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72 Międzynarodowy
Festiwal Chopinowski
4-12 sierpnia 2017

Dwo rek Cho pi na – Dusz ni ki Zdrój
Dyrektor Artystyczny: PIOTR PA LECZ NY
Wy stą pią: Nel son Fre ire, Georg Li, Ka ta rzy -
na Po po wa -Zy droń, In grid Fli ter, Ale xan der
Ga vry ly uk, Ale na Ba eva & Va dym Kho lo -
den ko, Ni ki ta Mndoy ants, Vi via na So fro -
nic ky & Ser gei Isto min, Ka te Liu, Pa wel
Ko le sni kov, Fe de ri co Col li, Yeol Eum Son,
Di na ra Clin ton, Hy uk Lee, Szy mon Neh ring
– zwy cięz ca XV Mię dzy na ro do we go Mi -
strzow skie go Kon kur su Pia ni stycz ne go
im. A. Ru bin ste ina w Tel Avi vie (2017)
Kon cert NOK TURN
po pro wa dzi ma estro An to ni Wit
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Wię cej na: www.fe sti val.pl

NFM - Zakończenie sezonu artystycznego
30 czerwca 19:00 NFM - Sala Główna, plac Wolności 1 we Wrocławiu

Andrzej Boreyko – dyrygent | Olga Pasiecznik– sopran | Nora Gubisch  – mezzosopran
Chór NFM | Chór I LO im. M. Kopernika w Krośnie pod dyrekcją Krzysztofa Trybusa
Chór Młodzieżowy z MDK Dom Harcerza i Chór II LO w Krakowie pod dyrekcją Agnieszki
Treli-Jochymek | Chór Bel Canto Zespołu Szkół z Jordanowa pod dyrekcją Kseni Miśkiewicz
Chór Per Spas so w Pszczy nie pod dy rek cją Ka ta rzy ny Mach nik | Chór VIII LO i 58 Gim na -
zjum w War sza wie pod dy rek cją Ja ku ba Sie kie rzyń skie go | Chór Kan tylena III LO w Lublinie
pod dyrekcją Małgorzaty Nowak | Chór Chłopięcy Lubelskie Słowiki pod dyrekcją Petra
Chyryka | Chór Cantabile I Gimnazjum w Głubczycach pod dyrekcją Ewy Maleńczyk
Chór Angelus we Wrocławiu pod dyrekcją Barbary Szarejko-Nestor
Agnieszka Franków-Żelazny – kierownictwo artystyczne chórów
NFM Filharmonia Wrocławska
Program: G. Mahler II Symfonia c-moll Zmartwychwstanie

Ko lej ny uda ny se zon ar ty stycz ny w Na ro do wym Fo rum Mu zy ki do bie ga koń ca. Te -
raz czas na wa ka cje. Za nim to jed nak na stą pi, NFM Fil har mo nia Wro cław ska i Chór
NFM za pra sza ją do wy słu cha nia nie sa mo wi tej II Sym fo nii c -moll Gu sta va Mah le -
ra. W ro li so list ki wy stą pi jed na z naj po pu lar niej szych zwią za nych z Pol ską so pra -
ni stek – Ol ga Pa siecz nik.
Dru ga z wiel kich kom po zy cji Mah le ra, o wy mow nym pod ty tu le Zmar twych wsta -
nie, to coś wię cej niż sym fo nia. Po tęż ne brzmie nie or kie stry zo sta ło tu taj do dat -
ko wo wzbo ga co ne przez głos so pra no wy i chór. Choć nie któ rzy za rzu ca li Mah -
le ro wi zbyt ni pa tos, to od swo je go pra wy ko na nia w 1895 ro ku dzie ło sta ło się
naj czę ściej i naj chęt niej pre zen to wa nym utwo rem kom po zy to ra.

Bilety: VIP 100 zł | I kat. N 80 zł, U 60 zł | II kat. N 60 zł, U 40 zł | III kat. N 40 zł, U 25 zł

NFM Fil harmo nia Wro cław ska, fot. Ł. Raj chert

Ru dol phi na Mo te ty 2-chó ro we | Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses
4 czerw ca 18:00| Sala Wielka ratusza we Wro cławiu | Wstęp wol ny!
Ko lej ny kon cert Can to res Mi no res Wra ti sla vien ses z cy klu Bi blio the ca Ru dol -
phi na, za wie ra ją cy w więk szo ści utwo ry dwu chó ro we, w peł ni ilu stru je bo gac two
i róż no rod ność re per tu aro wą tej wy jąt ko wej i bez cen nej ko lek cji.
Au to ra mi pre zen to wa nych dzieł są twór cy okre su póź ne go re ne san su i wcze sne -
go ba ro ku dzia ła ją cy w róż nych ośrod kach eu ro pej skich, za rów no bar dziej, jak
i mniej zna ni, jak Ago sti no Agaz za ri, Gio van ni Cro ce, Lu ca Ma ren zio, Aspri lio Pa cel li,
Be ne det to Pal la vi ci no, Sci pio ne Ba ro ti, Fran ce sco Bian ciar di, czy Le one Le oni.
Pre zen to wa ne utwo ry sta no wią opra co wa nia tek stów re li gij nych prze zna czo nych
na róż ne okre sy ro ku li tur gicz ne go, ze szcze gól ną do mi na cją li tur gii Wiel kie go Ty go dnia



Nasz Festiwal
Si ne scien tia ars ni hil est
19-21 czerw ca

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

Za pra sza my na 2. edy cję NA SZe go FE -
STI WA Lu, któ ry w tym ro ku od bę dzie
się pod ha słem Si ne scien tia ars ni hil
est. Im pre za jest świę tem dla mi ło śni -
ków mu zy ki elek tro aku stycz nej i kom -
pu te ro wej. W pro gra mie znaj dą się
kon cer ty w wy ko na niu za pro szo nych
go ści z Pol ski i Nie miec oraz stu den tów
i ze spo łów AMKL, a tak że wy kła dy.
Po my sło daw ca mi są So und Fac to ry
Or che stra oraz Stu dio Kom po zy cji
Kom pu te ro wej AMKL.
19 CZERW CA godz. 18:00

Sa la Kon cer to wa AMKL
Kon cert En sem ble S201 *

godz. 21:00
Pa tio AMKL (dziedziniec przy budynku D)
XXII Kon cert na dzie dziń cu *

20 CZERW CA godz. 11:00-12:30
Sa la Au dy to ryj na AMKL (001 E)
dr hab. Ja ro sław Mam czar ski,
prof. AM * – wy kład

godz. 12:30-14:00
Sa la Au dy to ryj na AMKL (001 E)
prof. Franz Mar tin Ol brisch *
– wy kład

godz. 17:00
Sa la Kon cer to wa AMKL
Kon cert Lap top En sem ble *

godz. 20:00
Sa la Kon cer to wa AMKL
Kon cert So und Fac to ry Or che stra *

21 CZERW CA, godz. 20:00
Sa la Kon cer to wa AMKL
Kon cert Syn thart *
* WSTĘP BEZPŁATNY 
Miejsca gwarantowane dla po sia da czy
bez płat nych kart wstę pu do stęp nych
w re cep cji bu dyn ku E od dnia 12.06.2017 r.
* WSTĘP WOLNY

fot. Lech Kwartowicz

Ar cy mi strzo wie | Dar dla Alep po
18 czerw ca 18:00    NFM – Sa la Głów na, plac Wol no ści 1 we Wro cła wiu

Wy ko naw cy: Ja ro sław Thiel – dy ry gent | Agniesz ka Fran ków -Że la zny – dy ry gent
An drzej Ko sen diak – dy ry gent | Chór NFM | Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa
Pro gram: J. S. Bach III Su ita or kie stro wa D -dur BWV 1068
J. S. Bach Sin get dem Herrn BWV 225 | J. S. Bach Lo bet den Herrn, al le He iden BWV 230
G. F. Händel Det tin gen Te Deum HWV 283

Wro cław ska Or kie stra Ba ro ko wa i Chór NFM pod su mo wu ją 10 lat dzia łal no ści.
Za pul pi tem dy ry genc kim sta ną ko lej no Ja ro sław Thiel, dy rek tor ar ty stycz ny
Wro cław skiej Or kie stry Ba ro ko wej (po pro wa dzi on Su itę D -dur), Agniesz ka Fran -
ków -Że la zny, dy rek tor ar ty stycz ny Chó ru NFM (za dy ry gu je mo te ta mi), oraz dy -
rek tor NFM, An drzej Ko sen diak (po pro wa dzi Te Deum Händla), któ ry przez de -
ka dę wspie rał oby dwa wro cław skie ze spo ły swym za an ga żo wa niem i ta len tem
or ga ni za cyj nym, po ma ga jąc im za ist nieć na pol skich i za gra nicz nych es tra dach.

Bilety: VIP 80/40 zł | I kat. N 30 zł, U 20 zł | II kat. N 25 zł, U 15 zł | III kat. N 20 zł, U 10 zł

Ma rze nia
23 czerw ca 19:00

NFM – Sa la Głów na,
plac Wol no ści 1 we Wrocławiu
Ra do sław Szulc – dy ry gent
Ju lian Ra chlin – skrzyp ce
NFM Fil har mo nia Wro cław ska
Pro gram: R. La za rov Ma gic we ek – uwer tu ra;
D. Szo sta ko wicz I Kon cert skrzyp co wy a -moll
op. 77; P. Czaj kow ski I Sym fo nia g -moll Zi mo we ma rze nia op. 13

Par tię so lo wą I Kon cer tu skrzyp co we go Szo sta ko wi cza wy ko na Ju lian Ra chlin.
Ar ty sta gra na ma ją cych rów no 313 lat skrzyp cach An to nio Stra di va rie go. Ra -
chli no wi to wa rzy szyć bę dzie NFM Fil har mo nia Wro cław ska. Ze spół wy ko -
na rów nież nie zwy kłą I Sym fo nię Pio tra Czaj kow skie go – pe łen cza ru mu zycz -
ny ob raz ro syj skiej zi my, bę dą cy pa miąt ką po dró ży kom po zy to ra po za mar z nię -
tym je zio rze Ła do ga.

Bilety: VIP 60 zł | I kat. N 45 zł, U 30 zł | II kat. N 40 zł, U 25 zł | III kat. N 35 zł, U 20 zł

Po boż ność i roz ryw ka – utwo ry Pio tra z Gru dzią dza
Kon cert In au gu ra cyj ny Ogól no pol skie go III Fe sti wa lu Mu zy ki Daw nej
im. Pio tra z Gru dzią dza

3 czerw ca 19:00
Sala Wielka Ratusza we Wro cławiu
Wy ko naw ca: Ars Can tus
Twór czość Pio tra z Gru dzią dza to fe no -
men w pięt na sto wiecz nej spu ściź nie
mu zycz nej Eu ro py Środ ko wej. Piotr
z Gru dzią dza uro dzo ny w nie miec kiej
ro dzi nie szla chec kiej, du chow ny, dy plo -

ma ta i po eta – to od mien na oso bo wość mu zycz na. Zwią za ny z cze ski mi utra -
kwi stycz ny mi brac twa mi li te rac ki mi i krę ga mi za kon ny mi oraz uni wer sy tec ki mi,
two rzył dla tych śro do wisk mu zy kę roz ryw ko wą. Są to na ogół krót kie pie śni
zwrot ko we i ro tu la, czy li ka no ny ko ło we, któ re okra szał tek sta mi ła ciń ski mi, nie -
jed no krot nie opar ty mi na wy ra fi no wa nych kla sycz nych wzo rach, czę sto słu ży ły
we so łej roz ryw ce in te lek tu ali stów. Je go zde cy do wa ny kon ser wa tyzm, pro sto ta,
a za nią idą ca po pu lar ność i re cep cja w śro do wi skach czę sto pro win cjo nal nych,
ma zu peł nie in ne ob li cze niż no wa tor ska twór czość np. Mi ko ła ja z Ra do mia. Jest
jed nak świa dec twem szcze gól nej, choć po zo sta ją cej po za głów ny mi prą da mi,
war stwy kul tu ry mu zycz nej i ja ko ta ka jest in te re su ją ca i ory gi nal na. 

Wstęp wol ny!



CCZZEERRWWIIEECC 22001177
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99  VVII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
NA WALIZKACH DYPLOM STUDENTÓW 
WYDZIAŁU WOKALNEGO AMKL **  

1100  VVII,,  ggooddzz..  1100..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
NA WALIZKACH DYPLOM STUDENTÓW 
WYDZIAŁU WOKALNEGO AMKL **  

1199  VVII,,  ggooddzz..  1188..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT ENSEMBLE S201 **

1199  VVII,,  ggooddzz..  2211..0000,,  PPaattiioo  AAMMKKLL  
ddzziieeddzziinniieecc  pprrzzyy  bbuuddyynnkkuu  DD
XXII KONCERT NA DZIEDZIŃCU **

2200  VVII,,  ggooddzz..  1177..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT LAPTOP ENSEMBLE **

2200  VVII,,  ggooddzz..  2200..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
POLSKO-NIEMIECKA FABRYKA DŹWIĘKU
KONCERT AWANGARDOWEJ ORKIESTRY 
AKADEMII MUZYCZNEJ WE WROCŁAWIU 
SOUND FACTORY ORCHESTRA **
DoHnansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu „Zamówienia kompozytorskie”, 
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca 

DoHnansowano ze środków Gminy Wrocław

2211  VVII,,  ggooddzz..  2200..0000,,  SSaallaa  KKoonncceerrttoowwaa  AAMMKKLL
KONCERT SYNTHART **

Sza now ni Pań stwo,
czer wiec w Aka de mii Mu zycz nej 
im. Ka ro la Li piń skie go we Wro cła wiu
to przede wszyst kim czas let niej se sji 
eg za mi na cyj nej. Nie za brak nie 
jed nak cie ka wych wy da rzeń 
ar ty stycz nych, na któ re 
ser decz nie Pań stwa za pra szam.

W dru giej po ło wie czerw ca w na szej Uczel ni od bę dzie się ko lej na edy cja im pre zy pod na zwą
NASZ FESTIWAL. W je go trak cie swo je naj now sze kom po zy cje kom pu te ro we 
i elek tro aku stycz ne za pre zen tu ją pe da go dzy i stu den ci Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu
oraz za pro sze ni go ście z Pol ski i Nie miec. W ra mach fe sti wa lu za pla no wa li śmy na stę pu ją ce
wy da rze nia: kon cert En sem ble S201 (19 czerw ca), XXII Kon cert na dzie dziń cu (19 czerw ca),
wy kła dy dra hab. Ja ro sła wa Mam czar skie go, prof. AM z Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la 
Szy ma now skie go w Ka to wi cach oraz prof. Fran za Mar ti na Ol bri scha z Hoch schu le für Mu sik
Carl Ma ria von We ber Dres den (20 czerw ca), kon cert Lap top En sem ble (20 czerw ca), kon cert
Awan gar do wej Or kie stry Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła wiu So und Fac to ry Or che stra 
(20 czerw ca), kon cert Syn thart (21 czerw ca). 

Spo śród po zo sta łych wy da rzeń ar ty stycz nych za pra szam na przed sta wie nia dy plo mo we 
stu den tów Wy dzia łu Wo kal ne go z przed mio tu Pra ca nad pla sty ką cia ła (9 i 10 czerw ca).
16 czerw ca za chę cam do udzia łu w kon cer cie z cy klu Piąt ki z gi ta rą. Po nad to za pra szam na
sze reg otwar tych prze słu chań i re ci ta li dy plo mo wych, któ re od by wać się bę dą w ra mach 
trwa ją cej se sji eg za mi na cyj nej.

Ide al ną pro po zy cją dla tych, któ rzy chcie li by po łą czyć na ukę z wy po czyn kiem są na sze let nie
kur sy, na któ re obec nie trwa ją za pi sy: IX Let nia Aka de mia Mu zycz na (3-11 lip ca) oraz
XL Mię dzy na ro do wy Mi strzow ski Kurs Pia ni stycz ny w Dusz ni kach -Zdro ju (14-26 lip ca). Obu
kur som bę dą to wa rzy szyć kon cer ty uczest ni ków otwar te dla pu blicz no ści. Szcze gó ło we 
in for ma cje o na szej ofer cie edu ka cyj nej oraz ar ty stycz no -na uko wej moż na zna leźć na stro nie
in ter ne to wej Uczel ni: wwwwww..aammuuzz..wwrroocc..ppll.

Pra gnę ser decz nie po dzię ko wać Pań stwu za udział w wy da rze niach or ga ni zo wa nych przez 
 na szą Uczel nię w bie żą cym ro ku aka de mic kim. Za pew niam, że do ło ży my wszel kich sta rań,
aby pro po zy cja ar ty stycz na na no wy rok aka de mic ki speł ni ła Pań stwa ocze ki wa nia. 

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..  IIlloośśćć  mmiieejjsscc  ooggrraanniicczzoonnaa
**  WWssttęępp  wwoollnnyy  

       



Wie czo ry w Ar se na le 21. Fe sti wal Mu zy ki Ka me ral nej
Or kie stra Ka me ral na Wra ti sla via, Jan Sta nien da – i go ście
W pierw szą nie dzie lę lip ca roz pocz nie się we Wro cła wiu ko lej na, 21. edy cja jed -
ne go z naj pięk niej szych wro cław skich fe sti wa li – Fe sti wa lu Mu zy ki Ka me ral nej
Wie czo ry w Ar se na le. To je dy ny wro cław ski ple ne ro wy fe sti wal – je go kon cer ty
od by wa ją się na prze pięk nym dzie dziń cu Ar se na łu.
Te go rocz ne Wie czo ry po trwa ją do 9 lip ca i skła dać się bę dą z pię ciu wy jąt ko -
wych kon cer tów, na któ re za pra sza Dy rek tor Ar ty stycz ny fe sti wa lu, wy bit ny
skrzy pek Jan Sta nien da. Na in au gu ra cyj nym wie czo rze 2 lipca wy stą pi zna ny
pol ski ak tor Piotr Ma cha li ca, któ ry w pro gra mie Mój ulu bio ny Mły nar ski za śpie -
wa tek sty Pa na Woj cie cha. To bę dzie cie pły i przej mu ją cy, ale ogrze wa ją cy na -
sze ser ca wie czór – nie za leż nie od po go dy. W pro gra mie m.in.: Jesz cze w zie lo -
ne gra my, Tan go de spe ra do, Nie ma jak u ma my, By naj mniej, Mo je ulu bio ne
drze wo, Naj pięk niej szy list mi ło sny, Idź swo ją dro gą czy Blue Tan go.
Nie wąt pli wy mi gwiaz da mi te go rocz nej edy cji bę dą wio lon cze li sta Dan ju lo Ishi za ka
(lau re at I na gro dy re no mo wa ne go mię dzy na ro do we go kon kur su ARD w Mo na chium
w 2001r.) oraz pia ni sta Hin rich Al pers (zdo byw ca I na gro dy w III Mię dzy na ro do wym
Kon kur sie Beetho ve now skim Te le kom w Bonn w 2009r.), któ rzy w so bo tę 8 lip ca
wspól nie wy ko na ją 4 so na ty wio lon cze lo we (Beetho ve na, Grie ga i Fry de ry ka Cho pi -
na). Waż ną ro lę na Fe sti wa lu ode gra w tym ro ku rów nież al tów ka – w pią tek 7 lip -
ca usły szy my za rów no dwa kwin te ty Jo han ne sa Brahm sa (Kwin tet op. 88 z dwie -
ma al tów ka mi oraz al tów ko wa wer sja Kwin te tu op. 115), jak i mi nia tu rę Hen ry ka
Wie niaw skie go – Rêve rie (Ma rze nie).
Go spo darz fe sti wa lu, ce nio na Or kie stra
Ka me ral na Wra ti sla via pod kie row nic -
twem Ja na Sta nien dy za pre zen tu je się
w tym ro ku dwu krot nie. W śro dę 5 lip ca
z so li stą Krzysz to fem Pe łe chem (gi ta ra)
wy ko na kon cert zło żo ny z prze bo jów mu -
zy ki kla sycz nej (w pro gra mie utwo ry Gu -
asta vi no, Hol sta, Men dels soh na, Grie ga
i Vi val die go), a w nie dzie lę 9 lip ca za pro si
Pań stwa na kon cert fi na lo wy w ca ło ści po -
świę co ny An to nio Vi val die mu – oprócz
kon cer tów na dwie wio lon cze le i po je dyn -
cze skrzyp ce za brzmią tak że nie zwy kle
po pu lar ne Czte ry Po ry Ro ku.

