOŚĆ?
11:00, 17:00 TP, Scena na Świebodzkim



WIELE DEMONÓW
19:00 TP, Scena na Świebodzkim

WYSTAWY » » » 
GEST ORFEUSZA
mia Art Gallery, ul. Św. Mikołaja 61-62
KAZIMIERZ JASIńSKI-SZELA
OBRAZY Z ROZTOCZA
17:00 Klub Muzyki i Literatury

SPOTKANIA » » » 
LO; SCRAP; LAYOUT
10:00 Robótki Stefci
WARSZTAT RADYKALNEGO
WYBACZANIA Z GRą SATORI
11:00 Salonik artystyczny u Daphne
TRZY BA RO KO WE KA PLI CE PRZY KO -
ŚCIE LE KLASZ TOR NYM W HEN RY KO -
WIE wy kład Zu zan ny Mi ko ła jek
12:00 Muzeum Narodowe 
CZESKA SOBOTA 
12:00 Klub Pod Kolumnami
DOLNOŚLąSKA 
GIEŁDA FONOGRAFICZNA 
13:00-15:00 Klub Firlej

DLA DZIECI » » » 
OCH, EMIL!
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
MAŁY KTOŚ I POGROMCA
POTWORÓW prapremiera
17:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

5 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

CU GOW SCY – ZA KLę TY KRąG
19:00 Hala Stulecia
PLORATE
20:30 NFM, Sala Główna KGHM
IRENA SANTOR
18:00 Legnickie Centrum Kultury

DIREWOLVES (FR) + TORN SHORE
19:00 Klub Carpe Diem
PALUCH 19:00 Klub Bezsenność
PASJA FLAMENCO LA FARRUCA
19:00 Synagoga Pod Białym Bocianem

SPEKTAKLE » » » 
MISTRZ I MAŁGORZATA
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
BACHANTKI TEATR CHOREA Z ŁODZ
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
WIELE DEMONÓW
19:00 TP Scena na Świebodzkim

SPOTKANIA » » » 
KLA SY CYZM I RO MAN TYZM W POL -
SCE wy kład Mi cha ła Piecz ki
12:00 Muzeum Narodowe

DLA DZIECI » » » 
W ROZKRZYCZANYM ZOO
10:30 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
OCH, EMIL!
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
PCHŁA SZACHRAJKA
11:00 Centrum Kultury Zachód
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
MAŁY KTOŚ 
I POGROMCA POTWORÓW
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
LEŚNE PRZYGODY TYMOTEUSZA
16:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

6 MARCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

STYPENDYŚCI SAMORZąDU
WROCŁAWIA – MIASTU
18:00 Klub Muzyki i Literatury
FLAMENCO, JAZZ I MUZYKA ŚWIATA
18:30 Sala Koncertowa Polskiego Radia

4 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

WEEKEND
17:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
PLORATE 
18:00 Sa la Ma ne żo wa A.Ry cer ska, Le gni ca
PRZECIW RASIZMOWI 
THEATRE AGAINST RACISM
18:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
WIELKA RAPSODIA ŚWIDNICKA #4
(BITWA FREESTYLE + LIVEBAND)
18:00 Klub Bolko w Świdnicy
LEĆ GŁOSIE ZAWARTKO/PIASECKI
18:00 Ośrodek Kultury, Oborniki Śląskie
KONCERT LAUREATÓW
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
MANIA Z POLą NEGRI I MUZYKą NA
ŻYWO GRUPY CZERWIE
19:00 Centrum Kultury Zamek
WILD HUNT LIVE - PERCIVAL
19:00 BF Impart
W GÓRACH 
JEST WSZYSTKO CO KOCHAM
20:00 Schronisko Jagodna, Bystrzyca Kł.
WIELKA IMPROWIZACJA – LABTRIO
20:30 NFM, Sala Czerwona
PA TRY CJA MA LI MA LI NOW SKA
21:00 Grey Music Club

SPEKTAKLE » » » 
FEST UND BRESLAU, CZYLI
WROCŁAWSKI FESTIWAL KOMEDII
18:00 Klub Firlej
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
MAYDAY 2
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin



ANDRZEJ PONIEDZIELSKI
19:00 BF Impart

SPEKTAKLE » » » 
PRZEBÓJ SEZONU
17:00 i 20:00 OWE Odra, Oława
MIŁOŚĆ 18:00 Teatr PWST, Sala Studio

SPOTKANIA » » » 
DZIEń KOBIET 
W FUNDACJI JAK MALOWANA
11:00-20:00 Fundacja Jak Malowana
ZAWÓD ARTYSTA
Wykład Katarzyny Kopeć
17:30 Muzeum Współczesne Wrocław

7 MARCA WTOREK
KONCERTY » » » 

ANIA DąBROWSKA 19:00 BF Impart
SPEKTAKLE » » » 

MIŁOŚĆ 18:00 Teatr PWST, Sala Studio
SPOTKANIA » » » 

CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol
DAW NY ALUM NAT – OBEC NIE BI -
BLIO TE KA SE MI NA RIUM DU CHOW NE -
GO wykład Damiana Kanclerskiego
17:00 Dolnośląska Biblioteka Publiczna