XXi Fe sti wal Mu zy ki ka me ral nej 

Orkiestra Kameralna Wratislavia Ph
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www.wie czo ry war se na le.pl

Jan Sta nien da – dy rek tor ar ty stycz ny

Wrocław 2 – 9 lip ca 2017 r. 
Dzie dzi niec ar se na łu, ul. Cieszyńskiego 9 

Wie czo ry w Ar se na le

Bi le ty: 35/27 zł | 70/55 zł 
kar ne ty: 130 zł n | 100 zł U
na stro nie www.wie czo ry war se na le.pl 
www.tbo x24.pl | www.tic ket pro.pl | tixer.pl
W sa lo nach: eM Pik, Sa turn | Me dia Markt
na te re nie ca łe go kra ju
oraz go dzi nę przed kon cer ta mi w ar se na le

DE BIU TY 2017
XV Ogól no pol ski Prze gląd
Mło dych Wo ka li stów 
2-3 czerw ca Warsz ta ty wo kal ne

MDK Śród mie ście, Wrocław ul. Dubois 5

4 czerw ca 18:00 Kon cert ga lo wy
CK Agora, Wrocław ul. Serb ska 5A

De biu ty po zo sta ją w opo zy cji do ma so -
we go pro duk tu show -biz ne su, pod kre -
śla war tość wy ko ny wa ne go tek stu pio -
sen ki oraz wraż li wość mło de go wy ko -
naw cy. W pierw szej czę ści Prze glą du
od bę dą się dwu dnio we warsz ta ty wo -
kal no -in ter pre ta cyj ne, któ re po pro wa -
dzą Je rzy Sa ta now ski i Ar tur Bar ciś.
W warsz ta tach weź mie udział je de na -
ścio ro mło dych, zdol nych wo ka li stów
z róż nych stron Pol ski i z Wro cła wia. To
lau re aci prze glą dów i fe sti wa li z krę gu
pio sen ki ar ty stycz nej. We Wro cła wiu
spo ty ka ją się, że by wspól nie do sko na -
lić warsz tat oraz po bie rać na uki od mi -
strzów. Uczest ni kom akom pa nio wał
bę dzie na for te pia nie Do mi nik Mą ko -
sa, a pod czas kon cer tu ga lo we go do -
łą czą do nie go per ku si sta Da wid Opa -
liń ski i ba si sta Grze gorz Pia sec ki.
Im pre zę za koń czy kon cert ga lo wy,
na któ rym za śpie wa ją lau re aci mu -
zycz nych fe sti wa li oraz po pu lar ny i lu -
bia ny ak tor Ar tur Bar ciś w re ci ta lu Ar -
tur Bar ciś Show. Ga lę re ży se ru je Je rzy
Sa ta now ski. 

Wstęp wolny!
Wejściówki dostępne w MDK Śródmieście
mdk srod mie scie.wroc.pl | cka go ra.plDan ju lo Ishi za ka 
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CENTRUM KULTURY AGORA
ul. Serbska 5a, Wroc³aw
4. 06. 2017, godz. 18.00

SOLIŒCI:

ZESPÓ£ MUZYCZNY:

fortepian

perkusja

bas

RE¯YSERIA KONCERTU: 

OPIEKA ARTYSTYCZNA:

NATALIA BANAŒ, ANNA CIELECKA,

EMILIA HAMERLIK, MARTA HORYZA,

£UKASZ JÊDRYS, MARIKA KLARMAN,

GABRIELA KUNDZIEWICZ, JOANNA P£ONKA,

WOJCIECH STEFANOWSKI, ZUZA WIŒNIEWSKA,

MAKSYMILIAN ZDYBICKI

DOMINIK M¥KOSA 

DAWID OPALIÑSKI 

GRZEGORZ PIASECKI 

JERZY SATANOWSKI

ARTUR BARCIŒ, JERZY SATANOWSKI

 

GWIAZDA KONCERTU:

ARTUR BARCIŒ
W RECITALU „ARTUR BARCIŒ SHOW”

MAREK ZALEWSKI 

ARKADIUSZ MALINOWSKI 

MARIUSZ AMBRO¯UK 

MARIUSZ LIPIÑSKI 

Z ZESPO£EM:

fortepian

bas

akordeon

perkusja

BEZP£ATNE WEJŒCIÓWKI: MDK „Œródmieœcie”, ul. Dubois 5

PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY ZE ŒRODKÓW GMINY WROC£AW

www.mdksrodmiescie.wroc.pl; www.wroclaw.pl

PROWADZENIE:

INICJATORZY DEBIUTÓW:

KRZYSZTOF SZCZEPANIAK, MATEUSZ WEBER

HALINA BEDNAREK, KRZYSZTOF S£UPIANEK,

GRUPA IM PRESJA

KONCERT GALOWY

ORGANIZATOR WSPÓ£ORGANIZATORZY PARTNERZY
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Zdra da Osie dla
Ze spół Śpie wa czek Miej skich
Pie śni z Ukra iny
6 czerwca 19:00

Klub Proza, Wrocławski Dom Literatury,
Przejście Garncarskie 2 we Wrocławiu

Ze spół Śpie wa czek Miej skich Zdra da
Osie dla – wro cław ski luź ny ko lek tyw
osób za in te re so wa nych śpie wem tra -
dy cyj nym, za rów no ukra iń skim, jak
i pol skim. Uczen ni ce m.in. Ju ri ja Pa -
stu szen ki. Wy ko nu ją pie śni z wiel kim
za an ga żo wa niem, dba jąc o zgod ność
z lo kal ny mi tra dy cja mi wo kal ny mi.
Mu zy ką zaj mu ją się ama tor sko, czy li
z czy stej mi ło ści.
Na prze kór na zwie w skła dzie gru py
po ja wia ją się też śpie wa cy, wzbo ga ca -
jąc wy ko na nia swo imi głę bo ki mi, mę -
ski mi gło sa mi.
Kon cert w ra mach pro jek tu Pan z Wro -
cła wia? Bo ja też ze Lwo wa Sto wa rzy -
sze nia Mło dy Dol ny Śląsk.

Jarosław Jar Chojnacki
4 czerwca 19:00

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

Pie śniarz, kom po zy tor, two rzy mu zy kę
do wier szy kla sy ków po ezji ta kich jak:
Ju lian Tu wim, Adam Asnyk, Fe de ri co
Gar cia Lor ca, An na Ach ma to wa, Woj -
ciech Kass i wie lu in nych.
Swo im sty lem gry i eks pre sją śpie wa -
nia in ter pre tu je wier sze na da jąc im no -
wy, cza sa mi trans cen den tal ny wy miar,
któ ry po zwa la słu cha czo wi i wi dzo wi
prze nieść się w in ny świat.
Ar ty sta wziął udział w po nad 20 kon -
kur sach i fe sti wa lach z ga tun ku pio -
sen ki li te rac kiej zdo by wa jąc wie le na -
gród i uzna nie pu blicz no ści.
Czy mniej sze mo że za wie rać w so bie
więk sze? Mo że! Wbrew pra wom fi zy ki
speł nia tę wła ści wość Ja rek Choj nac ki,
z gło sem i ener gią prze kra cza ją cy mi
kru chą fi zycz ność no si cie la. Choj nac ki
śpie wa pro sto w śro dek du szy, ra niąc
ser ca uspo ko jo ne po pkul tu rą. Po le cam
te go nie zwy kłe go pie śnia rza, któ -
ry – gdy by tyl ko chciał – mógł by być
pierw szym – z pierw szych.

Jan Jakub Kolski
Na ten wyjątkowy koncert zapraszają -
Ga le ria Sztu ki i Miej sce Spo tkań Śli mak oraz Klub Pod Ko lum na mi.

Bi le ty: N 25 zł, U 20 zł

Kapela Ze Wsi Warszawa
24 czerwca 23:30

Synagoga Pod Białym Bocianem,
ul. Włodkowica 7 we Wrocławiu

Jed na z naj bar dziej roz po zna wal nych
w świe cie pol skich grup mu zycz nych
wy stą pi w ra mach No cy Świę to jań -
skiej or ga ni zo wa nej od kil ku lat z oka -
zji Świę ta Wro cła wia.
Ka pe la ist nie je od 1997 ro ku. Na jej re -
per tu ar skła da ją się awan gar do we in -
ter pre ta cje mu zy ki tra dy cyj nej, sze ro -
ko po ję te go te re nu Ma zow sza, uko -
cha nej kra iny Cho pi na. Mi mo wier no -
ści tra dy cyj nym tech ni kom gry i śpie -
wu, peł ne in wen cji wy ko na nia daw -
nych utwo rów brzmią za ska ku ją co
awan gar do wo i są w peł ni zro zu mia łe
dla współ cze sne go od bior cy. Choć
w in stru men ta rium ka pe li sły szy my
tra dy cyj ne in stru men ty – skrzyp ce,
cym ba ły, ba ra ban, bę ben ob rę czo -
wy – brzmią one wy jąt ko wo no wo cze -
śnie, a mu zy cy nie bo ją się ze sta wiać
ich choć by z DJ'ami.

Bilety: 60/45/30 zł

Kuba Badach
Tribute to Andrzej Zaucha
23 czerwca 20:00

Capitol, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
Ar ty sta wy ko na utwo ry le gen dy pol -
skiej sce ny mu zycz nej – An drze ja Za -
uchy, w no wych aran ża cjach Jac ka Pi -
sko rza i swoich. 
Ku ba Ba dach, wo ka li sta, in stru men ta li -
sta, kom po zy tor, aran żer, pro du cent
mu zycz ny; li der ze spo łu Po lu zjan ci oraz
czło nek gru py The Glo be trot ters.
W 1996 roz po czął edu ka cję na Wy dzia le
Jaz zu i Mu zy ki Roz ryw ko wej AM w Ka -
to wi cach, któ rej jest ab sol wen tem.
Zdo byw ca na gro dy Fry de ryk 2011
i 2012 w ka te go rii Wo ka li sta.

Bilety: 59/99/129 zł

CzarnOFF 2. edycja
9-11 czerwca

Obszar Przełęczy Rędzińskiej w Rudawach
Janowickich, nieopodal Czarnowa 

Ideą wy da rze nia jest zrze sze nie lu dzi
ce nią cych pięk no przy ro dy, a tak że róż -
no rod ną mu zy kę po cząw szy od et nicz -
nych brzmień afry kań skich bęb nów,
po przez reg gae, ska, mu zy kę świa ta
po du bo we i elek tro nicz ne brzmie nia.
Czar nOFF Fest to in spi ru ją ca prze pra -
wa przez mu zy kę po cho dzą cą z głę bi
ser ca, któ ra w po łą cze niu z ma gicz ną,
ple ne ro wą sce ne rią two rzy nie po wta -
rzal ne wy da rze nie bez biz ne so wych
i ko mer cyj nych kom bi na cji, pod czas
któ re go każ dy z uczest ni ków bę dzie
miał oka zję wziąć udział w kon cer tach,
a tak że na chwi lę się „za trzy mać”
i ode tchnąć. Na te re nie fe sti wa lu do -
stęp ne bę dą: po le na mio to we (płat ne),
prysz ni ce, par king, ve ge fo od.

Wstęp wolny!



Simcha 19. Fe sti wal Kul tu ry Ży dow skiej 
3-9 czerw ca   Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem, ul. Włodkowica 5A | Wstęp wol ny!
Ty go dnio we świę to pre zen tu ją ce róż no rod ność i bo gac two kul tu ry ży dow skiej.
W pro gra mie znaj dą się mię dzy in ny mi: kon cer ty mu zy ki ży dow skiej, warsz ta ty
edu ka cyj ne, ję zy ko we, ku li nar ne i ar ty stycz ne, po ka zy fil mo we, wy kła dy, pa ne le
dys ku syj ne oraz spo tka nia z ar ty sta mi i oso bo wo ścia mi kul tu ry ży dow skiej.
W piątek 9 czerwca o g. 19:00 w Synagodze odbędzie się otwar te dla wszyst kich
na bo żeń stwo na po wi ta nie Sza ba tu pro wa dzo ne przez ra bi na Da vi da Ba so ka,
pod czas któ re go wy stą pi Chór Sy na go gi Pod Bia łym Bo cia nem. 
W tym roku: kon cer ty Fe sti wa lu to min. Neo klez z Lu bli na i Klez zma tes z Kra -
ko wa; Ki no Sim cha: pro jekt fil mów z Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil mo we go
Ży dow skie Mo ty wy; wy sta wa ma lar stwa Ry szar da Bi la na w Ga le rii Pla ton.
Jar mark Ży dow ski 
4 czerw ca na dzie dziń cu Sy na go gi Pod Bia łym Bo cia nem od bę dzie się, w ra -
mach Fe sti wa lu Sim cha, ca ło dnio wy Jar mark Ży dow ski. Na od wie dza ją cych bę dą
cze kać sto iska Wy staw ców z ory gi nal nym rę ko dzie łem, bi żu te rią, odzie żą oraz
ak ce so ria mi mo do wy mi, a tak że z żyw no ścią ko szer ną i eko lo gicz ną oraz trady -
cyj ny mi po tra wa mi kuch ni ży dow skiej. 

12 czerwca 20:00
Dziedziniec Starego Klasztoru,
ul. Purkyniego 1 we Wrocławiu

Krzysz tof Pe łech & Ro bert Hor na Duo
to kom bi na cja ory gi nal nych aran ża cji
w sty lu sam by, bos sa -no wy, tan ga
oraz im pro wi zo wa nych smo oth -jaz -
zo wych kli ma tów. To bo gac two pięk -
nych me lo dii, har mo nii i ryt mu. W pro -
gra mie ze spo łu znaj du ją się mię dzy
in ny mi zna ne kom po zy cje Pa ta Me -
the ny'ego, Ral pha Tow ne ra, Ke itha Jar -
ret ta, Asto ra Piaz zol li, Stan leya My er -
sa, Isa aca Al be ni za, Fran ci sco Tar re gi
a tak że ory gi nal ne aran ża cje utwo rów
Cel so Ma cha do i Azi zy Mu sta fy Za deh.

Bilety: 25/20 zł 

fot. Ł. Giza

Mło dzi Zdol ni
11 czerw ca 17:00

Sa la Kon cer to wa Aka de mii Mu zycz nej
we Wro cła wiu, pl. Jana Pawła II, nr 2

Dol no ślą skie To wa rzy stwo im. Fry de -
ry ka Cho pi na we Wro cła wiu za pra sza
na kon cert pro mu ją cy naj zdol niej szą
i naj bar dziej ak tyw ną es tra do wo mło -
dzież szkół mu zycz nych. 
Ist nie ją ce od 2011 ro ku To wa rzy stwo
zor ga ni zo wa ło na prze strze ni ostat -
nich 5 lat kil ka dzie siąt kon cer tów. Mia -
ły one miej sce w Klu bie Mu zy ki i Li te ra -
tu ry we Wro cła wiu (2012), Fil har mo nii
Wro cław skiej (2013 i 2014), Sa li Kon cer -
to wej Aka de mii Mu zycz nej we Wro cła -
wiu, Sa li im. J. We be ra – sie dzi bie Fun -
da cji Mię dzy na ro do wych Fe sti wa li
Cho pi now skich w Dusz ni kach Zdro ju
oraz w Ze spo le Szkół Mu zycz nych im.
S. Mo niusz ki w Wał brzy chu (2015). Wy -
stą pi li na nich pia ni ści i ze spo ły ka me -
ral ne – lau re aci pre sti żo wych kon kur -
sów mu zycz nych. For mu ła kon cer tu
zo sta ła po sze rzo na o mu zy ków ze
szkół mu zycz nych z Le gni cy, Wał brzy -
cha, Gło go wa, Zie lo nej Gó ry, Lesz -
na i Go rzo wa Wiel ko pol skie go.

Wstęp wolny!

Pla ne ta An na To urnée lau re atów V Ogól no bia ło ru skie go Fe sti wa lu
piosenki An ny Ger man Eu ry dy ki w Miń sku 
2 czerw ca 18:00 Klub Mu zy ki i Li te ra tu ry, pl. Gen. T. Ko ściusz ki 10 we Wrocławiu
3 czerw ca 19:00 Cen trum Kul tu ry Wro cław -Za chód, ul. Chociebuska 4-6 we Wrocławiu

Laureaci: Ana sta zja Sub ocz – spe cjal na na gro da w kat. od 15-25 lat | Ha li na So kol nik – I miej -
sce w ka te go rii od 26 lat | Kry sty na Bu rak – naj lep szy de biut fe sti wa lu w kat. od 15-25 lat |
Ju lia Skur ko i ze spół in stru men tal ny Ars Lon ga – Gran Prix III Fe sti wa lu | Ze spół wo kal ny
Wszyst ko w po rząd ku z Pol skie go Do mu w Bo ry so wie – spe cjal na na gro da w kat. ze spo ły
Go ście Fe sti wa lu: Na dzie ja Broń ska – I na gro da mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu pa mię ci An ny
Ger man Tań czą ce Eu ry dy ki w Zie lo nej Gó rze (2007) | Iwan Ili czow – śpie wak, bio graf i au -
tor 4 ksią żek o An nie Ger man, pro wa dzą cy kon cer ty we Wro cła wiu | Du et Wspól na Wę -
drów ka – lau re aci wie lu mię dzy na ro do wych Fe sti wa li

Fe sti wal jest ogól no bia ło ru skim kon kur sem pio sen ki, or ga ni zo wa nym przez Am -
ba sa dę Rze czy po spo li tej Pol skiej w Miń sku oraz du et Wi taM – Ma ry nę To war nic -
ką i Wi ta li ja Alesz kie wi cza. Ma na ce lu przy cią gać mło dych lu dzi, któ rzy ma ją pol -
skie ko rze nie i za chę ce nie ich do in ten syw niej szej na uki ję zy ka pol skie go. 
Nie bez po wo du tra sa to urnée fe sti wa lu od by wa się na te re nie Dol ne go Ślą ska,
gdzie sta wia ła swe pierw sze wo kal ne kro ki An na Ger man. De biu to wa ła na sce nie
wro cław skie go Ka lam bu ru, stu dio wa ła na Uni wer sy te cie Wro cław skim. Uczest ni -
cy Fe sti wa lu spę dzą we Wro cła wiu trzy dni, śpie wa jąc w kil ku ko ścio łach oraz
na sce nie Klu bu Mu zy ki i Li te ra tu ry i w Cen trum Kul tu ry Wro cław -Za chód.
Kon cer ty od bę dą się w Miń sku Ma zo wiec kim, Wro cła wiu, Zie lo nej Gó rze, Bie -
drzy cho wi cach, w Ko le gia cie Gło gow skiej, w Opac twie Cy ster sów w Lu bią żu,
Choj no wie, na Zam ku w Le gni cy, Szczaw nie Zdro ju. 
Or ga ni za to rem to urnée i re ży se rem kon cer tów jest Ma ri na To war nic ka oraz Wi -
ta lij Alesz kie wicz, któ ry jest rów nież dy rek to rem mu zycz nym Fe sti wa lu.
Pro wa dzą cą dru gą czę ść fe sti wa lo wych kon cer tów bę dzie Au re lia Sob czak.