DLA DZIECI » » » 
MAŁY KTOŚ 
I POGROMCA POTWORÓW
9:00, 11:00 TLiA w Wałbrzychu
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
RYDYGIER, MÓJ PRZYJACIEL WAMPIR
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

8 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

GIRLS ON FIRE SIŁA KOBIET

19:00 BF Impart
BIG BAND AMKL BUKIET DLA PAń
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
GALA OPEROWA 
Z OKAZJI DNIA KOBIET
19:00 Opera Wrocławska
EDYTA GEPPERT Z ZESPOŁEM VASIE
19:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
FASHION WEEK & LUNAPAR
20:00 Klub Carpe Diem
ALL THAT JAZZ VISUAL ART VOL. 16
20:00 Galeria Jadalnia
EDYTA GÓRECKA, SEALS
20:00 Stara Piwnica
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe
PRL JAM UNPLUGGED
21:00 Klub Bezsenność
KUBA LECHKI QUINTET
21:00 Klub Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
MIŁOŚĆ 18:00 Teatr PWST, Sala Studio
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
AKRAM KHAN UNTIL THE LIONS
19:00 NFM, Sala Główna KGHM 

WYSTAWY » » » 
ROBERT WIECZOREK
NA OKRąGŁO - WYSTAWA TKANINY 
18:00 Otwarte Pracownie Artystyczne 
LIN WANG EXOTIC DREAMS AND
POETIC MISUNDERSTANDINGS
19:00 Galeria SiC!, pl. Kościuszki 9/10

DLA DZIECI » » » 
MAŁY KTOŚ 
I POGROMCA POTWORÓW
9:00, 11:00 TLiA w Wałbrzychu
KRZYWIRYJEK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

70 lat

JES
TE

ŚM

Y J UŻ

Z
W

AMI

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

18 mar ca 17:00 – Te atr Pol ski,
Du ża Sce na, ul. G. Za pol skiej 3, Wro cław

Bilety: 80/100/130/150 zł



10 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

MATEUSZ KOWALCZYK MATOSHI
I KRZYSZTOF GARCZAREK 
18:00 Klub Muzyki i Literatury
DOBRY WIECZÓR WE WROCŁAWIU
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
KONCERT LAUREATÓW
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
MISTRZOWIE BATUTY I MŁODZI
WIRTUOZI WIOLINISTYKI
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
CETI SNAKES ARE BACK IN TOWN
19:00 Klub Stara Piwnica
RALPH KAMINSKI & MY BEST BAND
IN THE WORLD 
19:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant
MASADA, GROUP OF MAN, 
WE WATCH CLOUDS, NUKK
20:00 Klub Carpe Diem 

SPEKTAKLE » » » 
KABARET ANI MRU MRU – SKURCZ!
17:30 Strzegomskie Centrum Kultury
MIŁOŚĆ 18:00 Teatr PWST, Sala Studio
MARATON / TREN premiera
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
UMWUKA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, S. Ciśnień
ŻONA DO ADOPCJI 
19:00 Teatr Zdrojowy, Szczawno Zdrój
TRESURA MATRIKSA
KABARET (Z) ROZWOJU OSOBISTEGO
19:00 MBP Filia 57

WYSTAWY » » » 
Z PIęĆSETKą PRZEZ STULECIA
16:00 Muzeum Papiernictwa, Dusznik Zdr.
NA TU RE MOR TE. WSPÓŁ CZE ŚNI AR -

TY ŚCI OŻY WIA Ją MAR TWą NA TU Rę
opro wa dza nie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
TAńCE BAŁKAńSKIE 
Z BALKAN FOLK ACOUSTIC
19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
MAŁY KTOŚ 
I POGROMCA POTWORÓW
9:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
KRZYWIRYJEK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena
TEATR BANIEK MYDLANYCH
TAJEMNICA BAńKI SZCZęŚCIA
18:30 Sala Koncertowa Radia Wrocław 

11 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

DUSZA ARTYSTY
18:00 NFM, Sala Główna KGHM
DOMOWE MELODIE
19:00 Zaklęte Rewiry
KORTEZ TRIO
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
URSZULA AKUSTYCZNIE
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
DE ANDRé PO POLSKU 
KRZYSZTOF WRONA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
KęKę 
20:00 Klub Muzyczny Spiżarnia, Legnica
BLACK SUN EMPIRE
22:00 Klub Pralnia

RYDYGIER, MÓJ PRZYJACIEL WAMPIR
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena

9 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

POLSKO-SŁOWACKIE 
IMPRESJE MUZYCZNE
18:00 Klub Muzyki i Literatury
ZBIGNIEW WODECKI
18:00 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
ZABRA TRIO 19:00 NFM, Sala Kameralna
SERGIO & ODAIR ASSAD
19:30 Sala Koncertowa Radia Wrocław

SPEKTAKLE » » » 
MIŁOŚĆ 18:00 Teatr PWST, Sala Studio
MÓJ MOLIER XIX OBLICZA TEATRU
19:00 Aula PCA, Polkowice
KABARET ANI MRU MRU - SKURCZ!
20:30 Sala Koncertowa Radia Wrocław