Wstęp wol ny!



New Bass Or der
In va des Wro cław
9 czerw ca 23:00

Aka de mia Club,
ul. Grun waldz ka 67 we Wro cławiu

Joe Ni ce (Bal ti mo re, USA), uzna wa ny
jest za pierw sze go am ba sa do ra dub -
ste pu na kon ty nen cie. Na sce nie
od po nad 15 lat, grał dub step za nim
Skre am i Hat cha wy my śli li dla tej mu -
zy ki jej współ cze sną na zwę. Joe Ni ce
po zo sta je wier ny sta rej szko le gra jąc
z wi ny li + du bla tes. Był jed nym z or ga -
ni za to rów pierw szej stric te dub ste po -
wej im pre zy, dziś już le gen dar nej Du -
bWar w No wym Jor ku.
Gra ba dub & Ka mal (New Bass Or der)
Cykl wy da rzeń  stwo rzo ny przez fa na -
ty ków dla pa sjo na tów. NBO go ści li
naj więk sze gwiaz dy sce ny dub ste po -
wej, czę sto za nim jesz cze zro bi ło się
o nich gło śno. W chwi li obec nej ko lek -
tyw re pre zen tu je, jak o so bie sam mó -
wi wi ny lo wy pu ry sta  Gra ba dub oraz
zwo len nik cy fro wych brzmień  Ka mal.

Bilety: 25/20 zł

Flogging Molly Poromocja najnowszego albumu – Li fe is Go od
19 czerwca 20:00 Centrum Koncertowe A2, ul. Góralska 5 we Wrocławiu
Kon cert mi strzów cel tyc kie go pun ka z Los An ge les!Ze spół łą czy czy stą pun ko -
wą ener gię z tra dy cyj nym ir landz kim fol kiem. W tra sie gra gło śne, wręcz ocie -
ka ją ce ad re na li ną kon cer ty za rów no w ba rach i pu bach, jak i na pra wie wszyst -
kich naj waż niej szych fe sti wa lach roc ko wych w Ame ry ce Pół n., Eu ro pie i Ja po nii.
W 2010 ro ku gru pa wy da ła kon cer to wy al bum Flog ging Mol ly: Li ve at the Gre ek
The atre, do ku men tu ją cy jej nie praw do po dob ną sce nicz ną ener gię, a rok póź niej
stu dyj ną pe tar dę Spe ed of Dark ness. 2 czerw ca, nie ca łe trzy ty go dnie przed wro -
cław skim kon cer tem, uka że się Li fe is Go od. Pol scy fa ni ja ko jed ni z pierw szych
bę dą mie li oka zję usły szeć utwo ry z tej pły ty! Kon cert w ra mach Wroc lo ve Fest.

Bi le ty: psp – 89 zł, wdk – 100 zł

Ugly Kid Joe
5 czerwca 20:00 Firlej, ul. Grabiszyńska 56 we Wrocławiu
Ugly Kid Joe, któ rzy za czę li ja ko co ver band Black Sab bath, szyb ko sta li się jed nym
z naj istot niej szych ze spo łów na ka li for nij skiej sce nie mu zycz nej. Uni kal ny styl Ugly
Kid Joe to po łą cze nie hard roc ka, so uthern, fun ku, ra pu i thra shu. Za de biu to wa li oni
w 1991r. z EP ką As Ugly As They Wan na Be i na tych miast osią gnę li suk ces, sprze -
da jąc po nad 2 mi lio ny ko pii i jed no cze śnie sta jąc się naj le piej sprze da ją cą się de biu -
tanc ką EP ką na świe cie. W ra mach świa to wej tra sy za wi ta ją tak że do Pol ski.

Bilety: 85 zł

Chick Corea Elektric Band
X lat Ethno Jazz Festival
22 czerwca 20:00
Hala Orbita, ul. Wejherowska 34, Wrocław
Na je dy nym kon cer cie w Pol sce!
Kie ro wa ny przez jed ne go z naj wy bit niej -
szych mu zy ków jaz zo wych wszech cza -
sów ze spół za gra w kla sycz nym skła dzie,
któ ry ukształ to wał się  w 1987 ro ku pod -
czas na gry wa nia słyn ne go al bu mu Li ght
Years. Wraz z Co reą na sce nie po ja wią

się: re gu lar nie wy gry wa ją cy ple bi scy ty na naj lep sze go jaz zo we go ba si stę John Pa -
ti tuc ci, dys po nu ją cy uni kal ną tech ni ką gry au stra lij ski gi ta rzy sta Frank Gam ba le,
wy bit ny per ku si sta Da ve We ckl i sak so fo ni sta Eric Ma rien thal, któ ry uda nie flir tu je
ze smo oth jaz zem i po pem, gry wa jąc m.in. ze Ste vie'm Won de rem, B. B. Kin giem
i El to nem Joh nem. Chick Co rea od de kad ry wa li zu je z Ke ithem Jar re tem i Her biem
Han coc kiem o ty tuł naj lep sze go jaz zo we go pia ni sty XX i XXI wie ku. Był jed nym z li -
de rów re wo lu cji, któ ra skie ro wa ła jazz w stro nę no wo cze sno ści i otwo rzy ła go
na elek trycz ne brzmie nia. Mło dy Co rea grał nie tyl ko na pia ni nie, ale też na per ku -
sji, co wy war ło wpływ na je go póź niej szy, nie po wta rzal ny styl gry, w któ rym pia ni -
no by wa ło trak to wa ne ja ko in stru ment per ku syj ny. 

Bilety: 500/250/200/150/100 zł

Bo jan Ri stic Brass Band
8 czerwca 20:00

Sa la Go tyc ka w Sta rym Klasz to rze,
ul. Pur ky nie go 1 we Wrocławiu

W 2016 r. ze spół sku pił się głów nie
na przy go to wa niach do festiwalu
trębaczy w Guča, gdzie po now nie
osią gnął ogrom ny suk ces. Po raz ko -
lej ny zdo był na gro dę Best Or che stra
i zna lazł się wśród trzech pierw szych
miejsc w kon kur sach: Best Or che stra,
Best Big Bass, Best Small Bass, a tak -
że zdo był dru gie miej sce w Best
Trum pet i oraz dru gie miej sce w Best
Drums. To zdarzyło się po pierw szy
w 52-let niej hi sto rii fe sti wa lu, że jed -
na or kie stra wy gra ła jed ną z trzech
pierw szych na gród we wszyst kich ka -
te go riach!

Bilety: 40/40/35



       

Czło wiek na mo ście
23 i 24 czerw ca 20:30

Dzie dzi niec Zam ku Pia stow skie go,
pl. Zamkowy 1 w Legnicy
Re ży se ria – Ja cek Głomb
Sce no gra fia – Mał go rza ta Bu lan da
Muzy ka – Łu kasz Ma tu szyk
Ruch sce nicz ny – Wi told Ju re wicz
asy stent re ży se ra – Mi chał Czer won ka
Mu zy cy: Łu kasz Kłos/Piotr Żar czyń -
ski – trąb ka, Ma ciej Błach – pu zon, An drzej
Ja ni ga - in stru men ty kla wi szo we, Ama de -
usz Na czyń ski – in stru men ty per ku syj ne

Czło wiek na mo ście to in spi ro wa na ży -
cio ry sem Hen ry ka Kar liń skie go – twór -
cy fe sti wa lu Le gni ca Can tat – opo wieść
o nie zwy kłym ary sto kra cie du cha
w prza śnej pe ere low skiej rze czy wi sto -
ści. Spek takl ma wszyst kie atrak cje,
któ rych moż na ocze ki wać od ple ne ro -
we go wi do wi ska: są tu świet ni ak to rzy,
śpie wa ją cy na ży wo chór, gra ją cy in -
stru men ta li ści plus ko nie, fur man ka,
sa mo cho dy, mo tor i ro we ry. Pę ka ją
szy by, ko pie się tu nel do prze szło ści,
bu szu je po stry chach i piw ni cach w po -
szu ki wa niu sta rych nut. A to wszyst ko
w nie po wta rzal nej sce ne rii dzie dziń ca
Zam ku Pia stow skie go.

Bi le ty: N 30 zł, U 20 zł
Re zer wa cja tel. 76 72 33 505, 509603837

fot. K. Budrewicz

Chodu i... Hop!...
czy li ko niec baj ki
Teatr Loch Camelot z Krakowa
25 czerwca 17:00

CK Wro cław -Za chód,
ul. Chociebuska 4-6 we Wrocławiu
Re ż. i oprac. mu zycz ne – Ewa Kor nec ka
Au tor na pi sów – Michał Chlu dziń ski

Cho du i Hop to wie czór mu zycz no -ka -
ba re to wy pre zen to wa ny w for mie sta -
re go ki na – o wy da rze niach i lo sach bo -
ha te rów do wia du je my się z wy świe tla -
nych na pi sów. Spo ty ka my tu ca łą ga -
le rią ab sur dal nych po sta ci o prze dziw -
nych oso bo wo ściach. Spek takl w za -
baw ny spo sób ko men tu je na sze na ro -
do we wa dy i za le ty – ca ły utrzy ma ny
jest w lek kiej kon wen cji, ra czej dla wi -
dzów nie co do ro ślej szych... Bilety: 20 zł 

W ro lach głów nych
28 czerwca 19:30

CIA, ul. Tęczowa 79-81 we Wrocławiu
Sce na riusz i re ż.: Mar cin Mi siu ra|Mu zy ka:
Zbi gniew Bur nat | Świa tło: Kac per Kli ma
Wsp. mu zycz na: Syl we ster Ró życ ki
Ob sa da: Ka ta rzy na Bła hut, Ka ta rzy na Bur -
nat, Aga ta Gór kie wicz, Ja cek Je zior ski, Sta -
ni slav Ka min sky, Jo an na Kli ma, Ka ro li na
Skal ska, Aga ta Sza kiel

Po co nam te atr? Dla cze go po świę cać
mu swój czas? Sko ro wszyst ko od kła -
da my na ju tro. Po my sły, ma rze nia, pla -
ny. A co z dzi siaj? Bra ku je chę ci. Si ły.
Od wa gi. Na no wą pra cę, wy jazd, wi zy -
tę w urzę dzie, pod ję cie ry zy ka, dzia ła -
nie, pró bę. Ak to rzy spek ta klu zmie rzy li
się z tym py ta niem. A Ty? Od wa żysz się
i po świę cisz swój czas?

Bilety: 15 zł | trzecia.sroda@gmail.com

Kie dy sen nad cho dzi Bajka
11 czerw ca 17:00

Klub Pod Kolumnami,
pl. św. Macieja 21 we Wrocławiu
Ob sa da: An na Ra kow ska, Piotr Misz te la

Fi lip, nie mo że za snąć, wy ru sza więc
na po szu ki wa nie snu. Spo ty ka na swej
dro dze ca łą ga le rię barw nych, in try gu -
ją cych i sym bo licz nych po sta ci.
Ak to rzy kon struują lal ki i for my te atral -
ne z re kwi zy tów obec nych na sce nie.
Wszyst ko pod le ga nie ustan nej me ta -
mor fo zie. Przy uży ciu pro stych form
wy kreu ją oni rycz ny i ba śnio wy kli mat
opo wie ści.

Bilety: 10zł



Klat ka z łez
Wro cław ski Te atr Tań ca
13 czerwca 19:00

CTA – Sa la im. Z. Cy bul skie go,
ul. Wy sta wo wa 1 we Wrocławiu

Pre mie ro wy spek takl Wro cław skie go
Te atru Tań ca, któ ry zo stał za pre zen to -
wa ny po raz pierw szy w kwiet niu te go
ro ku w Cen trum Hi sto rii Za jezd nia we Wro cła wiu. Spek takl w re ży se rii Bo że ny
Klim czak wy ko ny wa ny jest przez ośmio ro tan ce rzy wy ło nio nych w ra mach ogól -
no pol skie go ca stin gu. 13 czerw ca w Cen trum Tech no lo gii Au dio wi zu al nych bę -
dzie go moż na zo ba czyć w wer sji au dio wi zu al nej.
Ar ty ści po słu gu jąc się ję zy kiem ru chu, za da ją py ta nia o pod sta wo we war to ści i po -
trze by – ko cha nia i by cia ko cha nym – in spi ru ją ce do dzia ła nia. Do ja kie go punk tu
moż na dojść, bę dąc w sta nie uczu cio wej pust ki, zgu bio nej ra do ści, kie dy ser ce umie -
ra, a cia ło wciąż ży je? Dla cze go wciąż to wa rzy szy nam nie po kój? Czy nie za my ka my
się w swo istej klat ce, wy pra co wu jąc so bie „ży cie” z przy zwy cza je nia? Co się z na mi
dzie je, kie dy ży je my w świe cie po wierz chow nym, świe cie po zo rów i ma ni pu la cji,
chce my bar dziej MIEĆ niż BYĆ? 

Bi le ty: 20/40 zł na stronie organizatora:  www.te atr.dan ce

Car Sa mo zwa niec, czy li pol skie na Mo skwie go dy
16 i 18 czerw ca 19:00 | 7, 8 i 13, 14 czerw ca 11:00

Sce na na No wym Świe cie, Teatr Modrzejewskiej w Legnicy
Ada pta cja – Ro bert Urbań ski | Re ży se ria – Ja cek Głomb
Sce no gra fia i ko stiu my Mał go rza ta Bu lan da | Mu zy ka na ży wo – Kor mo ra ny: Ja cek „Tuń -
czyk” Fe do ro wicz, Piotr „Blu smen „Jan kow ski, Krzysz tof Ko nik Ko niecz ny, Ar tur Ga ja Kraw -
czyk | Ruch sce nicz ny – Wi told Ju re wicz

Za po mnia ny dra mat z 1908 ro ku o nie zwy kłym, choć nie zbyt do brze zna nym epi -
zo dzie na szych dzie jów, kie dy to w 1605 ro ku po mo gli śmy zdo być tron car ski Dy -
mi tro wi Sa mo zwań co wi I. Po la cy na Krem lu ja ko zdo byw cy i try um fa to rzy, dwor -
skie in try gi i zde rze nie skraj nie od mien nych świa tów, pol sko -ro syj skie zbli że nia
i an ta go ni zmy – to wszyst ko w ory gi nal nej, dy na micz nie za in sce ni zo wa nej opo -
wie ści, któ ra łą czy w so bie na pię cie po li tycz ne go thril le ra i do tkli wą ak tu al ność.
Naj więk sze od kry cie re per tu aro we 2015 ro ku (na gro da w I Kon kur sie na In sce ni -
za cję Daw nych Dzieł Li te ra tu ry Pol skiej Kla sy ka Ży wa).

Bi le ty: N 29 zł, U18 zł | Info i re zer wa cja tel. 76 72 33 505 | 509603837

Świat wg Hie ro ni ma Bo scha
3 i 10 czerwca 19:00

Teatr Arka, ul. Mennicza 3 we Wrocławiu
Sce na riusz: Re na ta Ja siń ska i Ja ro sła wa
Ma kus | Re ży se ria: Re na ta Ja siń ska
i Aga ta Obłą kow ska Wo ubi shet
Mu zy ka: Łu kasz Dam rych

Pod sta wą przed sta wie nia jest pra ca
Wil hel ma Fra en ge ra – Bosch. Za gad -
ko wy Mistrz, je go ob ra zy, ta jem ni ce
śre dnio wiecz nych bractw, za po mnia -
ne in for ma cje o bo gac twie chrze ści -
jań stwa, ju da izmu. Wie dza, któ ra in -
spi ro wa ła ar ty stów przez ca łe wie ki.
Po ka za ły peł nię na szej eu ro pej skiej
cy wi li za cji, ja ko skarb ni cy du cho wych
mo cy, po szu ki wań i roz wo ju.
Każ dy czło wiek, szu ka od po wie dzi
na głów ne py ta nia ży cia: kim je stem,
na czym po le ga cel mo je go ist nie nia,
po co ist nie je ten świat, czy ist nie je my
na dal po śmier ci itd..
Za da niem przed sta wie nia „Świat we -
dług Hie ro ni ma Bo scha” jest pró ba
wyj ścia po za co dzien ny stan du cha,
pró ba uświa do mie nia, że w głę bi nas
sa mych, cią gle mo że my od kry wać no -
we świa tło, no we si ły pro wa dzą ce da -
le ko po za ba nał po wsze dnie go by to -
wa nia, je że li bar dzo pra gnie my się
roz wi jać. Przed sta wie nie po ka zu je
przy go dy Por tier ki, któ rą mo że być
Każ dy z nas, jej zma ga nie się z so bą
sa mą i z rze czy wi sto ścią dzi siej sze go
świa ta, w któ rym przy szło nam żyć.

fot A. No wak



Te ATR POL SKI we Wrocławiu
Dyrektor: CeZARY MORAWSKI

SCe NA im. Jerzego Grze go rzew skie go,
ul. Gabrieli Za pol skiej 3
SCe NA Ka me ral na,
ul. Świd nic ka 28
SCe NA na Świe bodz kim,
pl. Or ląt Lwow skich 20C
www.teatrpolski.wroc.pl

Biedermann i podpalacze 
Autor: Max Frisch
Przekład: Sława Lisiecka | Rżyseria: Silke Johanna Fischer
Scenogr. i kostiumy: Stefan Morgenstern | Wideo: Lucia Meinhold

Do wil li Bie der man na przy cho dzą pod pa la cze. Wy glą da ją bar dzo nie -
win nie, je den jest bez ro bot nym za pa śni kiem, dru gi by łym kel ne rem.
Bie der mann da je im jeść, na wet po zwa la im spać na wła snym stry -
chu. Chce wie rzyć, że to nie są pod pa la cze. ale dwaj mło dzi lu dzie
wca le się nie krę pu ją. Na wet nie uda ją. Na stry chu Bie der man na ma -
ga zy nu ją becz ki z ben zy ną.
W in sce ni za cji Sil ke Jo han ny Fi scher pod pa la cze przy by wa ją ja ko
dwa de mo ny. Sztucz no ści Bie der man na prze ciw sta wia ją si łę na tu ral -
no ści. Oglą da my rze czy wi stość w któ rej to co sztucz ne prze ciw sta -
wia się te mu, co na tu ral ne. Praw da wal czy o ist nie nie z fał szem, wol -
ność pró bu je nie ulec to tal nej in wi gi la cji, a uczci wość zda je się być
w za ni ku. Ja ko stra te gia „na ży cie” ab so lut nie do mi nu je Kłam stwo.