SPOTKANIA » » » 
WALDEMAR KRZYSTEK
MOJE SPOTKANIA Z OSSOLINEUM
17:00 Ossolineum, Aula pca

DLA DZIECI » » » 
MAŁY KTOŚ 
I POGROMCA POTWORÓW
9:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
KRZYWIRYJEK
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
RYDYGIER, MÓJ PRZYJACIEL WAMPIR
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena

13 mar ca 20:00 – Te atr Ca pi tol,
ul. Mar szał ka J. Pił sud skie go 67, Wro cław



SPEKTAKLE » » » 
BŁAZENADA PRZEGLąD KABARETÓW
18:00 Klub Firlej
KLIMAKTERIUM ... I JUŻ
16:00, 19:30 TP, Scena im.
Grzegorzewskiego
OKNO NA PARLAMENT
18:00 TP, Scena Kameralna
BAR POD ZDECHŁYM PSEM premiera 
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
BYĆ KOBIETą
19:00 PPM Zajezdnia
UMWUKA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
MAKBET
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » » 
WYMIARY ZMODYFIKOWANE
17:00 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
KO ŚCIO ŁY ŁA SKI NA ŚLą SKU – AR -
CHI TEK TO NICZ NY RE ZUL TAT WOJ NY
PÓŁ NOC NEJ wy kład Mi cha ła Piecz ki
12:00 Muzeum Narodowe
O PRO CE SJI BO ŻE GO CIA ŁA W ŁO WI -
CZU I Ję ZY KU ESPE RAN TO JA KO NO -
ŚNI KU KUL TU RY ESPE RANC KIEJ
wy kład Pau li ny Su chec kiej
15:00 Muzeum Etnograficzne

WYCIECZKI » » » 
OLEŚNICA – ZAMEK, BAZYLIKA
SOSNÓWKA – MUR BERLIńSKI
DOBRA – LOŻA KOLATORSKA
tel. 609 941 775 – BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » » 
PLAMA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRZYWIRYJEK
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
15:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena

12 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

BALANCE LOST
18:00 NFM, Sala Czerwona
KULT AKUSTIK 2017
19:00 Hala Stulecia - Sala Audytoryjna
PIOTR ZIOŁA
20:00 Klub Stary Klasztor
ANITA LIPNICKA 
20:00 Zaklęte Rewiry

SPEKTAKLE » » » 
PRZEBÓJ SEZONU
16:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław 
KLIMAKTERIUM 2
15:00, 18:30 TP, Scena im.
Grzegorzewskiego
MUSICAL BODO DARIUSZ KORDEK
17:00 Centrum Kultury Agora, Serbska 5a
KINOTEATR  MUMIO
17:00 Centrum Kultury Zachód
BAR POD ZDECHŁYM PSEM 
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
DRAMAJAM 19:00 Klub Nietota
MAKBET
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
DEKAMERON
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
NEO -NÓW KA – KA ZIK SAM W DO MU
19:30 Narodowe Forum Muzyki
OKNO NA PARLAMENT
20:00 TP, Scena Kameralna

SPOTKANIA » » » 
RÓŻNE OBLICZA ABSTRAKCJI
wykład Alicji Abramowicz
11:00 Pawilon Czterech Kopuł

19 mar ca 19:00 – Sta ra Piw ni ca,
ul. Krup ni cza 15 we Wro cła wiu

Bi le ty: 30 zł



17:00 AMKL, Sala Koncertowa
BELTAINE & GLENDALOUGH
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
DEKAMERON
11:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
KŁAMSTEWKA
17:30, 20:00 Teatr Muzyczny Capitol

WYSTAWY » » » 
LESZEK MąDZIK
FESTIWAL W AVIGNION
XIX OBLICZA TEATRU 
18:00 Galeria Rynek 26, Polkowice

SPOTKANIA » » » 
SPOTKANIE Z MISTRZEM. WIECZÓR
Z WOJCIECHEM PSZONIAKIEM
XIX OBLICZA TEATRU 
18:00 Kino PCA, Polkowice

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
PLAMA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek

15 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

MIęDZYUCZELNIANA 
ORKIESTRA BAROKOWA
19:00 AMKL, Sala Koncertowa
KROKI 20:00 Klub Stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
KARAMAZOW XIX OBLICZA TEATRU 
17:00, 21:00 Aula PCA, Polkowice
01001 18:00 Teatr PWST, Sala 028

SPOTKANIA » » » 
AN NA LE ŚNIEW SKA – HERBERTIADA

PRÓ BA OPI SA NIA ŚWIA TA
17:00 Klub Muzyki i Literatury
ZOSTAń SWOJą NAJLEPSZą
PRZYJACIÓŁKą  - WARSZTATY
17:30, 20:30 Galeria Sztuki Ślimak

DLA DZIECI » » » 
WESELE W OJCOWIE
9:00 i 11:30 NFM, Sala Główna KGHM
NA WARMII...DAWNO, DAWNO TEMU
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
HYDROKOSMOS
11:00 TP, Scena na Świebodzkim