16, 17, 18 czerwca g. 19:00
Scena na Świebodzkim | Bilety: 50/40 zł
595. premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu – 19 ma ja 2017

Mirandolina Autor: Peter Turrini 
Przekład: Jacek Lachowski | Reżyseria: Bartłomiej Wyszomirski
Scenogr. i kostiumy: Iza Toroniewicz | Muzyka: Tomasz
Lewandowski

OD Re ży Se Ra: Pe ter Tur ri ni z so wi zdrzal skim gry ma sem na twa -
rzy do ko nu je bez li to sne go opi su funk cjo no wa nia bru tal ne go ka pi ta -
li zmu, upad ku mo ral no ści i au to ry te tów. In spi ru jąc się twór czo ścią
Car la Gol do nie go – mi strza te atral nej for my, two rzy świat po zba -
wio ny uczuć wyż szych, a lu dzi w nim funk cjo nu ją cych po ka zu je
w for mach ka ry ka tu ral nych. Za da je w ten spo sób py ta nie o kon dy -
cję współ cze sne go czło wie ka. a wszyst ko to za pra wio ne wiel ką do -
zą bły sko tli we go hu mo ru. Bar tło miej Wy szo mir ski

1, 23 i 24 czerwca g. 19:00
Sce na Ka me ral na | Bilety: 50/40/32/25/15 zł
592. premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu – 2 kwiet nia 2017

Kordian, czyli panoptikum
strachów polskich

Na motywach dramatu Juliusza Słowackiego 
Opracowanie tekstu, reżyseria i oprac. muzyczne: Adam Sroka
Scenografia i kostiumy: Sylwia Kochaniec

Nasz Kor dian to bun tow nik, za pa le niec, ma rzy ciel. Wal czy ze swo ją
nie mo cą, pa nicz nie po szu ku je sen su i ce lu ży cia. Prze cho dzi róż ne krę -
gi swo je go „pie kła”, aby oczy ścić się ze złych emo cji i na brać sił do du -
cho wej prze mia ny. Kor dian to czło wiek zie mi i nie ba za ra zem, ide ali -
sta i po eta, na pra wiacz za gu bio nych idei i zwi chro wa nej hi sto rii.
W spek ta klu ma my dwie po sta cie Kor dia na: Sta re go i Mło de go. Obaj
do peł nia ją się, chcąc być cząst ka mi jed ne go ży cia. Obaj po dej mu ją
sza lo ną wę drów kę do kre su swo jej świa do mo ści, aby oczy ścić się ze
swo ich uta jo nych lę ków, stra chów i złych prze czuć.

3, 4, 16 czerwca g. 19:00 | 14 czerwca g. 13:00 | 16 czerwca g. 18:00
Sce na im. J. Grze go rzew skie go | Bi le ty: 50/40/30 zł
594. premiera Teatru Polskiego we Wrocławiu – 12 maja 2017

10 przykazań dla Kaliny
Scenariusz i reżyseria: Stanisław Melski
Scenografia i kostiumy: Monika Bolly i Stanisław Melski
Aranżacje piosenek: Piotr Laska

Spek takl 10 przy ka zań dla Ka li ny w wy ko na niu Mo ni ki Bol ly, zna ko -
mi tej ak tor ki Te atru Pol skie go we Wro cła wiu, za wie ra dzie sięć mo -
no lo gów oraz dwa na ście pio se nek, któ re Ka li na Ję dru sik wy ko ny -
wa ła pod czas swo jej ka rie ry ak tor skiej.
Mo no lo gi przy bli ża ją nam po stać Ję dru sik za rów no w wy mia rze ar ty -
stycz nym, jak i oso bi stym. Ja ko żo na Sta ni sła wa Dy ga ta, au to ra Je zio ra
Bo deń skie go czy Di sney lan du, uczest ni czy ła w buj nym ży ciu ar ty stycz -
nym PRL -u. By ła uwiel bia na przez wi dzów i zwal cza na przez wła dze.
Praw dzi wa uczta dla fa nów do bre go ak tor stwa oraz zna ko mi tych
utwo rów – w więk szo ści au tor stwa du etu Przy bo ra -Wa sow ski z Ka -
ba re tu Star szych Pa nów, w nowych aranżacjach.

3 i 4 czerwca g. 17:00 |  24 i 25 czerwca g. 19:00
Scena na Świebodzkim | Bilety: 50/40/32/25/15 zł
593. premiera TP we Wrocła wiu – 21 kwietnia 2017)
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Mały Ostrów Wielki Tumski
Gramy dla Aleppo!
10 czerwca 17:00

Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego, pl. Katedralny 1 we Wrocławiu
Wy stą pią: Ewe li na Nie wia dow ska, Mag da le na Miel czyk,
Ste fan Brzo zow ski, Ka ro li na Szcze pa now ska, To masz Lip ka

Spek takl te atral ny od bę dzie się w ra mach ak cji Dar
dla Alep po. Wi dzo wie są pro sze ni o skła da nie dat ków
na rzecz szpi ta la w Alep po po przez wpła ty na kon to
ak cji lub wrzu ce nie do pu szek do wol nej kwo ty.

Pusz ki na dat ki po ja wią się w dniu spek ta klu tj. w sobotę 10 czerwca w au li PWT
Spek takl Ma ły Ostrów, wiel ki Tum ski to
po dróż swo istym we hi ku łem cza su,
a przy oka zji cie ka wa i nie ty po wa lek -
cja hi sto rii Wro cła wia.
To tak że po pis ak to rów, ale wy stę pu ją
też lal ki, a sce no gra fia za chwy ci naj -
młod szych, bo wy ko rzy sta no m.in. ru -
cho my ho ry zont z ob ra za mi i pre zen -
ta cje mul ti me dial ne.

Re zer wa cji miejsc: www.te atr na ostro wie.pl | Spektakl trwa 60 min. | Wstęp wolny!

Płotki Uwaga! Komedia Improwizowana Te atru Im pro wi za cji Je siotr
8 czerwca 20:00 Wędrówki Pub, Podwale 37/38 we Wrocławiu | Bilety: 10 zł

Opra co wa nie – Mag da le na Ru ta i Łu kasz Pła wiak

Tyl ko u Nas świe że plot ki wprost ze świa ta pol skich i za gra nicz nych ce le bry tów,
naj now sze new sy, skan da le, nie praw do po dob ne hi sto rie, któ re wstrzą snę ły me -
dia mi, a wszyst ko to okra szo ne do brym im pro. Za pra sza my na opo wie ści two rzo -
ne na ży wo z praw dzi wych wy da rzeń, bo tyl ko ży cie pi sze naj lep sze sce na riu sze!
Te atr Im pro wi za cji Je siotr dzia ła na wro cław skiej sce nie ko me dio wej już 5 lat.
Two rzy my te atr na oczach wi dow ni, a każ da scen ka to uni kal na opo wieść, opo -
wie dzia na tyl ko raz. Jest ory gi nal nie, jest spon ta nicz nie, jest z Ikrą!

Jak to bę dzie? Studio Musicalowe Światowid
13 czerw ca 18:00 Im part, ul. Ma zo wiec ka 17 we Wro cławiu
Jak to bę dzie to przy go to wy wa ny przez Stu dio Mu si ca lo we Świa to wid w try bie
rocz nej pra cy spek takl dla mło dzie ży. To sztu ka, któ rej ak cja dzię ki spe cjal ne -
mu we hi ku ło wi cza su prze nie sie widzów z te raź niej szo ści do Włoch epo ki Re -
ne san su, No we go Jor ku burz li wych lat 40. i cy ber ne tycz nej przy szło ści. Ma ry sia,
Han ka, Kla ra, Iwo na i Ilo na – szkol ne ko le żan ki wplą ta ły się w nie zwy kłą afe rę,
któ rej spraw cą był po śpiech i… cie ka wość.

Bilety: 30 zł dostępne w ODT Światowid tel. 71 348 30 10

Fe sti wal Dra ma tu STRE FY
KON TAK TU. Czy ta nia
Wro cław ski Te atr Współ cze sny 
2-4 czerw ca 
2 czerwca | Teatr PWST, g. 19:00

Marta Guśniowska POCZEKALNIA
SZEŚĆ-DWA-ZERO, reż. Marek Fiedor
spektakl dypl. studentów wroc. PWST

3 czerwca | Duża Scena WTW, g. 16:00
Agnieszka Jakimiak KRYSZTAŁOWY PAŁAC
(III nagroda), reż. Kamila Michalak
Wro cław ski Te atr Współ cze sny 

Scena na Strychu WTW, g. 18:00
Wojciech Kuczok PRADZIADY,
reż. Sebastian Majewski
Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu

Instytut Grotowskiego, g. 20:00
Magdalena Tulli ALBO UMRZEĆ
(II nagroda), reż. Anna Augustynowicz
Teatr Kochanowskiego w Opolu

4 czerwca | Sc. na Strychu WTW, g. 16:00
Malina Prześluga NIE MA 
(I nagroda), reż. Paweł Kamza
Teatr Modrzejewskiej w Legnicy

Duża Scena WTW, g. 17:30
Sandra Szwarc DOPPELGANGER
(I nagroda), reż. Jacek Poniedziałek
Występuje Adam Ferency

Duża Scena WTW, godz. 19:00
DYSKUSJA prowadzenie:
Anna Wierzchowska-Woźniak

Naj now sze pol skie sztu ki po raz pierw -
szy przed pu blicz no ścią!
In sce ni zo wa ne czy ta nia 5-ciu spo śród
30-stu tek stów przy sła nych na II Kon -
kurs Dra ma turgiczny Stre fy Kon tak tu.
O świe cie, któ ry nas osa cza. Od iro nicz -
nych Pra dzia dów Ku czo ka po in tym ne
i ta jem ni cze Al bo umrzeć Tul li. A tak że:
za pie ra ją cy dech w pier siach Dop pel gan -
ger Szwarc w wy ko na niu Ada ma Fe ren -
ce go, Krysz ta ło wy pa łac Ja ki miak –
o tym, co moż na so bie jesz cze ku pić
i po co, Nie ma Prze ślu gi – miej skie wy -
obra że nia o wiej skim ży ciu.
Te go rocz ne Czytania re ali zo wa ne są nie
tyl ko we Wro cław skim Te atrze Współ -
cze snym. Po szcze gól ne tek sty na za -
mó wie nie WTW przy go to wu ją te atry
z Le gni cy, Opo la i Wał brzy cha.

Cór ki Fied ki Au tor ski spek takl Te atr Pią ta Ścia na
9, 10, 23 czerwca 17:00, 19:00 Kon tu ry Kul tu ry, ul. Jagiellończyka 10 a, Wro cław

Reżyseria El wi ra Szwe do -Ma zur kie wicz

Przed sta wie nie in spi ro wa ne po wie ścia mi F. Do sto jew skie go.
Lo sy pię ciu ko biet: Na stii z Bia łych no cy, So nii ze Zbrod ni i ka ry, Ka ta rzy ny Iwa -
now ny z Bra ci Ka ra ma zow, Ma rii Ti mo fie jew ny z Bie sów oraz Na sta zji Fi li pow -
ny z Idio ty łą czy w ta jem ni czy spo sób jed no miej sce, w któ rym się spo ty ka ją.
Ra zem z ni mi prze cho dzi my przez ich hi sto rie i dra ma ty, a wszyst ko to w au rze
za gad ki i pię trzą cych się nie wia do mych.
Pre mie ra spek ta klu od by ła się w czerw cu 2016. Przed sta wie nie zo sta nie rów -
nież za pre zen to wa ne 10 czerw ca na fe sti wa lu te atral nym WTO OPA w Kra ko wie.

Wstęp wolny, za wcześniejszą rezerwacją: biuro@konturykultury.art.pl



Be ata Ro jek Zmiana ekspozycji
Cykl: Gesty malarskie
13 czerwca 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
ku ra tor: Ma riusz Jod ko

Ar tyst ka wi zu al na Zaj mu je się ma lar -
stwem, ry sun kiem i ob ra zem ru cho mym,
two rzy wiel ko for ma to we mu ra le.
„Mo im ce lem jest pró ba prze trans fe ro -
wa nia  my śli na ję zyk bar dziej bez po -
śred ni – ob raz. (...) Od czu wal ność ru chu
za ini cjo wa ła po mysł do słow ne go uru -
cho mie nia ob ra zów i two rze nia no wych
kon struk cji i prze su nięć. Cie ka we na ile ta
pro sta ani ma cja/spek takl /per for man ce bę dzie dzia łać na wy obraź nię wi dza?”

Andrzej Lichota
Abs trak cjo ni sta z Krakowa
Do 30 czerwca

Galeria Zuna, ul. Łaciarska 4c we Wrocławiu
An drzej Li cho ta, ar ty sta ma larz, ry sow -
nik, re ży ser. Stu dio wał na wy dzia le
ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Kra ko wie. Dy plom 1998 r. Sty pen dy -
sta Mi ni stra Kul tu ry oraz Erich Pom -
mer In sti tut w Ber li nie. Pu bli ko wał ar -
ty ku ły i ry sun ki w naj waż niej szych pol -
skich ty go dni kach i dzien ni kach Pol ski,
czy New Ti me w Lon dy nie.

Ry szard Bi lan Sta łe Lą dy
Malarstwo i rzeźba
4 czerw ca 17:00

Ga le ria Pla ton, Wro cław ul. Krup ni cza 13
Ma larz, rzeź biarz, gra fik uro dzo ny
w Kra ko wie. W 1969 wy je chał do Je ro -
zo li my gdzie stu dio wał na Wy dzia le
Gra fi ki w Aka de mii Sztu ki i Pro jek to -
wa nia Bet za lel. W 1974r., pod czas
kon flik tu izra el sko -egip skie go, wy je -
chał do Pa ry ża gdzie osiadł na sta łe.
Wystawa w ra mach Fe sti wa lu Kul tu ry
Ży dow skiej Simcha.

Po wer ni sa żu spo tka nie z ar ty stą
w Klu bo ka wiar ni Mle czar nia. (Do 30.06)

Sta ni sław K. Daw ski 
2-17 czerw ca

Ga le ria Miej ska, ul. Kieł ba śni cza 28
Ku ra tor: Mi ro sław Ja siń ski

Po ka za nych zo sta nie po nad 60 prac ar -
ty sty, któ re two rzą uni ka to wy por tret je -
go twór czo ści, uka zu ją cy roz pię tość me -
diów, sty lów i te ma tów zaj mu ją cych go
przez 4 de ka dy ak tyw no ści ar ty stycz nej.
Mi mo pio nier skiej ro li, ja ką ode grał
na grun cie lo kal nej sztu ki okre su tuż po -
wo jen ne go (m.in. ini cja tor po woła nia
mu zeum przy wro cław skiej PWSSP,
Pra cow ni Pro jek to wa nia Form Prze my -
sło wych, w la tach 1959-1964 za pro sił
na funk cję kie row ni ka Ka te dry Rzeź by
Xa we re go Du ni kow skie go) po zo sta je on
dziś po sta cią nie co za po mnia ną, a je go
do ro bek sil nie nie dowar to ścio wa ny.

Pa weł Sta rzec Pa mięć wo dy
Do 7 lipca

Galeria fotograficzna Miejsce przy Miejscu,
pl. Strzelecki 14 we Wrocławiu
ku ra tor: Łu kasz Rusz ni ca

Do ku men t o prze pi sy wa niu na no wo
hi sto rii w Bo śni i Her ce go wi nie.
Pa weł Sta rzec – fo to graf, dzien ni karz,
so cjo log. Pra cu je nad do ku men ta mi
fo to gra ficz ny mi. Za in te re so wa ny re la -
cja mi po mię dzy prze strze nia mi, a ich
szer szym kon tek stem oraz wi zu ali zo -
wa niem pro ce sów po przez ich pe ry fe -
ria. Wy kła dow ca i pro wa dzą cy od po -
wie dzial ny za sze reg pro gra mów
warsz ta to wych, współ twór ca fun da cji
Pa pier Bi je Ka mień, obec nie w ko lek -
ty wie Azi muth Press. Stu dent fo to -
gra fii na ITF Opa va, ab sol went Uni -
wer sy te tu War szaw skie go i Wro cław -
skie go. En tu zja sta zi nów i kul tu ry DIY.

Ada m Bo cia n Struśś, któ ry wpadł w dół | szki ce, pro jek ty, ilu stra cje
Bi ke abi li ty Fresh De sign – Young Eu ro pe abo ut De sign
2 czerw ca 18:30 CRZ Krzywy Komin, ul. Dubois 33-35A we Wrocławiu
– Pra ce Ada ma Bo cia na sta no wią wi zu al ną treść książ ki „Struśś, któ ry wpadł
w dół”. Na wy sta wie do stęp ny bę dzie rów nież skład książ ko wy – ca łość książ ki
w for mie po mniej szo nej oraz in ne ilu stra cje i ry sun ki au to ra.
– Wy sta wa pod su mo wu ją ca 10-dnio wą (12-22 ma ja 2017) pra cę 25 uczest ni -
ków z 6 krajów eu ro pej skich: Pol ski, Czech, Sło wa cji, Wę gier, Nie miec i Ho lan dii,
któ rzy wspól nie pra co wa li we Wro cła wiu nad roz wią za nia mi zwią za ny mi z kul -
tu rą ro we ro wą. To 5. edy cja Mię dzy na ro do wych Warsz ta tów Pro jek to wych.

Wy sta wy oglą dać moż na do 2 lip ca



Pa ra -buch! Nie tyl ko ilu stra cje Ewy i Paw ła Paw la ków
1 czerw ca – 27 sierp nia Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5

Ku ra tor wy sta wy: Ani ta Win cen cjusz -Pa ty na

Pierw sza re tro spek tyw na wy sta wa twór czo ści Ewy i Paw ła Paw la ków jest za -
pro sze niem do ki pią cej ko lo ra mi po dró ży po świa tach wy kre owa nych przez wy -
bit nych wro cław skich gra fi ków przede wszyst kim w prze strze niach za pro jek to -
wa nych ksią żek, ale tak że te atru la lek i rzeź by. Zgro ma dzo ne na wy sta wie ory -
gi na ły prac po zwo lą przyj rzeć się roz ma ito ści tech nik sto so wa nych przez ar ty -
stów oraz do sko na ło ści wy ko na nia. 
Po ka za nych zo sta nie po nad 300 ory gi na łów prac ilu stra cyj nych, tak że tych, któ -
re – jak do tąd – nie uka za ły się dru kiem. Zwie dza ją cy zo ba czą rów nież m.in.
pro jek ty la lek, sce no gra fii i słyn nej Fon tan ny Kra sna li sprzed Wro cław skie go Te -
atru La lek au tor stwa Paw ła Paw la ka, pocz tów ki Ewy Ko zy ry -Paw lak i książ ki
do ku men tu ją ce jej dzia łal ność trans la tor ską, a tak że wy daw nic twa za gra nicz -
ne z do rob ku oboj ga ar ty stów. 
Wy sta wa bę dzie pre zen to wa na na mu ze al nym pod da szu. Jedna z sal zo sta nie
od da na do dys po zy cji dzie ci i ro dzi ców. Bę dzie tam moż na od po cząć, po czy tać
książ kę, po ry so wać, po ba wić się. Tam też bę dą or ga ni zo wa ne za ba wy edu ka cyj -
ne przy go to wa ne przez Dział Oświa to wy Mu zeum Na ro do we go we Wro cła wiu. 
Pro gram im prez to wa rzy szą cych:
4 czerw ca, godz. 11:00 | 1 lip ca, godz. 11:00 – oprowadzanie kuratorskie
4 czerw ca, godz. 12:00 | 1 lip ca, godz. 12:00 – „Pa ra -buch, ko lor w ruch!” warsz -
ta ty dla dzie ci pro wa dzo ne przez Ewę Ko zy rę -Paw lak i Paw ła Paw la ka

Mazurki, Ewa Kozyra-Pawlak, 2017; kolaż z tkanin, 46 x 18,5
Mały atlas ptaków Ewy i Pawła Pawlaków, Nasza Księgarnia, Warszawa 2017

Ukraina – Dom Przenajświętszej Bogurodzicy
9-11 czerwca   Prawosławna Parafia św. Archanioła Michała w Sokołowsku 
Eks po zy cja za wie ra 107 ko pii i re pro duk cji cu dow nych i sły ną cych ła ska mi, ikon
Bo gu ro dzi cy Ma ryi, szcze gól nie bli skich dla pra wo sław ne go Na ro du Ukra iń skie go.
Wy sta wa po wsta ła za spra wą wo lon ta riu szy bio rą cych udział w pro jek cie cha ry -
ta tyw nym Na sza Lep ta w cer kwi św. Mi ko ła ja przy 17-tym szpi ta lu w Ki jo wie.
Pre zen ta cja przy bli ża pol skie mu spo łe czeń stwu wiel ką re li gij ną pra wo sław ną
i hi sto rycz ną spu ści zną Ukra iny.