16 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

WIELCY POLACY W PARYŻU
19:00 NFM, Sala Kameralna
BARDZIEJ ŻARTEM NIŻ SERIO
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji
MIKROMUSIC TRIO
20:00 Klub Stara Piwnica
RON CARTER | RICHARD GALLIANO
20:30 NFM, Sala Główna KGHM
KARASIEWICZ POWERSET 
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » » 
BOEING. BOEING
9:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
01001 18:00 Teatr PWST, Sala 028
CHORY Z UROJENIA premiera
19:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, S. Ciśnień
ADAM VAN BENDLER 
& MICHAŁ LEJA & OLKA SZCZęŚNIAK
20:00 Klub Firlej

WYSTAWY » » » 
RENATA KONOPELNA
SZUM KOLORU
17:00 Galera ArtBrut, Ruska 46A

SPOTKANIA » » » 
BRONISŁAW WOJCIECHOWSKI
JESIENNE ZAPATRZENIA
HERBERTIADA 
16:00 Wrocławskie Centrum Seniora

DLA DZIECI » » » 
HYDROKOSMOS
11:00 TP, Scena na Świebodzkim
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

17 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

AN NA LI PIAK – FOR TE PIAN
18:30 Salonik Czterech Muz, Oborniki Śl.

WARSZTATY DLA MAM I CÓREK
KOBIETKI MAŁE I DUŻE 15:00 WCTD
KONTEKSTY NIECZYTELNOŚCI
panel dyskusyjny
18:00 Muzeum Pana Tadeusza

DLA DZIECI » » » 
KRZYWIRYJEK
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
MAŁY KTOŚ 
I POGROMCA POTWORÓW
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
PLAMA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
TRZY WESOŁE KRASNOLUDKI
15:00 Teatr Muzyczny Capitol, Duża Scena

13 MARCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

W HOŁDZIE 
ALEKSANDROWI TANSMANOWI
18:30 AMKL, Sala Koncertowa
BE ATA KO ZI DRAK BE FREE EXC LU SI VE
20:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPEKTAKLE » » » 
RECITAL JACKA BOńCZYKA
XIX OBLICZA TEATRU - GALA 
18:00 Aula PCA, Polkowice
61. ANTYKABARET 
DOBRY WIECZÓR WE WROCŁAWIU
19:00 Klub Stary Klasztor

DLA DZIECI » » » 
CERAMIKA DLA DZIECI
16:30 Fundacja Jak Malowana

14 MARCA WTOREK
KONCERTY » » » 

W HOŁDZIE 
ALEKSANDROWI TANSMANOWI

1 marca 18:00 | 2 i 3 marca 20:00
Teatr PWST, ul. Braniborska 59, Wrocław



MAURICE RAVEL DZIECKO I CZARY
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
EDUKACJA RITY
19:00 TP, Scena Kameralna
HISTORIA BRZYDOTY
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, S. Ciśnień
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
KLIMAKTERIUM ... I JUŻ
19:15 Legnickie Centrum Kultury

SPOTKANIA » » » 
TROPEM WIZERUNKÓW ORAZ IDEI
TADEUSZA KOŚCIUSZKI W MUZEUM
NARODOWYM WE WROCŁAWIU
10:00 Muzeum Narodowe
CE RA MI KA I SZKŁO NA ŚLą SKU
PO RO KU 1945 wy kład Iwo ny Go łaj
12:00 Muzeum Narodowe
PA WEŁ AL THA MER. ASTRO NAU TA
Z BRÓD NA wy kład Iwo ny Go łaj
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
WARSZ TA TY ŚPIE WU ALI KWO TO WE -
GO pro wa dze nie Mi chał Esz Szer ląg
17:00 Muzeum Etnograficzne
POTAńCÓWKA
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko

DLA DZIECI » » » 
KRęCIPUPA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZAPOMNIANIE ZABAWKI
DZIECI KATYNIA 19:00 Teatr Arka
PIEKŁO-NIEBO
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

19 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

LES AMAZONES 
D’AFRIQUE & NNEKA
19:30 NFM, Sala Główna KGHM
MATEUSZ POSPIESZALSKI QUINTET
18:00 Sala Koncertowa Radia Wrocław

SPEKTAKLE » » » 
MAURICE RAVEL DZIECKO I CZARY
12:00 i 18:00 AMKL, Sala Koncertowa
BOEING. BOEING
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
BYĆ JAK ELIZABETH TAYLOR
16:00, 19:00 TP, Scena im.
Grzegorzewskiego
EDUKACJA RITY
19:00 TP, Scena Kameralna
HISTORIA BRZYDOTY
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, S. Ciśnień
HYMN NARODOWY
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » » 
DO CZTERECH RAZY SZTUKA!
oprowadzanie Aleksandry Paterman
11:00, 16:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
BYĆ JAK FRIDA-SZTUKA KOLAŻU
10:00 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » » 
WESELE W OJCOWIE
11:00 NFM, Sala Główna KGHM
PIEKŁO-NIEBO
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO

PRZEMIANA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
KATKA GORUNOVA I PIOTR REJDA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
CRISTINA BRANCO
20:00 Klub Stary Klasztor
JULIA PIETRUCHA PARSLEY
20:00 Teatr Muzyczny Capitol
JONAS KOPP + PACOU
22:00 Klub Krakowska 100

SPEKTAKLE » » » 
BOEING. BOEING
9:30, 11:00 TLiA w Wałbrzychu
01001 18:00 Teatr PWST, Sala 028
GDY PRZYJ DZIE SEN 
– TRA GE DIA MI ŁO SNA
XIX OBLICZA TEATRU 
18:00 Aula PCA, Polkowice
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego
EDUKACJA RITY premiera wrocławska
19:00 TP, Scena Kameralna
BALLADYNA
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, S. Ciśnień
MARATON / TREN 
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » » 
NA TU RE MOR TE. WSPÓŁ CZE ŚNI AR -
TY ŚCI OŻY WIA Ją MAR TWą NA TU Rę
opro wa dza nie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
PO GRAJ KA – WARSZ TAT TECH NI KI
GRY NA SKRZYP CACH
18:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
HYDROKOSMOS
11:00 TP, Scena na Świebodzkim
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

18 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

ELAMENTACJE JEREMIASZA
EMILIO DE’CAVALIERI
18:00 Rynek Ratusz
AN NA LI PIAK – FOR TE PIAN
18:00 Zamek Piastów Śląskich, Brzg
PRZEMYSŁAW NICEWICZ DOMEL
18:00 Galeria Sztuki Ślimak
STRAIN 20:00 Klub Stara Piwnica
WIELKA IMPROWIZACJA SAAGARA
20:30 NFM, Sala Czerwona

SPEKTAKLE » » » 
JUBILEUSZ 
10-LECIA FILHARMONII DOWCIPU
17:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego

28, 29 mar ca, 11:00 – Sc. na Świe bodz kim,
pl. Or ląt Lwow skich 20 c we Wrocławiu

Bi le ty: 25/20 zł



KRęCIPUPA
14:00 Wrocławski Teatr Lalek
KOZIOŁEK MATOŁEK
16:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

20 MARCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

AN NA LI PIAK – FOR TE PIAN
12:30, 18:00 Klub Muzyki i Literatury
MATEUSZ KO WAL CZYK – MATOSHI
I KRZYSZ TOF GAR CZREK 
16:00 Klub Pod Dzwonnicą
GORGOROTH & MELECHESH
18:00 Klub Zaklęte Rewiry
JOHN GARCIA (KYUSS / SLO BURN /
UNIDA) + SPACESLUG
20:00 Klub Carpe Diem

SPEKTAKLE » » » 
LATAJąCY CYRK MONTY PYTHONA
XIX OBLICZA TEATRU 
17:00, 20:00 Aula PCA, Polkowice

SPOTKANIA » » » 
WARSZTATY CERAMICZNE 
DLA DOROSŁYCH
17:00, 19:00 Fundacja Jak Malowana

DLA DZIECI » » » 
MOJA PIERWSZA ROŚLINKA
16:30 Fundacja Jak Malowana

21 MARCA WTOREK
KONCERTY » » » 

OBLICZA MUZYKI EUROPY
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
URODZINY BACHA, KANTATA BWV 54 
wykonanie podczas historycznej
liturgii luterańskiej
19:00 kościół pl. Św. Krzysztofa 1
ŚWINKA HALINKA, WODA SKI BLA
20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego
BEZ-SENNOŚĆ
19:00 TP, Scena Grzegorzewskiego SP205
NA PEŁNYM MORZU premiera wroc.
19:00 TP, Scena na Świebodzkim

SPOTKANIA » » » 
WSZECHNICA TEATRALNA 
WIOSNA W KULTURZE, 
W NATURZE, W SZTUCE
11:00 TP, Scena Kameralna

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
PIEKŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KOZIOŁEK MATOŁEK
10:30 Zdrojowy Teatr Animacji Jelenia G.

22 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

MA TE USZ KO WAL CZYK – MATOSHI 
I KRZYSZ TOF GAR CZA REK 
17:00 Civitas Christiana
MARTENICZKA - BALKAN FOLK
ACOUSTIC & STOJAN UZUNOW
19:00 Klub Stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe

SPEKTAKLE » » » 
BOEING. BOEING
9:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego
NA PEŁNYM MORZU
19:00 TP, Scena na Świebodzkim

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 TP Scena Kameralna
BEZ-SENNOŚĆ
19:00 TP, Scena Grzegorzewskiego SP205

DLA DZIECI » » » 
COŚ NA ZąB
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
PIEŁO-NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

23 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

MAGICZNA DZIEWIąTKA
19:00 NFM, Sala Kameralna
TED NEMETH 20:00 Klub Stara Piwnica
HOODOO BAND TRIBUTE TO THE
ROLLING STONES & SPECIAL GUESTS
20:30 Vertigo Jazz Club & Restaurant