Ro man Ro syk
pro jekt 1971

Olga Nowicka Akwarele
Od 24 czerwca 16:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl. T. Kościuszki 10 we Wrocławiu

No wic ka uro dzi ła się i miesz ka w Miń -
sku na Bia ło ru si. Ma pol skie ko rze nie
po swo jej bab ci. Ukoń czy ła Bia ło ru ską
Aka de mię Sztuk – kie ru nek Wzor nic -
two Pro duk cyj ne. Zaj mu je się pro jek -
to wa niem wnętrz, kil ka lat te mu za in -
te re so wa ła się akwa re la mi. Obec nie
jest wi ce pre ze sem Mię dzy na ro do we -
go Związ ku Akwa re li stów na Bia ło ru si
a tak że człon kiem To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Kul tu ry Pol skiej w Miń sku
i Ob wo dzie Miń skim. 
Akwa re le Ol gi No wic kiej szyb ko sta ją
się nam bli skie, a ich au tor ka bez tru -
du wpro wa dza nas w świat swo ich
za uro czeń i fa scy na cji.

W ogniu sztu ki
X Fe sti wal Wy so kich Tem pe ra tur 
23-25 czerwca

Aka de mia Sztuk Pięk nych im. Eu ge niu sza
Gep per ta we Wro cła wiu, ul. Trau gut -
ta 19/21 | Wro cław 

Otwar ta im pre za ar ty stycz na, pod czas
któ rej mi strzo wie pra cy z ogniem
dzie lą się wła sną wie dzą i do świad -
cze niem z pu blicz no ścią, pre zen tu jąc
swo ją pra cę nie ja ko „od kuch ni”. 
Pod czas te go rocz nej edy cji bę dzie
moż na uczest ni czyć w licz nych po ka -
zach, warsz ta tach oraz wy sta wach,
w ra mach któ rych twór czość swą oraz
umie jęt no ści za pre zen tu ją naj wy bit -
niej si ar ty ści z ca łe go świa ta. 

Wstęp wol ny!

Kwiaty polskie
Wrocławskie Święto Kwiatów
9 czerwca 19:00

Galeria Dizajn BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2-4 
Na wy sta wie Kwia ty pol skie za pre zen to wa ne zo -
sta ną daw ne pro jek ty gra ficz ne zwią za ne z Wro -
cław skim Świę tem Kwia tów oraz współ cze sna
flo ry sty ka. Prze strzeń ga le rii wypeł nią zmie nia -
ją ce się co dwa ty go dnie in sta la cje kwia to we wy -
ko na ne przez pol skich flo ry stów.

Wystawie towarzyszy cykl wydarzeń.
Więcej: na www.bwa.wroc.pl | Wstęp wol ny!
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Kalliope Austria Kobiety
w społeczeństwie, kulturze i nauce
Od 26 czerwca 

Biblioteka Austriacka w Bibliotece UWr,
ul. Fryderyka Joliot-Curie 12

Wy sta wa uka zu je 200 lat w świe tle
bio gra fii wy bit nych Au stria czek, któ -
rym – jak za zna cza ją or ga ni za to rzy
– Au stria za wdzię cza swo ją kul tu ro wą
toż sa mość, a któ re w ofi cjal nej hi sto -
rio gra fii swe go kra ju czę sto by ły za po -
mi na ne, nie do strze ga ne, mar gi na li zo -
wa ne. W po rząd ku chro no lo gicz nym opo wia da dzie je ary sto kra tek, ar ty stek,
dam pro wa dzą cych sa lo ny, ak to rek, re ży se rek, kom po zy to rek, śpie wa czek, uczo -
nych, dzia ła czek po li tycz nych, ak ty wi stek wal czą cych o pra wa ko biet.
Wąt kiem prze wi ja ją cym się przez ca łą eks po zy cję jest eman cy pa cja ko biet. 

Or ga ni za cja: Man fred Thum ber ger | Do 30.09.2017

Skar biec. Złot nic two ar chi ka te dry wro cław skiej
13 czerw ca – 24 września

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu, pl. Powstańców Warszawy 5
Eks po zy cja bez cen nych za byt ków złot nic twa sa kral ne go, wy po ży czo nych z ka -
te dry pw. św. Ja na Chrzci cie la we Wro cła wiu. Jest to bez cen ny zbiór va sa sa cra,
na któ ry skła da ją się sztan da ro we wy ro by złot ni cze od cza sów go ty ku po XX -
-wiecz ny mo der nizm i naj now sze wy ro by złot nic twa sa kral ne go z dru giej po ło -
wy po przed nie go stu le cia.
Po ka za ne zo sta ną m.in. re li kwia rze, mon stran cje, fi gu ry, pa sto ra ły, kie li chy, lam -
py wiecz ne i ka dziel ni ce. Do dat ko wo za pre zen to wa ne bę dą przy kła dy li tur gicz -
nych stro jów ce re mo nial nych i ak ce so riów. Jed nym z jej naj waż niej szych ele -
men tów bę dzie peł no wy mia ro wa re kon struk cja wy glą du słyn ne go srebr ne go
oł ta rza głów ne go ka te dry z 1591 r., nie zna ne go wro cła wia nom od koń ca II woj -
ny świa to wej, kie dy zo stał zde mon to wa ny przed ob lę że niem mia sta.

Bartosz Hołoszkiewicz
Kyōgi Karuta | Fotografia
9 czerwca 18:00

Muzeum Współczesne Wrocław,
pl. Strzegomski 2A

Ty tu ło wa Ka ru ta to sport ba zu ją cy
na ja poń skiej grze kar cia nej sprzed
czte ry stu lat. Bar tosz Ho łosz kie wicz
po przez swo je fo to gra fie z uwa gą
przy glą da się za wod ni kom – ich sku -
pie niu, wy sił ko wi, róż nym ty pom
wraż li wo ści oraz umie jęt no ściom, któ -
re mu sie li po siąść, chcąc osią gnąć mi -
strzo stwo.
Wy sta wa zor ga ni zo wa na w ra mach
NI HON NO NA MI Wro cław skie go Fe -
sti wa lu Kul tu ry Ja poń skiej.

Mał go rza ta Da wi dek
Biometria i inne opowiadania
Esej per for ma tyw ny
5 czerwca 18:00

Ga le ria En tro pia, Wro cław ul. Rzeź ni cza 4 
ku ra tor: Ma riusz Jod ko

Esej per for ma tyw ny zło żo ny z se rii wi -
zu al nych i tek sto wych epi zo dów. Pro -
ble ma ty ka dzia ła nia od no si się do re -
la cji po mię dzy ar chi tek tu rą cia ła, ję zy ka
i prze strze ni. Me to da pra cy ar tyst ki
opar ta jest na ry sun ko wo -słow nym
dia lo gu z oto cze niem i so bą sa mą.
Usy tu owa ne w prze strze ni ga le rii klu -
czo we punk ty per for man ce'u utwo rzą
ro dzaj dia gra mu, któ ry sta nie się wi -
docz nym śla dem ru chów ar tyst ki i pro -
wa dzo nej przez nią nar ra cji.
Mał go rza ta Da wi dek – ar tyst ka wi zu al -
na, hi sto rycz ka sztu ki. Ab sol went ka
Ma lar stwa (2001) i Kry ty ki Ar ty stycz nej
(2002) na ASP w Po zna niu. Dok to rat
z hi sto rii sztu ki (2009) w In sty tu cie Hi -
sto rii Sztu ki Un. A. Mic kie wi cza w Po -
zna niu. Od 2015 pro wa dzi ba da nia dok -
tor skie na Sla de Scho ol of Fi ne Art / UCL
w Lon dy nie gdzie miesz ka i pra cu je.

Prze strzeń i śla dy po dzia ła niu: 6-9.06.2017

Mo ni ka Alek san dro wicz & Be ata Oberc -Niem czyk
En de mit (re mi ni scen cje struk tu ral ne). Pro jekt ar ty stycz ny
23 czerw ca 18:00

OOK Oborniki Śląskie, ul. Dwor co wa 26
(En de mit – rzad ko spo ty ka ny, uni ka to wy dla da ne go miej sca lub re gio nu, wy stę -
pu ją cy na ogra ni czo nym ob sza rze, ni gdzie in dziej nie wy stę pu ją cy na tu ral nie)
Be ata Oberc -Niem czyk ab sol went ka Wy dzia łu Ma lar stwa wro cław skiej Aka de -
mii Sztuk Pięk nych (1999 r.). Zaj mu je się pro jek to wa niem gra fi ki użyt ko wej, ma -
lar stwem, in sta la cją, fo to gra fią, re kla mą.
Mo ni ka Alek san dro wicz ab sol went ka Wy dzia łu Ma lar stwa wro cław skiej Aka -
de mii Sztuk Pięk nych (1999) oraz Fi lo zo fii na wy dzia le Na uk Spo łecz nych Uni -
wer sy te tu Wro cław skie go (2001). Dy plom w pra cow ni prof. Wan dy Goł kow skiej
(aneks z ce ra mi ki ar ty stycz nej w pra cow ni prof. Sta ni sła wa Szy by).

Wystawa trwa do końca sierpnia





15. Przegląd sztuki Survival Roz war stwie nie
23 czerwca 19:00 Au dy to rium Wy dzia łu Che mii UWr, ul. Fry de ry ka Jo liot -Cu rie 14
Roz war stwie nie, ha sło te go rocz nej edy cji Prze glą du, ter min uży wa ny w hi sto rii
sztu ki w pro ce sie two rze nia stu dium hi sto rycz no -ar ty stycz ne go da ne go dzie ła
ar chi tek tu ry. Pro po zy cją 15. edy cji Survivalu jest za po ży cze nie tej 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 pol -
skich mia stach na prze strze ni de kad, po przez pry zmat sztu ki.
W ra mach wy sta wy za pre zen to wa nych zo sta nie po nad 40 pro jek tów ar ty stycz -
nych róż ne go ro dza ju: obiek tów, in sta la cji dźwię ko wych, per for man sów czy pro -
jek cji wi deo. Swo je pra ce za pre zen tu ją ta cy ar ty ści jak: Ce za ry Po nia tow ski, Mi -
chał Gdak czy gru pa Cen tra la. Te go rocz na edy cja bę dzie oka zją, by przy po mnieć
syl wet kę i twór czość Ro ma na Pa wel skie go – au to ra zna nej wszyst kim wro cła -
wia nom rzeź by pt. Atom, znaj du ją cej się przed bu dyn kiem au dy to rium.
W pro gra mie nie za bra nie de bat, warsz ta tów czy po ka zów fil mo wych, kon cen -
tru ją cych się na te ma cie hi sto rii wro cław skie go, po wo jen ne go mo der ni zmu.

Do 27.06.2017

17 Biennale Sztuki Mediów WRO 2017 Draft Systems
Wystawy i projekty: do lipca 2017
Mega-Lo-Polis
16 czerwca 19:00

Centrum Sztuki WRO, Widok 7, Wrocław
Główny kurator / dyrektor artystyczny:
Piotr Krajewski
Instalacja The Nemesis Machine, Stanza (UK) 
Prace wideo: Elena Artemenko (RU), Isabelle
Arvers (FR), Om Bori (HU), Krystian Grzywacz
(PL), Remu IWAI (HK) @ room 1224 &
associates (HK), Paul Turano (US), Charlie
Tweed (GB), Yelena Zhelezov (US/BY)

„The Ne me sis Ma chi ne” to wiel ko ska lo -
wa in sta la cja przed sta wia ją ca mi nia tu -
ro we mia sto. Wi zu ali za cje ży cia w me -
tro po lii po wsta ją w opar ciu o da ne prze -
ka zy wa ne w cza sie rze czy wi stym przez
sieć czuj ni ków. Tak więc elek tro nicz ne kom po nen ty mia sta od zwier cie dla ją to -
czą ce się wy da rze nia, zaś ma łe ka me ry po ka zu ją wi ze run ki zwie dza ją cych, dzię -
ki cze mu oni rów nież sta ja się czę ścią te go or ga ni zmu. 
„The Ne me sis Ma chi ne” przy po mi na nie co Wiel kie go Bra ta prze fil tro wa ne go
przez pry zmat In ter ne tu rze czy. In sta la cja po zwa la zwie dza ją cym spoj rzeć z lo -
tu pta ka na cy ber ne tycz ną pa no ra mę mia sta, w któ rym dra pa cze chmur zbu do -
wa ne są z si li ko nu i ob wo dów elek tro nicz nych.
Dzie ło to zgłę bia no we spo so by my śle nia o ży ciu, emer gen cji i in te rak cji w prze -
strze ni pu blicz nej. Pro jekt wy ko rzy stu je tech no lo gie mo ni to rin gu śro do wi ska
oraz tech no lo gie sys te mów bez pie czeń stwa. In sta la cja wy kra cza po za pro stą
kon wen cję in te rak cji z użyt kow ni kiem, przed sta wia jąc ca ło ścio we wy obra że nie
zło żo no ści mia sta ja ko zmien ne go, mu tu ją ce go, skom pli ko wa ne go sys te mu.
Stan za to uzna ny na are nie mię dzy na ro do wej bry tyj ski ar ty sta, któ re go pra ce
wy sta wia ne są na ca łym świe cie od ro ku 1984, do tej po ry na po nad stu wy sta -
wach. Uho no ro wa ne zo sta ły do tej po ry po nad dwu dzie sto ma mię dzy na ro do -
wy mi na gro da mi i wy róż nie nia mi.
Pra ce wi deo wy bra ne zo sta ły z pro gra mów pre zen to wa nych pod czas wy staw
Bien na le w DH Re no ma i daw ne go Pa ła cu Bal le stre mów.

Pełny program: http://wro2017.wrocenter.pl | Wystawa do: 30.07.2017 | Wstęp wolny!

No we ho ry zon ty
w no wych me diach
Zja wi ska sztu ki pol skiej
w la tach 1945–1981
4 czerw ca – 6 sierp nia

Pa wi lon Czte rech Ko puł,
ul. Wystawowa 1 we Wrocławiu
Pra ce m.in. Zbi gnie wa Dłu ba ka, Je rze go
Lew czyń skie go, Zdzi sła wa Bek siń skie go,
Bro ni sła wa Schlab sa, Zo fii Ry det, Na ta -
lii LL, An drze ja La cho wi cza, du etu Kwie Ku -
lik, Jó ze fa Ro ba kow skie go, Zbi gnie wa War -
pe chow skie go oraz wie lu in nych

Za pre zen to wa ne zo sta ną do ko na nia
ar ty stów pro wa dzą cych eks pe ry men -
ty w ob sza rze fo to gra fii i po krew nych
no wo cze snych tech nik ob ra zo wa nia,
któ re sta no wi ły ob szar awan gar do -
wych dzia łań za rów no wy ła mu ją cych
się z ka no nu aka de mic kiej es te ty ki, jak
i wy kra cza ją cych po za sche ma ty kul -
tu ry po pu lar nej, czę sto tak że wpi sa -
nych w dzia ła nia kon te sta cyj ne o efe -
me rycz nym cha rak te rze jak hap pe -
nin gi i per for man ce. 

Bog dan Ko nop ka Ślepe ściany 
Fo to gra ficz ne za pi ski z mu ra la mi
w tle. Wro cław 1988
27 czerwca 18:00

Do 28.07.2017
ku ra to rzy: Ali cja i Ma riusz Jod ko

Wy bór obej mu je ok. 25 ko lo ro wych
zdjęć – oszczęd nych pod wzglę dem
for my za pi sków ze spa ce ru po mie ście
w przeded niu trans for ma cji ustro jo -
wej. Głów ny te mat – mu ra le – uka za -
ny jest w sze ro kim kon tek ście prze -
strze ni miej skiej, w któ rej nie spiesz nie
to czy się zwy kłe co dzien ne ży cie. 
Z ak tu al nej per spek ty wy fo to gra fie
Ko nop ki oka zu ją się nie zwy kle cen -
nym do ku men tem so cjo lo gicz nym,
urba ni stycz nym i es te tycz nym. Są
zwier cia dłem cza su i kul tu ry wi zu al nej
prze strze ni pu blicz nej schył ku lat 80. 
Bog dan Ko nop ka (ur. 1953) – fo to graf,
kry tyk. Two rzy od po ło wy lat 70. Je den
z głów nych twór ców nur tu tzw. fo to -
gra fii ele men tar nej, któ rej pro gram
opra co wy wał w la tach 1982-1985
przy ga le rii Fo to -Me dium -Art we
Wro cła wiu. Od 1989 miesz ka i pra cu je
we Fran cji. Na sta łe współ pra cu je
z pol ski mi pi sma mi o sztu ce: For mat
i Kwar tal nik Fo to gra fia.





Rekon 2017 VI Prezentacja
Grup Rekonstrukcji Historycznej
i Pojazdów Militarnych
3-4 czerwca | Wstęp wolny!

Mu zeum Wojsk In ży nie ryj nych i Che micz -
nych we Wro cła wiu, ul. Obor nic ka 108
Pre zen ta cje Grup Re kon struk cji Hi sto rycz -
nych i służb mun du ro wych | In sce ni za cje
hi sto rycz ne | Po kaz za byt ko we go i współ -
cze sne go sprzę tu woj sko we go | Kon cer ty
| Po ka zy or kiestr służb mun du ro wych |
Wy sta wy mu ze al ne | Gieł da mi li tar na

Wy sta wa pre zen tu je hi sto rię woj sko -
wo ści od cza sów śre dnio wiecz nych
do współ cze snych. Swo je zbio ry po ka -
żą pa sjo na ci hi sto rii i hi sto rii woj sko -
wo ści, mu zea, a tak że służ by mun du -
ro we i ra tow ni cze.

Organizator: Fundacja Promocji Historii i
Techniki Militarnej Militarni Wrocław

XIV Bien na le ry sun ku i gra fi ki Ogólnopolska wystawa
7 czerwca 12:00 MDK Śródmieście, ul. St. Dubois 5 we Wrocławiu
Do kon kur su zgło si ło się 482 au to rów w wie ku od 4 do 20 lat. Na wy sta wie po kon -
kur so wej Ga le ria pre zen tu je 179 prac ry sun ko wych i gra ficz nych, bę dą cych prze -
glą dem kon dy cji ar ty stycz nej dzie ci i mło dzie ży z ca łej Pol ski oraz za an ga żo wa -
nia ich opie ku nów ar ty stycz nych w re ali za cję idei wy cho wa nia przez sztu kę.