SPEKTAKLE » » » 
MOSCOW CITY BALLET
19:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego
NA PEŁNYM MORZU
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
BŁOGIE DNI
XIX OBLICZA TEATRU 
19:00 Aula PCA, Polkowice
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 TP, Scena Kameralna
OSSO LI NEUM I LI TE RA CI. JAK PO -
WIęK SZA NO ZBIÓR Rę KO PI SÓW PI -
SA RZY WSPÓŁ CZE SNYCH PO II WOJ -
NIE ŚWIA TO WEJ
Wykład Hanny Kulesza
17:00 Ossolineum, Aula pca

WYSTAWY » » » 
DROGA IX – TKA NI NA AR TY STYCZ NA
finisaż wystaw prac studentów
16:00 Galeria Tkacka na Jatkach

24 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

ŚWIęTO WIOSNY
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
WYMYŚLIŁAM PEJZAŻ TEN 
19:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
TRZEBA MIEĆ CIAŁO
19:00 Caffe Modjeska, Legnica
JAZZPOSPOLITA 
I WATER BOOGIE SYSTEM
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
MOSCOW CITY BALLET
19:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 TP, Scena Kameralna
PREZYDENTKI
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
INKA 19:00 Teatr Arka



BęKARTY STAND-UP'U
19:00 Klub Spiżarnia, Legnica

WYSTAWY » » » 
NA TU RE MOR TE. WSPÓŁ CZE ŚNI AR -
TY ŚCI OŻY WIA Ją MAR TWą NA TU Rę
opro wa dza nie po wystawie czasowej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
WIECZÓR POETYCKO MIMICZNY
PIOTRA MYSZYńSKIEGO
18:00 Galeria Sztuki Ślimak
TAńCE EUROPEJSKIE 
18:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
COŚ NA ZąB
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
PIęKNA I BESTIA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek

25 MARCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

EROICA 19:00 NFM, Sala Główna KGHM
GRZEGORZ PACZKOWSKI
19:00 Galeria Sztuki Ślimak

SPEKTAKLE » » » 
ZWIąZEK OTWARTY
17:00, 20:00 TP, Scena Kameralna
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego
PREZYDENTKI
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
INKA 19:00 Teatr Arka
ZABIJANIE GOMUŁKI
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
TEATR NARODOWY 
OPERETKI KIJOWSKIEJ
19:00 Kłodzki Ośrodek Kultury

SPOTKANIA » » » 
MARATON ALBUMOWY
11:30 Robótki Stefci
DAMY SERCA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
wykład Izabeli Trembałowicz-Chęć
12:00 Muzeum Narodowe
STILL LIFE wykład Anny Chmielarz
16:00 Pawilon Czterech Kopuł

WYCIECZKI » » » 
PAŁACE WIELKOPOLSKI
tel. 609 941 775 – BOT Podróżnik

DLA DZIECI » » » 
BRZUCHO
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
PIęKNA I BESTIA
13:00 Wrocławski Teatr Lalek
KOZIOŁEK MATOŁEK
16:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

26 MARCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

ARVO PäRT – PASJA
18:00 NFM, Sala Czerwona
STANISŁAWA CELIńSKA
18:00 Biblioteka i Forum Kultury, Oleśnica
MACY GRAY
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
BISQUIT
18:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
BOVSKA 19:30 Klub Stary Klasztor
CHEMIA 20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
NAJDROŻSZY
XIX OBLICZA TEATRU 
16:00, 20:00 Aula PCA, Polkowice
ŻONA DO ADOPCJI
TEATR OLD TIMERS GARAGE
17:00 Ząbkowicki Ośrodek Kultury
NIE LUBIę PANA, PANIE FELLINI
MAŁGORZATA BOGDAńSKA
18:00 Centrum Kultury Zamek
CHORY Z UROJENIA
19:00 TP, Scena im. Grzegorzewskiego
PREZYDENTKI
19:00 TP, Scena na Świebodzkim
ZABIJANIE GOMUŁKI
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
NA OTWARTYM SERCU
19:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

SPOTKANIA » » » 
REALIZM wykład Iwony Gołaj
12:00 Muzeum Narodowe

DLA DZIECI » » » 
PIęKNA I BESTIA
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
KOZIOŁEK MATOŁEK
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
BRZUCHO
13:00 Wrocławski Teatr Lalek

27 MARCA PONIEDZIAŁEK
SPEKTAKLE » » » 

PIANOPTIKUM
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
BO GU SŁAW KIERC – MÓJ TRUP 
19:30 Klub Muzyki i Literatury

DLA DZIECI » » » 
WARSZTATY MALARSKIE DLA DZIECI 
16:30 Fundacja Jak Malowana

WYSTAWY » » » 
OVIDIU LASCAR
wer ni saż por ter tów i ka ry ka tur ak to -
rów i pra cow ni ków sce ny le gnic kiej
19:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