Anna Jesinowicz Nguyen
Na tkacką nutę
1 czerwca 18:00

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

Ko lej ne tkac kie Dźwię ki za brzmią
w prze strze ni Śli ma ka. Po pre zen ta cji
ko lek cji mi nia tur tkac kich G. T. Wą tek,
od bę dzie się prze gląd nie co więk szych
form tkac kich oraz ha ftów au tor stwa
An ny Je si no wicz -Nguy en. Bę dą to nie -
ja ko Etiu dy, wy ko na ne na ra mie tkac -
kiej, z na cią gnię tą osno wą lnia ną. 
Nie któ re z ty tu łów utwo rów to: Lo gos,
Aion, La pis Phi lo so pho rum, Sca la Dei,
Pe tra, Nie ja, Ho mo via tor, cykl Ita ka,...
kot ki dwa. Są to rę ko dzie ła wy ko na ne
tra dy cyj ną tech ni ką go be li no wą, o te -
ma ty ce in spi ro wa nej psy cho lo gią
ana li tycz ną C. G. Jun ga oraz ha fty por -
tre to we z apli ka cją.

Do 30.06.2017

Ma riusz Go sław ski
Wrocław kawą malowany
Do 25 czerwca

Galeria Małgosia, 
ul.Odrzańska 39/40 we Wrocławiu

Ar ty sta pla styk, ma larz, fo to graf, po -
eta i teo log -etyk. Ab sol went Pań -
stwo we go Li ceum Sztuk Pla stycz nych
w Zduń skiej Wo li (2000r.) i Pa pie skiej
Aka de mii Teo lo gicz nej w Kra ko wie
(2007r.). Za miast zo stać księ dzem
wy brał za wód ar ty sty. Dziś sztu ka jest
je go pa sją, pra cą i spo so bem na ży cie.
Zaj mu je się głów nie ma lar stwem
szta lu go wym. Ulu bio ny mi tech ni ka mi
ma lar ski mi są akwa re le i akryl, choć
two rzy rów nież pra ce pa ste lą. Ma lu je
przede wszyst kim pej za że i ar chi tek -
tu rę. Upra wia tak że ma lar stwo ścien -
ne, pi sze iko ny, two rzy gra fi kę czy od -
na wia rzeź by.
Jest naj bar dziej zna nym ar ty stą ma -
lu ją cym ka wą w Pol sce. Wy mie nia ny
wśród 6 ar ty stów ma lu ją cych ka wą
na świe cie.

Wstęp wolny!

Ka sia Gu zik
Girls/Dziewczyny
9 czerwca 18:00

Kon tu ry Kul tu ry,
ul. Jagiellończyka 10 a we Wro cławiu

Ilu stra cje i ob ra zy z cy klu Girls/Dziew -
czy ny to po łą cze nie wiel ko for ma to -
wych ob ra zów z krót ki mi szki ca mi,
w któ rych li ne ar ność prze ła ma na zo -
sta je oszczęd ną pla mą barw ną wy -
mow ne go ró żu. Ar tyst ka z bli ska pod -
glą da bo ha ter ki swo ich ilu stra cji, tym
sa mym wkra cza jąc w ich in tym ne
świa ty, w któ rych każ da emo cja bu du je
od dziel ną opo wieść. 
Ka sia Gu zik – ilu stra tor ka, ab sol went ka
Unw. War szaw skie go, psy cho log, kul tu -
ro znaw ca. Swój warsz tat ar ty stycz ny
szko li ła w pra cow ni ma lar stwa to ruń -
skiej gra ficz ki – Do ro ty So bo lew skiej. To
jej pierw sza, au tor ska pre zen ta cja prac.

Magdalena Lasota i Sławomir Okrzesik
ODDycham WROcławiem
Do 18 czerwca

Galeria Za Szafą, św. Marcina 4, Wrocław
„To dwa la ta na szej pra cy, po łą czo nej
z po zna wa niem na szych bo ha te rów. Ro -
ze sła li śmy wie ści, że za pra sza my do ate -
lier każ de go, kto chciał by nam coś o so bie
powie dzieć i dać się uwiecz nić. Licz ba
chęt nych prze kro czy ła na sze ocze ki wa -
nia. Pre zen to wa ne na wy sta wie zdję cia
są tyl ko skrom nym wy bo rem.”
Mag da le na La so ta – rocz nik ‘79, ab sol went ka fo to gra fii w WSSiP w Ło dzi, fo to -
graf ka wro cław skie go stu dia STROP, człon ki ni ZPAF.
Sła wek Okrze sik – rocz nik ‘77, ab sol went fo to gra fii w WSSiP w Ło dzi, fo to graf
stu dia STROP, wy kła dow ca Mię dzy na ro do we go  Fo rum Fo to gra fii Kwa drat.



200 lat Osso lineum 1817-2017
Opro wa dza nia ku ra tor skie po wy sta wie ju bi le uszo wej:
dr Łu kasz Ko nia rek, dr Mar ta Pę kal ska
10 czerwca 12:00 Osso li neum, ul. Szew ska 37 | Wstęp wolny!   
Cho dzi mi o tę bi blio te kę ja ko o cór kę je dy nacz kę na wy da niu...
Dzie je Osso li neum we Lwo wie 1817-1946
Przy bli żo na zo sta nie hi sto ria ZNiO od cza sów je go Fun da to ra Jó ze fa Mak sy mi -
lia na Osso liń skie go do cza sów II woj ny świa to wej. Przed sta wio na zo sta nie hi -
sto ria po dzia łu i par ce la cji zbio rów, oraz prze wie zie nia czę ści zbio rów do Wro -
cła wia ja ko tzw. „da ru na ro du ukra iń skie go”.
16:00 Wi tał Wro cław owe księ gi, skar by na szej pol skiej mo wy...
Dzie je Za kła du Na ro do we go im. Osso liń skich we Wro cła wiu 1946-2017
W cza sie spo tka nia z ku ra to ra mi wy sta wy przed sta wio na zo sta nie hi sto ria ZNiO
od prze wie zie nia czę ści zbio rów do Wro cła wia, po przez cza sy włą cze nia Osso li neum
do Pol skiej Aka de mii Na uk, re sty tu cję fun da cji w la tach 90. aż po dzień dzi siej szy.
24 czerwca 16:00 Osso li neum, ul. Szew ska 37
Śla da mi osso liń skich dar czyń ców – opro wa dza nie te ma tycz ne po wy sta wie
ju bi le uszo wej 200 lat Osso lineum 1817-2017
Spo tka nie po świę co ne dar czyń com, któ rzy przez 200 lat ob da ro wy wa li Za kład
Na ro do wy cen ny mi eks po na ta mi bi blio tecz no -mu ze al ny mi. W trak cie opro wa -
dza nia bę dzie mo wa m.in. o rę ko pi sach A. Fre dy i J. Sło wac kie go, dzie łach sztu ki
otrzy ma nych od Le ona Pi niń skie go, ar chi wa liach Ja na No wa ka Je zio rań skie go,
pa miąt kach zwią za nych z twór czo ścią An drze ja Waj dy czy da rach prze ka za -
nych przez Wła dy sła wa Bar to szew skie go.

Pro wa dze nie: dr Grze gorz Po lak | Wstęp wolny!

8 czerw ca 17:00
Cy kl: Mo je spo tka nia z Osso li neum:
Pro fe sor Jan Mio dek
Jan Mio dek – „za ko cha ny w Tar now -
skich Gó rach, mo wie oj czy stej, śpie wie
i pił ce noż nej”. Wy bit ny ję zy ko znaw ca,
pro fe sor i dłu go let ni dy rek tor In sty tu tu
Fi lo lo gii Pol skiej Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go, je den z naj bar dziej zna -
nych po pu la ry za to rów ję zy ka pol skie -
go. Za jął czwar te miej sce w ran kin gu
na naj wy bit niej sze po sta cie te le wi -
zji XX wie ku zor ga ni zo wa nym w 2000
r. przez ty go dnik Po li ty ka. Ho no ro wy
oby wa tel Wro cła wia (2014). Od 2016
ro ku po sia dacz wła sne go kra sna la.

22 czerw ca 17:00
Cy kl: Czło wiek. Dzie ło. Miej sce. Hi sto rie
cie ka we |Przy szli że by zo ba czyć po etę…
Post scrip tum do wy sta wy Ró że wicz
w zbio rach Ga bi ne tu Kul tu ry Współ -
cze snej Wro cła wia i Dzia łu Do ku men -
tów Ży cia Spo łecz ne go ZNiO
Wy kład wygłosi dr Bar ba ra Otfi now ska,
za pre zen tuje ma te ria ły skła da ją ce się
na wy sta wę ple ne ro wą w Ogro dzie Ba -
ro ko wym trwa ją cą od 29 kwietnia
do grud nia 2016 i omó wi je z na wią za -
niem do twór czo ści i bio gra fii Po ety.
Po ru szo na zo sta nie rów nież, krót ko,
spe cy fi ka pra cy i sa mych zbio rów Dzia -
łu Do ku men tów Ży cia Spo łecz ne go.

Ossolińskie spotkania 
Re fek tarz, ul. Szew ska 37 | Wstęp wolny!

Przy czy ny, prze bieg
i skut ki ak cji Wi sła
w 70. rocz ni cę
7 czerw ca 17:00

Sa la Au dy to rium In sty tutu Hi sto rycz nego
we Wro cła wiu, ul. Szew ska 49

Wszyst ko wy je cha ło
Jed nym się w mo gi łach, zmar łym
Na wie ki osta ło.
(I. Ru sen ko)
In sty tut Hi sto rycz ny i Ka te dra Et no -
gra fii i An tro po lo gii Kul tu ro wej UWr
oraz Sto wa rzy sze nie  Pra wo sław ne
im. Świę tych Apo sto łów Pio tra i Paw ła
za pra sza ją na wy kład, któ ry wy gło si
prof. dr hab. Ja ro sław Syr nyk.

Wstęp wolny!

Dzień wo kół wy sta wy
24 czerwca

Mu zeum Na ro do we we Wro cła wiu,
pl. Powstańców Warszawy 5

Ta jem ni ce ka te dral ne go skarb ca, nie -
zwy kły kunszt mi strzów złot nic twa
i od kry cia do ko na ne pod czas przy go -
to wań do eks po zy cji to głów ne te ma -
ty dnia wo kół wy sta wy pt. Skar biec.
Złot nic two ar chi ka te dry wro cław skiej.
W pro gra mie wy kła dy, po ka zy, za ba -
wy dla dzie ci oraz opro wa dza nia ku ra -
tor skie po wy sta wie.

Ja nu sz Stan kie wi cz
Jak fo to gra fo wać po ezję?
23 czerw ca 16:00-18:00

Muzeum Pana Tadeusza, Rynek 9
Współ twór ca, ak tor i przez wie le lat
szef Te atru Mi mu Gest we Wro cła wiu,
fo to graf, dru karz, mi ło śnik ka li gra fii,
z wy kształ ce nia hi sto ryk. Brat i współ -
pra cow nik Eu ge niu sza Ge ta Stan kie wi -
cza, dru karz oraz do ku men ta li sta je go
prac. Przez kil ka na ście lat fo to gra fo wał
Ta de usza Ró że wi cza. Uczest ni czył też
w wy jąt ko wych pro jek tach ar ty stycz -
nych, któ re po eta re ali zo wał ra zem
z Eu ge niu szem Ge tem Stan kiewiczem.
Brat Ge ta czuł się swo bod nie w je go
pra cow ni w Dom ku Mie dzio ryt ni ka,
mógł więc pod pa try wać pro ces, pod -
czas któ re go luź ne po my sły, ewo lu -
owa ły w wier sze i gra fi ki.
Spo tka nie w ra mach wy sta wy Stan -
kie wicz – Ró że wicz – Stan kie wicz.

Wstęp wol ny!



Piknik w Firleju
Otwarta Wymiana Sąsiedzka
17 czerw ca 11:00-15:00

Firlej, ul. Gra bi szyń ska 56 we Wrocławiu
Klub Fir lej oraz Prze strzeń Otwar ta
za pra sza ją na pierw szą edy cję Otwar -
tej Wy mia ny Są siedz kiej or ga ni zo wa -
nej pod czas Pik ni ku.
Je śli do tej po ry nie mia łeś po ję cia co
zro bić z przed mio ta mi, któ re Ci się
znu dzi ły, ale da lej są w do brym sta nie,
ma my dla Cie bie roz wią za nie!
W so bo tę 17 czerw ca bę dziesz mógł je
wy mie nić lub sprze dać (bę dą dwie
stre fy do wy bo ru), a resz tę zo sta wić,
dla osób po trze bu ją cych.
Do dat ko wo przez ca ły dzień bę dzie
czyn na Ka wiar nia Są siedz ka, a dla
dzie ci wy dzie lo na zo sta nie spe cjal na
stre fa gdzie bę dą or ga ni zo wa ne gry
i za ba wy z ani ma to ra mi.
Zwień cze niem ca łe go dnia bę dzie
kon cert Ka ma na, le gen dy wro cław -
skiej sce ny al ter na tyw nej, któ ry w Fir -
le ju za pre zen tu je naj now szy, współ -
two rzo ny z Wojt kiem Ko ni kie wi czem,
al bum Opat Qwe ty. Wstęp wolny!

Udział w wy mia nie jest bez płat ny,
o uczest nic twie de cy du je ko lej ność zgło -
szeń. Py ta nia i za pi sy pro szę kie ro wać
na ma ila: shyn der.l@gma il.com

Do ku ment w ki nie – Eu ro shorts 2016
11 czerwca 17:00 Centrum Kultury Zachód, ul. Chociebuska 4-6, Wrocław
Filmy młodych filmowców pokazane na 25. Europejskim Festiwalu Filmowym
Euroshorts w 2016 roku. Po kaz obej mie ró żno rod ne dzie ła fil mo we pod wspól -
nym ha słem – MI ŁOŚĆ (98 min.).
EKSPERYMENTALNY: Ona (Her) (5:55), reż. Toby Elwes, Wielka Brytania 
ANIMOWANE: Pięć księżyców (The five moons), (3:51), reż Léa Fabreguettes,
Francja | Lustra (Mirrors), (2:47), reż./dir. Zofia Lubińska, Mai Bui Ngoc, Polska
Broda (The Beard), (7:03), reż. Sofya Badalova, Rosja/GRAND PRIX EUROSHORTS
2016 | Przetrwać burzę (Weather The Storm), (4:54), reż. Peter Baynton, Wlk
Brytania | Dla Elizy (Für Elise), (25:00), reż. Albert Ventura, Tajwan
FABULARNE: Mistrz (Champion), (19:00), reż. Måns Berthas, Szwecja
Dom (The House), (14:00), reż. Yana Titova, Bułgaria | Mydło (Soap), (16:48), reż.
Anshul Chauhan, Japonia | Nieporozumienie (A Misunderstanding), (12:51), reż.
Louis Roux, Francja.

Bilety: 5 zł

Pik nik są siedz ki
Występ ze spo łu Ro ma ni Bacht
3 czerwca 17:00

Mu zeum Et no gra ficz ne we Wro cła wiu,
ul. Trau gut ta 111-113

Otwar te dla wszyst kich bliż szych
i dal szych są sia dów mu zeum spo tka -
nie pik ni ko we na tra wie przy za byt ko -
wym bu dyn ku Mu zeum Et no gra ficz -
ne go. Pik nik bę dzie oka zją do po zna -
nia się i wspól nej za ba wy przy gra nej
na ży wo mu zy ce rom skie go ze spo łu
Ro ma ni Bacht. 

Ko ce i ko sze pik ni ko we mi le wi dzia ne!

Gabriel Leonard Kamiński
Spotkanie autorskie 
27 czerwca 18:00

Klub Muzyki i Literatury,
pl.T.  Kościuszki 10 we Wrocławiu

Ab sol went In sty tu tu Bi blio te ko znaw -
stwa Uni wer sy te tu Wro cław skie go.
W 1987 ro ku roz po czął pra cę w Do mu
Książ ki Wro cław. Kie row nik Księ gar ni
Wy daw nic twa Dol no ślą skie go
im. H. Wor cel la (1989-1990).
Od 2001 ro ku dzien ni karz i re cen zent
w Por ta lu Księ gar skim, obec nie w Fun -
da cji Li bro skop. Od 1990 ro ku na le ży
do Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol skich.
Lau re at wie lu ogól no pol skich kon kur -
sów po etyc kich. Au tor trzy na stu ksią -
żek. W 2013 r. opu bli ko wał zbiór opo -
wia dań Pan Swen al bo Wro cław ska Abra ka da bra (wyd. For ma), w tym sa mym
ro ku Mój rok 1968 i Wra ti sla via cum fi gu ris II (oficyna Atut). W 2016 ro ku Bal la -
da o do mu i in nych rze czach śmier tel nych (wyd. Ana gram).
Pod czas spo tka nia au tor za pre zen tu je naj now szy tom pt. Li sty do van Go gha
ofi cy ny wy daw ni czej Akwe dukt.            Wstęp wol ny!

Świę to ja nki eMD Kow skie
Podsumowanie roku szkolnego
11 czerw ca 11:00-13:30

Ogród Sta ro miej ski, pl. Teatralny 4
Pre zen ta cja ze spo łów te atral nych, mu -
zycz nych i ta necz nych CE KiDM MDK
im. Ko per ni ka z ul. Koł łą ta ja 20.
Pod okiem in struk to rów, bę dzie moż -
na po ma lo wać bu zię, za grać w sza chy,
zro bić bi żu te rię, tę czo we pió ro pu sze,
oraz po li me ro we glu ty i ro ba le, a tak -
że po ma lo wać na szta lu gach w praw -
dziw szy ple ne rze z ar ty sta mi.

Wstęp wolny!

Ży wa Bi blio te ka
9-10 czerw ca 12:00-20:00

Me dia te ka, pl. Te atral ny 5 we Wrocławiu
30 mi nu to wa roz mo wa z przed sta wi -
cie lem/ką mniej szo ści kul tu ro wej, et -
nicz nej, re li gij nej, spo łecz nej. 
Ży wa Bi blio te ka to me to da edu ka cyj -
na i mię dzy na ro do wy ruch na rzecz
praw czło wie ka, któ ry sto su je me to dę
spo tka nia i roz mo wy do prze ciw sta -
wia nia się uprze dze niom i dys kry mi -
na cji. Pod czas wy da rze nia Ży we
Książ ki za pra sza ją Czy tel ni ków do in -
dy wi du al nych roz mów. 
Dzia ła nia to wa rzy szą ce:
1-16 czerw ca – wy sta wa na ul. Świd nic -
kiej Rozmo wa po roz mo wie. Zmie nia my
świat – 20 fo to gra fii Ży wych Ksią -
żek i 20 opo wie ści za chę ca ją cych do za -
da wa nia od waż nych py tań i dzie le -
nia się osobistym do świad cze niem.
Moż li wość od by cia roz mo wy pod czas
prze jaz du za byt ko wym tram wa jem
na tra sie Me dia te ka – Ha la Stu le cia.