WY CIECZ KI
KRA JO ZNAW CZE

11 MARCA 2017
• OLE ŚNI CA – za mek, ba zy li ka
• SO SNóW KA – mur ber liń ski

• DO BRA – lo ża ko la tor ska

25 MARCA 2017
• PAŁACE WIELKOPOLSKI

6-9 KWIETNIA 2017
• WARSZAWA

Bel we der | Wi la nów 
| Stu dio TV na ul. Wo ro ni cza

| Mu zeum Ży dow skie
| Ła zien ki – Pałac na Wo dzie

| Sta re Mia sto
| Kra kow skie Przed mie ście

| Pa łac Kul tu ry i Na uki
• dla chęt nych – Te atr RO MA

– mu si cal Mam ma Mia!
22-28 MAJA 2017

• RU MU NIA – TRAN SYL WA NIA

23-25 CZERWCA 2017
• GNIEZNO

SZLAK PIASTOWSKI

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

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

28 MARCA WTOREK
KONCERTY » » » 

BISQUIT - NAGI KRÓL W TRASIE
20:00 Klub Stary Klasztor

DLA DZIECI » » » 
KOZIOŁEK MATOŁEK
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
MIKROKOSMOS
11:00 TP, Scena na Świebodzkim

29 MARCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

KON CERT KA ME RAL NY II EU RO PEJ -
SKIE FO RUM SAK SO FO NO WE
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
CLOSET DISCO QUEEN
20:00 Klub Carpe Diem
SANLUISTANGO 
I MAGDALENA LECHOWSKA 
20:00 Klub Stary Klasztor
ALL THAT JAZZ JAM SESSION
20:30 Klub Manana Cafe



adresy do kalendarium miesięcznika Co Jest Grane
AMKL: Sala Koncertowa, 
Sala Teatralna, Sala Kameralna

pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
A`pro pos

Wie niaw skie go 82, Wał brzych
Au la i Kino 
Polkowickiego Centrum Animacji

Skal ni ków 6, Po lko wi ce
Bi blio te ka i Fo rum Kul tu ry

Ko cha now skie go 4, Ole śni ca
Cen trum Kul tu ry Muza

Ar mii Kra jo wej 1, Lu bin
Cen trum Kul tu ry Za mek

pl. Świę to jań ski 1, Wro cław
Cen trum Kul tu ry Za chód

Cho cie bu ska 4-6, Wro cław
Cen trum Sztuki WRO

Widok 7, Wro cław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Rynek 58, Wro cław
Biu ro Fe sti wa lo we Im part

Ma zo wiec ka 17, Wro cław
Ci vi tas Chri stia na

Kuź ni cza 11-13, Wro cław
Dzier żo niow ski Ośro dek Kul tu ry

Świd nic ka 23, Dzier żo niów
FAMA Psie Po le

Krzy wo uste go 286, Wro cław
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Fun da cja Jak Ma lo wa na

Bia ło skór ni cza 26, Wro cław
Ga le ria En tro pia

Rzeź ni cza 4, Wro cław
Ga le ria Ja dal nia

Św. Mi ko ła ja 8-11, Wro cław
Ga le ria Sztu ki i Miej sce Spo tkań Śli mak

pl. Kon sty tu cji 3 Ma ja 4, Wro cław
Ha la Stu le cia, Sa la Au dy to ryj na, 

Wy sta wo wa 1, Wro cław
Klub Bez sen ność

ul Ru ska 51 Pa saż Nie po lda, Wro cław
Klub Bol ko

Plac Grun waldz ki 11, Świd ni ca
Klub Car pe Diem – Wro cław

Wi ta Stwo sza 16, Wro cław
Klub Fir lej

Gra bi szyń ska 56, Wro cław
Klub Grey Music Club

ul. Św. Mikołaja 8-11, Wro cław
Klub Kra kow ska 100, 
Klub Pral nia, 
Klub Za klę te Re wi ry

Kra kow ska, 100, Wro cław

Klub Ma na na Ca fe
Św. Mi ko ła ja 8-10, Wro cław

Klub Mu zycz ny Spi żar nia
Pia stow ska 1, Le gni ca

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

Klub Nie to ta
Ka zi mie rza Wiel kie go 50, Wro cław

Klub Pod Dzwon ni cą
Bardz ka 2/4, Wro cław

Klub Pod Ko lum na mi
pl. św. Ma cie ja 21, Wro cław

Klub Spi żar nia
Pia stow ska 1, Le gni ca

Klub Sta ra Piw ni ca
Krup ni cza 15, Wro cław

Klub Sta ry Klasz tor
Pur ky nie go 1, Wro cław

Kłodz ki Ośro dek Kul tu ry
pl. Ja gieł ły 1, Kłodz ko

Le gnic kie Cen trum Kul tu ry 
Choj now ska 2, Le gni ca

MDK Śródmieście
Dubois 5, Wro cław

Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na Fi lia 57
Szew ska 78, Wro cław

Muzeum Etnograficzne
Traugutta 111/113, Wrocław

Muzeum Narodowe 
pl. Powstańców Warszawy 5, Wrocław

Mu zeum Pa na Ta de usza
Ry nek 6, Wro cław

Mu zeum Współ cze sne Wro cław
pl. Strze gom ski 2a, Wro cław

Mu zeum Zie mi Kłodz kiej w Kłodz ku
Igna ce go Łu ka sie wi cza 4, Kłodz ko

Na ro do we Fo rum Mu zy ki – NFM
pl. Wol no ści 1, Wro cław

Panorama Racławicka 
Purkyniego 11, Wrocław

Pawilon Czterech Kopuł 
Wy sta wo wa 1, Wro cław

Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry
Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie

Opera Wrocławska 
Świdnicka 35, Wro cław

Otwar te Pra cow nie Ar ty stycz ne 
Ru ska 46c/7, Wro cław

Ossolineum, Aula
Szewska 37, Wro cław

OWE Odra
Młyńska 3, Oława

PPM Za jezd nia
Le gnic ka 65, Wro cław

Re stau ra cja Przy ja cie le i Zna jo mi
Grun waldz ka 98, Wro cław

Ro bót ki Stef ci
Pio nie rów 8, Wro cław

Sa la Kon cer to wa Ra dia Wro cław 
Kar ko no ska 10, Wro cław

Sa lo nik Czterech Muz
ul. J. Piłsudskiego, Oborniki Śląskie

Sa lo nik ar ty stycz ny u Da ph ne
Ula now skie go, 22A, Wro cław

Te atr Pol ski, Sce na Ka me ral na
Świd nic ka 28, Wro cław

Teatr Polski, 
Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go

Ga brie li Za pol skiej 3, Wro cław
Te atr Pol ski, Sce na na Świe bodz kim

pl. Or ląt Lwow skich 20c, Wro cław
Schro ni sko PTTK Ja god na

Spa lo na 6, By strzy ca Kłodz ka
Strze gom skie Cen trum Kul tu ry

Pa de rew skie go 36, Strze gom
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem

Włod ko wi ca 5a, Wro cław
Te atr Arka

Mennicza 3, Wro cław
Te atr Mu zycz ny Ca pi tol

J. Pił sud skie go 67, Wro cław
Te atr Lal ki i Ak to ra w Wał brzy chu

Bucz ka 16, Wał brzych
Te atr Zdro jo wy

Ko ściusz ki 19, Szczaw no Zdrój
Te atr im. Heleny Mo drze jew skiej, 
Caffe Modjeska

Ry nek 39, Le gni ca
Ver ti go Jazz Club & Re stau rant

Od rzań ska 13, Wro cław
Wro cław ski Te atr La lek

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Wro cław skie Cen trum Se nio ra

pl. Do mi ni kań ski 6, Wro cław
Wro cław skie Cen trum 
Twór czo ści Dziec ka

Kuź ni cza 29a, Wro cław
Zamek Piastów Śląskich

pl. Zamkowy 1, Brzeg
Zdro jo wy Te atr Ani ma cji

Park Zdro jo wy 1, Je le nia Gó ra
Ząb ko wic ki Ośro dek Kul tu ry

Ry nek 24, Ząb ko wi ce Ślą skie
Zło to ryj ski Ośro dek Kul tu ry i Re kre acji

pl. Rey mon ta 5, Zło to ry j



DLA DZIECI » » » 
MIKROKOSMOS
11:00 TP, Scena na Świebodzkim
KOZIOŁEK MATOŁEK
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.

30 MARCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

KON CERT KA ME RAL NY II EU RO PEJ -
SKIE FO RUM SAK SO FO NO WE
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
ZE GAR – CZA RO DZIEJ CZA SU
18:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica
Z BRAZYLII DO ARGENTYNY
19:00 NFM, Sala Czerwona
SONAR PęTLE
20:00 Klub Stara Piwnica

DLA DZIECI » » » 
BAŚNIE PANA PERRAULT
9:30, 11:30 TP, Scena na Świebodzkim
KOZIOŁEK MATOŁEK
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji

31 MARCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

KON CERT KA ME RAL NY II EU RO PEJ -
SKIE FO RUM SAK SO FO NO WE
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
REWOLUCJA
19:00 NFM, Sala Główna KGHM
LADY PANK AKUSTYCZNIE 2017
19:00 Hala Stulecia - Sala Audytoryjna
PIEŚNI WIELKOPOSTNE 
18:00 Klub Pod Kolumnami

MAREK BOJDA
19:00 Galeria Sztuki Ślimak
TRZEBA MIEĆ CIAŁO
19:00 Caffe Modjeska, Legnica
MEEK, OH WHY?
20:00 Klub Stara Piwnica
HEY 20:00 OWE Odra, Oława

SPEKTAKLE » » » 
KABARET HRABI
19:00 Ośrodek Kultury, Oborniki Śląskie

DLA DZIECI » » » 
BAŚNIE PANA PERRAULT
9:30, 11:30 TP, Scena na Świebodzkim
CALINECZKA
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
KOZIOŁEK MATOŁEK
10:00 Zdrojowy Teatr Animacji, Jelenia G.
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr im. H.Modrzejewskiej, Legnica

® 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.

cojestgrane.pl
ogólnopolski, samoobsługowy serwis
informacji kulturalnej
CO MIESIąC:
– wydanie elektroniczne Miesięcznika
notuje 20-30 tys. pobrań
– organizatorzy samodzielnie
zamieszczają ponad 3.300 wydarzeń
– odwiedza Nas ponad 130.000 unikalnych
użytkowników
– rejestrujemy ponad 760.000
potwierdzonych odsłon bannera
– obsługujemy ponad 4. 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

CK Wrocław Zachod, ul. Chociebuska 4-6