KALENDARIUM CZERWIEC 2017
1 CZERWCA CZWARTEK

KONCERTY » » » 
MAGIA BROADWAYU I KINA
19:00 NFM, Sala Czerwona
WIDZIEć MU ZY Ką 
LESZE K KOPEć Z PRZYJACIóŁMI.
19:00 Galeria Ślimak
DYLAN.PL – PIOSENKI BOBA DYLANA
20:00 Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
POCZEKALNIA SZEŚć-DWA-ZERO 
18:00 Teatr PWST, Sala Studio
CHORY Z UROJENIA
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
MIRANDOLINA 19:00 T[PL, Scena Kameralna
TRZY RAZY ŁóŻKO
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
VAN BENDLER, SOCHA,  SZULOWSKI
19:00 Klub Manufaktura, Świdnica

WYSTAWY » » »
ANNA JESINOWICZ NGUYEN
NA TKACKą NUTę
18:00 Galeria Ślimak

FILMY » » » 
BI KIDUDE NA CELOWNIKU
18:30 Dolnośląskie Centrum Filmowe
DZIECI GÓR
20:15 Dolnośląskie Centrum Filmowe

SPOTKANIA » » » 
STEFAN SKąPSKI 17:00 Klub Firlej
JERZY SKOCZYLAS 
18:00 Klub Muzyki i Literatury

W REAKCJI NA ZŁO 
wykład Bernadetty Darskiej
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
USZYJ WYPRAWKę 17:00 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » » 
BAŚNIE PANA PERRAULT
9:00, 10:40 T[PL, Scena na Świebodzkim
BAJKA O PRZYJAŹNI
9:30, 11:00 ATM Scena na Bielanach
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
MIęDZYPOKOLENIOWY DZIEń DZIECKA!
15:00 Stara Piekarnia
ZNAKI NA CIELE 
warsztat z okazji Dnia Dziecka
16:00-18:00 Centrum Sztuki WRO

2 CZERWCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

PLANETA ANNA 
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MUZYCZNA SCENA TALENTóW
19:00 Centrum Kultury Zachód
W KRęGU MUZYKI SŁOWIAńSKIEJ
19:00 Filharmonia Dolnośląska, Jelenia G.
DAVID ALFIK DEVETTER 19:00 Galeria Ślimak
PATRYCJUSZ GRUSZECKI TRIO 
SOMETHING ABOUT
20:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

SPEKTAKLE » » » 
CHORY Z UROJENIA
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
BALLADYNA 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC

POCZEKALNIA SZEŚć-DWA-ZERO 
18:00 Teatr PWST, Sala Studio
MARATON / TREN
MONODRAM PAWŁA PALCATA
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
MAYDAY 2 20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
WYSTAWA PLASTYCZNA KLUBU SENIORA
ZAWSZE MŁODZI
17:00 Stara Piekarnia
TEATR 40
wy sta wa uka zu je le gnic ki te atr z per spek ty wy
ca łej je go czter dzie sto let niej pol skiej hi sto rii.
17:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
GORDON PARKS APARAT TO MOJA BROń
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
FRESH DESIGN – YOUNG EUROPE ABOUT
DESIGN. BIKEABILITY. 
18:30 CRZ Krzywy Komin
ADAM BOCIAN 
STRUŚŚ, KTóRY WPADŁ W DóŁ
18:30 CRZ Krzywy Komin

FILMY » » » 
OPOWIEŚć UGANDYJSKA 
+ KOLWEZI NA FALI
18:00 Dolnośląskie Centrum Filmowe
NIEBIESKI SŁOń
20:15 Dolnośląskie Centrum Filmowe

SPOTKANIA » » » 
WSZYWAMY ZAMKI BŁYSKAWICZNE
9:00 Robótki Stefci
OBSŁUGA MASZYNY I STOPEK
17:00 Robótki Stefci
PIEŚNI I TAńCE
WSCHODNIOSŁOWIAńSKIE
18:00 Klub Pod Kolumnami

Festiwal AfryKamera
1-4 czerwca 18:00

DCF – Dol no slą skie Cen trum Fil mo we, ul. Pił sud skie go 64a we Wro cławiu
Mię dzy 1 a 4 czerw ca 2017 r. w Dol no ślą skim Cen trum Fil mo wym od bę dą się
Re pli ki 12. edy cji Fe sti wa lu Afry Ka me ra. To pierw szy w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej fe sti wal afry kań skiej ki ne ma to gra fii. We wro cław skim pro gra mie
za po wia da się 10 fil mów fa bu lar nych, do ku men tal nych i krót kich form.
Fil my pre zen to wa ne w ra mach Fe sti wa lu Afry Ka me ra nie wcho dzą do pol skiej
dys try bu cji, bę dzie to je dy na oka zja, że by je zo ba czyć. 

Szczegółowy program Festiwalu oraz imprez towarzyszących na stronie Festiwalu:
http://www.afrykamera.pl | https://www.facebook.com/afrykamerawroclaw
https://www.facebook.com/events/1653656138264702

Pokaz filmu Shaft
reż. Gor don Parks, USA 1971, 100’�
7 czerwca 18:00

Muzeum Współczesne Wrocław,
Ki no Schron, pl. Strzegomski 2A

W związ ku z trwa ją cą (2.06-21.08) wy -
sta wą fo to gra fii Gor do na Park sa Apa -
rat to mo ja broń MWW za pra sza
na se rię pro jek cji fil mo wych o te ma ty -
ce po dej mo wa nej przez słyn ne go afro -
ame ry kań skie go fo to gra fa.
Czar no skó ry de tek tyw otrzy mu je zle -
ce nie od na le zie nia po rwa nej cór ki
wpły wo we go gang ste ra. Film stał się
wiel kim hi tem w ame ry kań skich ki nach
i jest kla sy kiem nur tu bla xplo ita tion.
Twór czość Park sa za chę ca do re flek sji
na te mat sy tu acji osób czar no skó rych
na prze strze ni lat. Jak od sta tu su nie -
wol ni ków uzy ski wa li pra wa i jak od no si li
się do te go ar ty ści w USA.

Wstęp wolny, wej ściów ki w kasie MWW
w dniu pro jek cji od go dzi ny 17:00



MAYDAY 2 20:00 Wrocławski Teatr Komedia
WYSTAWY » » » 

GORDON PARKS APARAT TO MOJA BROń
oprowadzanie kuratorskie
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław

FILMY » » » 
ŚWIAT GILBERTE
16:15 Dolnośląskie Centrum Filmowe
LATAJąCY AFRYKANIN
18:30 Dolnośląskie Centrum Filmowe
POCIąG SOLI I CUKRY
20:30 Dolnośląskie Centrum Filmowe

SPOTKANIA » » » 
TRENING SIŁY 
I ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
10:00 Centrum Aktywnego Rozwoju
GRAFOLOGIA DLA POCZąTKUJąCYCH 
10:00 Muzeum Pana Tadeusza
SKIBA DANCE 10:00-16:00 SKiBA
FILCOWY MIŚ 12:30 Robótki Stefci
WARSZTATY Z TWORZENIA 
WIESZAKóW NA KLUCZE
12:30 Stara Piekarnia
DOLNOŚLąSKA GIEŁDA FONOGRAFICZNA
13:00-15:00 Klub Firlej
FOOD O’CLOCK FESTIVAL 
& BEER O’CLOCK
13:00-21:00 Browar Mieszczański
PODSTAWY PSYCHOGRAFOLOGII  
prowadzenie Magdalena Deuar
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
PLE NE RO WY PIK NIK Są SIEDZ KI
z udzia łem ze spo łu Ro ma ni Bacht
17:00 Muzeum Etnograficzne
POTAńCóWKA TRADYCYJNA 
Z KAPELą DIABUBU 
20:00 UFF Klub

DLA DZIECI » » » 
XXIV DZIECIęCY KONKURS WOKALNY 
O ZŁOTą NUTKę
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
CALINECZKA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ 
14:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS

PIEKŁO NIEBO 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

4 CZERWCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

RUDOLPHINA Motety 2-chórowe
18:00 Ratusz, Wrocław
XV OGóLNOPOLSKI PRZEGLąD MŁODYCH
WOKALISTóW DEBIUTY 2017
18:00 Centrum Kultury Agora
HURABAN LEGNICOŚ(ć). REFUSE
18:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
JAROSŁAW JAR CHOJNACKI
19:00 Klub Pod Kolumnami
MAGDA BRUDZIńSKA
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem
EKT–GDYNIA, W STRONę PORTU
20:00 Klub Stara Piwnica

SPEKTAKLE » » » 
NIE MA 16:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
17:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
DOPPELGANGER
17:30 Wrocławski Teatr Współczesny
KOLACJA DLA GŁUPCA
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
BALLADYNA 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC

WYSTAWY » » » 
PA RA – BUCH! NIE TYL KO ILU STRA CJE
EWY I PAW ŁA PAW LA KOW opro wa dza nie
ku ra tor skie Ani ty Win cen cjusz -Pa ty ny
11:00 Muzeum Narodowe
RYSZARD BILAN STAŁE LąDY
17:00 Galeria Sztuki Platon, ul. Krupnicza 13

FILMY » » » 
PIęKNA I BESTIA 
11:00 Centrum Kultury Zachód
WęDROWIEC: BAABA MAAL
18:30 Dolnośląskie Centrum Filmowe

DLA DZIECI » » » 
CALINECZKA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ 
10:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
POLOWANIE NA SNARKA
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
XXIV DZIECIęCY KONKURS WOKALNY 
O ZŁOTą NUTKę
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

3 CZERWCA SOBOTA
KONCERTY » » »

POBOŻNOŚć I ROZRYWKA - UTWORY
PIOTRA Z GRUDZIąDZA
Koncert Inauguracyjny Ogólnopolskiego III
Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z
Grudziądza
19:00 Ratusz, Wrocław
KONCERT LAUREATóW 
V Ogólnobiałoruskiego 
Festiwalu Piosenki im. Anny German
19:00 Centrum Kultury Zachód
ARMIA 20:00 Klub Stary Klasztor
ABDULLA RASHIM 22:00 Klub Świdnicka 12
MANOWCE – NEOKLEZ
22:10 Synagoga pod Białym Bocianem

SPEKTAKLE » » » 
KRYSZTAŁOWY PAŁAC
16:00 Wrocławski Teatr Współczesny
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
17:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
CZYTANIE PERFORMATYWNE SZTUKI
MALINY PRZEŚLUGI NIE MA
18:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
PRADZIADY
16:00 Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu
KORDIAN, 
CZYLI PANOPTIKUM STRACHóW
POLSKICH
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEńSKIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
ŚWIAT WEDŁUG HIERONIMA BOSCHA
19:00 Teatr Arka
BALLADYNA 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC



PRZEKLęCI 
20:30 Dolnośląskie Centrum Filmowe

SPOTKANIA » » » 
TANIEC POWIąZANY Z AFRYKą
czyli taniec z dzieckiem w chuście!
11:00 Klub Pod Kolumnami
SZTUKA WSPóŁCZESNA wykład Iwony Gołaj
12:00 Muzeum Narodowe
JAN NO WAK -JE ZIO RAń SKI I WŁA DY SŁAW
BAR TO SZEW SKI – DWIE DRO GI DO WOL -
NO ŚCI niedzielne oprowadzanie 
12:00 Muzeum Pana Tadeusza
WASSA WASSA WASSA! 
czyli: radość po afrykańsku
13:00 Klub Pod Kolumnami
OBSŁUGA MASZYNY, STOPEK 
17:00 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » » 
PIEKŁO NIEBO 11:00 Wrocławski Teatr Lalek
OPERA DLA DZIECI BRZYDKIE KACZąTKO
12:00, 16:00 NFM, Sala Główna
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
PIOTRUŚ PAN 
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
CALINECZKA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CZARNOKSIęŻNIK Z KRAINY OZ 
14:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
KOLOROWY DZIEń DZIECKA
16:00 Obornicki Ośrodek Kultury

5 CZERWCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

CHóR SYNAGOGI 
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem
UGLY KID JOE 20:00 Klub Firlej

SPEKTAKLE » » » 
KOLACJA DLA GŁUPCA
20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
NEMESIS MACHINE WRO roz bu do wa ma szy -
ny – warsz ta to wa gru pa ro bo cza
10:00-18:00 Centrum Sztuki WRO

BEATA TREMBECKA
ABSTRAKCJA = WOLNOŚć
18:00 Salonik Trzech Muz
MAŁ GO RZA TA DA WI DEK BIO ME TRIA I IN NE
OPO WIA DA NIA ESEJ PER FOR MA TYW NY
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » » 
USZYJ WYPRAWKę 17:00 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » » 
MUZA BABY KINO
11:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

6 CZERWCA WTOREK
KONCERTY » » »

PIE ŚNI Z UKRA INY 
Ze spół Śpie wa czek Miej skich Zdra da Osie dla
19:00 PROZA. Wrocławski Dom Literatury
L.U.C KURIER Z WARSZAWY
20:00 Muzeum Pana Tadeusza
KLEZZMATES
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem

WYSTAWY » » » 
NEMESIS MACHINE WRO roz bu do wa ma szy -
ny – warsz ta to wa gru pa ro bo cza
10:00-18:00 Centrum Sztuki WRO

SPOTKANIA » » » 
SPóDNICA I KOSMETYCZKA 
9:00 Robótki Stefci
USZYJ WYPRAWKę 17:00 Robótki Stefci
DZIEJE POLONII WROCŁAWSKIEJ
wykład Ewy Skrzywanek
17:00 DBP, Rynek 58, IIIp

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
CALINECZKA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

7 CZERWCA ŚRODA
KONCERTY » » »

PAULINA LENDA / UCZNIOWE STUD.
WOKALNEGO CK AGORA / MIO 
17:00 Centrum Kultury Agora 70 lat
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SPEKTAKLE » » » 
CAR SAMOZWANIEC,
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
11:00 Scena na Nowym Świecie, Legnica
EDUKACJA RITY 
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
CHORY Z UROJENIA
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
NA PEŁNYM MORZU
19:00 T[PL, Scena Kameralna
PREZYDENTKI 
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
BEZ-SENNOŚć
Teatr Strefa Otwarta, sala prób 205
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
NIC NIE GRA 20:00 Wrocławski Teatr Komedia
STAND-UP NA WROCKU 20:00 Klub Firlej
KOMEDIA IMPROWIZOWANA: PŁOTKI
20:00 Wędrówki Pub

WYSTAWY » » » 
NEMESIS MACHINE WRO roz bu do wa ma szy -
ny – warsz ta to wa gru pa ro bo cza
10:00-18:00 Centrum Sztuki WRO

SPOTKANIA » » » 
SŁOń NA SZCZęŚCIE 9:00 Robótki Stefci
JAN MIODEK Moje spotkania z Ossolineum
17:00 ZN im. Ossolińskich, Refektarz
OBSŁUGA OWERLOCKA 17:00 Robótki Stefci
BRZYDKIE SŁOWA, BRUDNY DŹWIęK.
MUZYKA JAKO STYL ŻYCIA. 
wykład Michała Lutostańskiego 
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

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

9 CZERWCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

NA WALIZKACH 
dyplom studentów wydziału wokalnego AMKL
18:00 AMKL, Sala Koncertowa

ALE CZAD!CZYLI PODRóŻE 
GRUPY MOCARTA
18:30 Obornicki Ośrodek Kultury
KONCERT HARFISTY MICHAŁA ZATORA
19:00 Galeria Ślimak
SAKRALNE INSPIRACJE
19:00 Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Jeleniej Górze
NEW BASS ORDER INVADES WROCŁAW
23:00 Akademia Club

SPEKTAKLE » » » 
DROGA ŚLISKA OD TRAW...
11:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica
CóRKI FIEDKI 17:00 i 19:00 Kontury Kultury
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
EDUKACJA RITY 
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
CHORY Z UROJENIA
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
EDUKACJA RITY 19:00 T[PL, Scena Kameralna
NIC NIE GRA 20:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
NO WE HO RY ZON TY W NO WYCH ME -
DIACH – ZJA WI SKA SZTU KI POL SKIEJ
W LA TACH 1945–1981
o pro wa dza nie po wy sta wie cza so wej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
BARTOSZ HOŁOSZKIEWICZ 
KYōGI KARUTA
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
KASIA GUZIK GIRLS/DZIEWCZYNY
18:00 Kontury Kultury
KWIATY POLSKIE
19:00 Galeria Dizajn BWA Wrocław

SPOTKANIA » » » 
SZYJEMY T-SHIRT 9:00 Robótki Stefci
AGATA PóŁTORAK AUTORSKIE
SPOTKANIE, WYSTAWA ILUSTRACJI
RęKODZIEŁA, SPRZEDAŻ KSIąŻEK
16:00 Centrum Kultury Zachód
WROCŁAWSKI FESTIWAL DOBREGO PIWA
16:00 Stadion Wrocław, al. Śląska 1

ANDRÉ OCHODLO & ODEM'S QUARTET
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem

SPEKTAKLE » » » 
CAR SAMOZWANIEC,
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
11:00 Scena na Nowym Świecie, Legnica
NA PEŁNYM MORZU
19:00 T[PL, Scena Kameralna
H(2)0 Teatr Strefa Otwarta, sala prób 205
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
PREZYDENTKI 19:00 T[PL, Scena na
Świebodzkim

WYSTAWY » » » 
NEMESIS MACHINE WRO roz bu do wa ma szy -
ny – warsz ta to wa gru pa ro bo cza
10:00-18:00 Centrum Sztuki WRO

FILMY » » » 
POKAZ FILMU SHAFT
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

WYSTAWY » » » 
XIV BIENNALE RYSUNKU  I GRAFIKI
WARSZTATOWEJ I KOMPUTEROWEJ
12:00 MDK Śródmieście

SPOTKANIA » » » 
OBSŁUGA MASZYNY, STOPEK
16:00 Robótki Stefci
PRZYCZYNY, PRZEBIEG I SKUTKI 
AKCJI WISŁA W 70. ROCZNICę
wykład prof. dr hab. Jarosława Syrnyka
17:00 Instytut Historyczny, ul. Szewska 49

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00, 11:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
PIEKŁO NIEBO
10:00 Wrocławski Teatr Lalek
CALINECZKA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek

8 CZERWCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

BOJAN RISTIC BRASS BAND
20:00 Klub Stary Klasztor
PERTURBATOR 20:30 Klub Pralnia



USZYJ WYPRAWKę 17:00 Robótki Stefci
WIECZóR BAŁKAńŚKI warsz tat tań ców buł -
gar skich i po tań ców ka z Bal kan Folk Aco ustic
19:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
KRęCIPUPA 10:00 Wrocławski Teatr Lalek
WITAJCIE W NASZEJ BAJCE
koncert na zakończenie roku szkolnego
17:00 MDK Śródmieście

10 CZERWCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

NA WALIZKACH 
dyplom studentów wydziału wokalnego AMKL
10:00 AMKL, Sala Koncertowa
STAATSKAPELLE DRESDEN
19:00 NFM, Sala Główna
ROTTING CHRIST 19:00 Klub Firlej
TRIBUTE TO THE POLICE
20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
MAŁY OSTRóW WIELKI TUMSKI
17:00 Aula PWT
ZŁODZIEJ 
17:00, 20:00 ATM Scena na Bielanach
CóRKI FIEDKI 17:00 i 19:00 Kontury Kultury
CHORY Z UROJENIA
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
EDUKACJA RITY 19:00 T[PL, Scena Kameralna
ŚWIAT WEDŁUG HIERONIMA BOSCHA
19:00 Teatr Arka
DROGA ŚLISKA OD TRAW...
19:00 Scena Gadzickiego

SPOTKANIA » » » 
MO DAL NOŚć BEZ TA JEM NIC – MU ZY KA
TRA DY CYJ NA I DAW NA
warsz ta ty wo kal ne pro wa dzo ne przez Ju lie tę
González -Sprin ger
10:00, 14:00 Muzeum Etnograficzne
KOBIETA W KWIATACH z Aleksandrą Ziomek
17:00 Robótki Stefci
TA DE USZ KO ŚCIUSZ KO NA OB RA ZACH
I ME DA LACH KO LEK CJI
spa cer z Grze go rzem Woj tur skim
10:30 Muzeum Narodowe
CHODZI MI O Tę BIBLIOTEKę JAKO O
CóRKę JEDYNACZKę NA WYDANIU...
Dzieje Ossolineum we Lwowie 1817-1946.
Oprowadzanie kuratorskie.
12:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
PROTESTANCKI I KATOLICKI CRANACH
wykład Beaty Lejman
12:00 Muzeum Narodowe
WITAŁ WROCŁAW OWE KSIęGI, SKARBY
NASZEJ POLSKIEJ MOWY....
Dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu 1946-2017. Oprowadzanie
kuratorskie.
12:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
BLIŻEJ SZTUKI
GORDON PARKS DLA SENIORóW
12:30 Muzeum Współczesne Wrocław
II  SPOTKANIE ZE SZTUKą
14:00 Klub - Galeria Sztuki  DSAP
NIEŚMIERTELNOŚć CZUJę,
NIEŚMIERTELNOŚć TWORZę
O twórczości i prokrastynacji
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

PIELGRZYMUJąC PO INDIACH
18:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
FESTYN RODZINNY DZIECI - DZIECIOM
11:00-16:00 Park Południowy
KRęCIPUPA 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
PODSTAWY SZYCIA DLA DZIECI
17:00 Robótki Stefci

11 CZERWCA NIEDZIELA
KONCERTY » » »

MŁODZI ZDOLNI 
17:00 AMKL, Sala Koncertowa
ALEKSANDRA JANOWSKA / FLET 
& MONIKA KRUK / FORTEPIAN
17:30 Muzeum Pana Tadeusza
NIGEL KENNEDY KOMEDA & MY WORLD
20:00 Hala Orbita

SPEKTAKLE » » » 
TRZEJ MUSZKIETEROWIE
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
Z RąCZKI DO RąCZKI
18:00 Wrocławski Teatr Komedia
EDUKACJA RITY 19:00 T[PL, Scena Kameralna
STREFA 19:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
DROGA ŚLISKA OD TRAW...
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

FILMY » » »
PO PROSTU PRZYJAŹń
z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących
16:00 Kino Nowe Horyzonty
DOKUMENT W KINIE EUROSHORTS 2016
17:00 Centrum Kultury Zachód

SPOTKANIA » » » 
DA DA IZM, CZY LI PRZE SU WA NIE 
GRA NIC SZTU KI wy kł. Alek san dry Pa ter man
11:00 Pawilon Czterech Kopuł
RóWNI PRZEZ SZTUKę warsztaty rodzinne
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
11:00 Wrocławski Teatr Lalek
ŚWIęTOJANKI EMDKOWSKIE
11:00-13:00 Ogród Staromiejski 
przy Wrocławskim Teatrze Lalek
XXIV DZIECIęCY KONKURS WOKALNY 
O ZŁOTą NUTKę
12:00 Centrum Kultury Muza, Lubin
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
U\RODZINY 
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
KIEDY SEN NADCHODZI
17:00 Klub Pod Kolumnami

12 CZERWCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

PEŁECH & HORNA DUO
20:00 Klub Stary Klasztor, Dziedziniec

SPEKTAKLE » » »
ZEMSTA 11:00 Wrocławski Teatr Komedia
Z RąCZKI DO RąCZKI
19:00 Wrocławski Teatr Komedia



14 CZERWCA ŚRODA
SPEKTAKLE » » »

CAR SAMOZWANIEC,
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
11:00 Scena na Nowym Świecie, Legnica
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH
13:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego

SPOTKANIA » » » 
BLIŻEJ SZTUKI
GORDON PARKS DLA SENIORóW
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław
WY PRA WA PO OLEJ Z DRZE WA ŻE LA -
ZNE GO. KON NO PRZEZ MA RO KO
prezentacja Agnieszki Sito
18:00 MBP Filia 57

DLA DZIECI » » » 
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
15:00 Wrocławski Teatr Lalek

15 CZERWCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

PATRICIA KAAS 
19:00 Narodowe Forum Muzyki

SPEKTAKLE » » » 
STAND-UP NA WROCKU  20:00 Klub Firlej

16 CZERWCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

SAME SUKI 20:00 Scena w Rynku, Legnica
LAO CHE, JELONEK, NOCNY KOCHANEK,
MESAJAH
16:00 Centrum Historii Zajezdnia

SPEKTAKLE » » » 
JA PIOTR RIVIèRE…
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna

POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
MIASTO, KTóREGO NIE BYŁO
próba otwarta - Kolektyw Kejos
19:00 CBK Fama
CAR SAMOZWANIEC,
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
19:00 Scena na Nowym Świecie, Legnica
KABARET CHATLET 
19:00 Teatr Zdrojowy, Polanica Zdrój

WYSTAWY » » » 
MIęDZYNARODOWA WYSTAWA 
SATYRYKON LEGNICA 2017
17:00 Galeria Satyrykon, Legnica
18:00 Muzeum Miedzi w Legnicy
EWA AXELRAD SZTAMA
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław
MEGA-LO-POLIS 17. Bien na le Sztu ki Me diów
WRO 2017 Draft Sys tems
19:00 Centrum Sztuki WRO
DLACZEGO ZOSTAŁEM SATYRYKIEM?
19:00 Galeria Ring, Legnica

FILMY » » » 
NOMA: MY PERFECT STORM 
& SMAK CURRY
21:30 Dach Galerii Piastów, Legnica

SPOTKANIA » » » 
PIEŚNI I TAńCE POLSKIE
warsztat i potańcówka
18:00 Klub Pod Kolumnami

17 CZERWCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

HEY, SMOLIK/KEV FOX/SKUBAS, MIUOSH
X FDG.ORKIESTRA, DARIA ZAWIAŁOW
16:00 Centrum Historii Zajezdnia
CZEMPLIK MUSIC DJ SET muzyczny chill
16:00-22:00 CBK Fama
GRZEGORZ ŻAK
18:30 Scena w Rynku, Legnica
KAMAN/KONIKIEWICZ OPAT QWETY
20:00 Klub Firlej
W MIARę MęSKI KONCERT
ROZRYWKOWY A. Andrus, Cz. Mozil, M. Kiljan
20:00 Akademia Rycerska - Sala Maneżowa,
Legnica

SPEKTAKLE » » » 
CLAP CLAP CIRCO spektakl uliczny
14:00 CBK Fama
FRIKART: ŁUKASZ WITKOWSKI
spektakl uliczny 
15:00 Rynek Psiego Pola, Wrocław
PAN ZąBEK spektakl uliczny
16:00 Stara Piekarnia, podwórko
SHIRLEY VALENTINE 17:00 Teatr Arka
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM
STRACHóW POLSKICH
18:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
JA PIOTR RIVIèRE…
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
POMOC DOMOWA
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

SPOTKANIA » » »
PICTURE BOOK LAB II
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » »
MUZA BABY KINO
11:00 Centrum Kultury Muza, Lubin

13 CZERWCA WTOREK
KONCERTY » » » 

WIELKA IMPROWIZACJA+ 
WYNTON MARSALIS
20:00 Narodowe Forum Muzyki

SPEKTAKLE » » »
CAR SAMOZWANIEC,
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
11:00 Scena na Nowym Świecie, Legnica
KLATKA Z ŁEZ
19:00 Centrum Tech. Audiowizualnych (CeTA)

WYSTAWY » » » 
BEATA ROJEK ZMIANA EKSPOZYCJI
18:00 Galeria Entropia
IZABELLA DEGEN MALARSTWO I POEZJA  
17:00 Klub - Galeria DSAP

SPOTKANIA » » » 
AR CY DZIE ŁO – NAJ WIęK SZA TA JEM NI CA
SZTU KI wszechnica teatralna
18:00 T[PL, Scena Kameralna
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

DLA DZIECI » » » 
NASZA MAMA CZARODZIEJKA
9:00, 11:00 Teatr Muzyczny Capitol, SC
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
CO KROKODYL JADA NA OBIAD
15:00 Wrocławski Teatr Lalek
KRęCIPUPA 10:30 Wrocławski Teatr Lalek



FILMY » » » 
ZNIEWOLONY. 12 YEARS A SLAVE
21:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
OTWARTA PRZESTRZEń CYRKOWA
12:00-14:00 CBK Fama
SZTAMA  warsztaty rodzinne
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
NIEDZIELNE PORANKI WE WRO
12:30 Centrum Sztuki WRO
KOZIOŁEK MATOŁEK 
12:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
GAPCIOWATOŚć 
14:00 Scena w Rynku, Legnica

19 CZERWCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » » 

ENSEMBLE S201 
18:00 AMKL, Sala Koncertowa
KA TA RZY NA GEO R GIOU – MA TE USZ KO -
WAL CZYK – MA TO SHI 
wieczór Muzyczno-Poetycki
18:00 Wrocławski Dom Literatury
FLOGGING MOLLY 
20:00 Centrum Koncertowe A2
XXII KONCERT NA DZIEDZIńCU
21:00 AMKL, Patio

SPOTKANIA » » » 
ŁUSKANIE CZASU
POEZJA ANNY PACIOREK
18:00 Salonik Trzech Muz

20 CZERWCA WTOREK
KONCERTY » » » 

LAPTOP ENSEMBLE 
17:00 AMKL, Sala Koncertowa
SOUND FACTORY ORCHESTRA
20:00 AMKL, Sala Koncertowa

SPOTKANIA » » » 
WYKŁAD: DR HAB. JAROSŁAW
MAMCZARSKI, PROF. AM 
11:00 AMKL, Sala Audytoryjna

WYKŁAD: PROF. FRANZ MARTIN
OLBRISCH
12:30 AMKL, Sala Audytoryjna
MALARSTWO VEDIC ART
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda
CZEGO NIE WIDAć
17:15, 20:15 Teatr Muzyczny Capitol

DLA DZIECI » » » 
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
POLOWANIE NA SNARKA
10:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

21 CZERWCA ŚRODA
KONCERTY » » » 

SYNTHART 20:00 AMKL, Sala Koncertowa
SPEKTAKLE » » » 

MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS

WYSTAWY » » » 
ZWIEDZAJMY ŁUŻYCE 18:00 MBP Filia 57

SPOTKANIA » » » 
MAMY SZYJą 9:00 Robótki Stefci
OBSŁUGA MASZYNY, STOPEK 
17:00 Robótki Stefci
SOUND ART JAKO PRZEJAW EWOLUCJI I
ZŁOŻONOŚCI wykład Olgi Jankowskiej
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

DLA DZIECI » » » 
POLOWANIE NA SNARKA
10:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

22 CZERWCA CZWARTEK
KONCERTY » » » 

PERCIVAL SCHUTTENBACH I ŻYWIOŁAK
20:00 Klub Stara Piwnica
CHICK COREA ELEKTRIC BAND
20:00 Hala Orbita

SPEKTAKLE » » » 
MISTRZ I MAŁGORZATA
18:30 Teatr Muzyczny Capitol, DS
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim

THE BAINA TRAMPA FRITZ FALLEN
19:00 CBK Fama
BATORY TRANS
19:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

WYSTAWY » » »
SPOTKANIE Z EWą AXELRAD 
oraz opro wa dza nie ku ra tor skie po wy sta wie
Ewa Axel rad: Szta ma
15:00 Muzeum Współczesne Wrocław
JASIEK ZBORUCKI & PRZYJACIELE
16:00 Restauracja VIS a VIS, Legnica
ANNA PAŁOSZ & REINALDO PAGÁN AVIL
17:00 Galeria Satyrykon, Legnica
SKŁONNOŚCI DO OSTROŚCI
18:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA » » »
DNI POLKOWIC 2017
14:30-21:30 Polkowickie Centr. Piknikowe
PIKNIK SąSIEDZKI W FIRLEJU
11:00-15:00 Klub Firlej
TADEUSZ KOŚCIUSZKO W OCZACH
WSPOŁCZESNYCH XVIII w. i pocz. XIX w.
wykład Izabeli Trembałowicz-Chęć
13:30 Muzeum Narodowe
OTWARTA PRZESTRZEń CYRKOWA
warsztaty i animacje
16:00-19:00 CBK Fama

FILMY » » » 
W OBRONIE JEDZENIA & JIRO ŚNI O SUSHI
21:30 Dach Galerii Piastów, Legnica

DLA DZIECI » » » 
DZIEń 85. 
18:00 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

18 CZERWCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

ARCYMISTRZOWIE DAR DLA ALEPPO
18:00 NFM, Sala Główna
SEPULTURA 19:00 Centrum Koncertowe A2

SPEKTAKLE » » »
CLAP CLAP CIRCO spektakl uliczny
14:00 Rynek Psiego Pola, Wrocław
16:00 Stara Piekarnia, podwórko
PAN ZąBEK spektakl uliczny
16:00 Rynek Psiego Pola, Wrocław
JA PIOTR RIVIèRE…
17:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
NIKT NAS NIE UPOMNI CZYTANIE
18:00 Teatr Muzyczny Capitol, SR
KABARET CZWARTA FALA
18:30 Scena w Rynku, Legnica
BIDERMANN I PODPALACZE
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJSZYCH
PIOSENEK NA ŚWIECIE
19:00 T[PL, Scena Kameralna
SZALONE NOŻYCZKI
jubileusz 20-lecia WTK, Scena Letnia
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
PITAGORAS 3D / KEJOS 19:00 CBK Fama
CAR SAMOZWANIEC,
CZYLI POLSKIE NA MOSKWIE GODY
19:00 Scena na Nowym Świecie, Legnica
SZTUKA WSPóŁCZESNA W POLSCE
wykład Magdaleny Szafkowskiej
12:00 Muzeum Narodowe



MAYDAY
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia

WYSTAWY » » » 
TEATR 40 17:00 Teatr Modrzejewskiej, Legnica

SPOTKANIA » » » 
KIESZENIE 10:00 Robótki Stefci
PRZYSZLI ŻEBY ZOBACZYć POETę… 
Post scrip tum do wy sta wy Ró że wicz w zbio rach
Ga bi ne tu Kul tu ry Współ cze snej Wro cła wia
i Dzia łu Do ku men tów Ży cia Spo łecz ne go ZNiO.
Wykład dr Barbary Otfinowskiej.
17:00 ZN im. Ossolinskich, Refektarz
AFRO AME RY KA NIE W KI NIE HOL LY WO -
ODZ KIM. OD BLACK FA CE DO BLOCK BU -
STE RóW wykład Marty Wróbel
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław

23 CZERWCA PIąTEK
KONCERTY » » » 

WI TEŹ PIE ŚNI KU PA ŁY
18:00 Klub Pod Kolumnami
MARZENIA 19:00 NFM, Sala Główna
BąDŹ CISZą 19:00 Galeria Ślimak
FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ 
19:00 Centrum Kultury Zachód
KUBA BADACH, TRIBUTE TO ANDRZEJ
ZAUCHA. OBECNY
20:00 Teatr Muzyczny Capitol

SPEKTAKLE » » » 
CóRKI FIEDKI 17:00 i 19:00 Kontury Kultury
MIRANDOLINA 19:00 T[PL, Scena Kameralna
BAR POD ZDECHŁYM PSEM
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
MAYDAY
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG

19:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
SHIRLEY VALENTINE 19:00 Teatr Arka
KOLACJA NA CZTERY RęCE
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
STRASZNY DWóR
20:00 Stadion Miejski, Jelenia G.
CZŁOWIEK NA MOŚCIE
20:30 Zamek Piastowski, Legnica

WYSTAWY » » » 
NO WE HO RY ZON TY W NO WYCH ME -
DIACH – ZJA WI SKA SZTU KI POL SKIEJ
W LA TACH 1945–1981
o rpo wa dza nie po wy sta wie cza so wej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł
BEATA OBERC-NIEMCZYK, MONIKA
ALEKSANDROWICZ: ENDEMIT – RE MI NI -
SCEN CJE STRUK TU RAL NE
18:00 Obornicki Ośrodek Kultury
ROZWARSTWIENIE
15. PRZEGLąD SZTUKI SURVIVAL 
19:00 Audytorium Wydziału Chemii UWr,
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

SPOTKANIA » » » 
X FESTIWAL WYSOKICH TEMPERATUR 
ASP, ul. Traugutta 19/21
JAK FOTOGRAFOWAć POEZJę? 
Spotkanie z Januszem Stankiewiczem
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
POZNAJEMY ŻURNALE 
I SZYJEMY SPóDNICę 
17:00 Robótki Stefci
KUPALNY WIECZóR 
18:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
BRZUCHO 17:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE 17:30 Wrocławski Teatr Lalek
PIęCIU WSPANIAŁYCH premiera 
17:30 Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu

AMAZONIA. PRZYGODY MAŁPKI SAI
ZIELONO MI! Święto Wrocławia 
na Różance / wstęp wolny
19:00-21:00 Centrum Kultury Agora

24 CZERWCA SOBOTA
KONCERTY » » » 

VIVA WROCŁAW 
16:00 Centrum Kultury Zachód
ROKIA TRAORÉ 
19:00 Narodowe Forum Muzyki
KAPELA ZE WSI WARSZAWA
23:30 Synagoga pod Białym Bocianem

SPEKTAKLE » » »
MIRANDOLINA 19:00 T[PL, Scena Kameralna
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
MAYDAY
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
BOEING BOEING
19:00 Wrocławski Teatr Komedia
CZŁOWIEK NA MOŚCIE
20:30 Zamek Piastowski, Legnica

WYSTAWY » » » 
SKARBIEC. ZŁOTNICTWO ARCHIKATEDRY
WROCŁAWSKIEJ dzień wokół wystawy 
10:30-18:00 Muzeum Narodowe
AKWARELE OLGI NOWICKIEJ
16:00 Klub Muzyki i Literatury

SPOTKANIA » » » 
X FESTIWAL WYSOKICH TEMPERATUR 
ASP, ul. Traugutta 19/21
PODSTAWY PATCHWORKU
9:00 Robótki Stefci
AKTYWNIE Z ANIMą
9:00 Wrocławski Klub Anima
DOLNOŚLąSKA GIEŁDA
FONOGORAFICZNA
PODWODNY WROCŁAW
15:00-18:00 Browar Mieszczańskich
KWIATY NA PUSTYNI. MALARSTWO
GEORGII O’KEEFFE wykład Barbary Przerwy
12:00 Muzeum Narodowe
EKOLOGICZNY RODZINNY PIKNIK
ZIELONO MI! Święto Wrocławia 
na Różance / wstęp wolny
15:00-22:00 Centrum Kultury Agora
NOC ŚWIęTOJAńSKA
15:00-23:00 Centrum Kultury Zamek
ŚLA DA MI OSSO LIń SKICH DAR CZYń CóW 
opro wa dza nie te ma tycz ne po wy sta wie ju bi le -
uszo wej 200 lat Osso li neum 1817–2017
16:00 Zakład Narodowy im. Ossolińskich
POL SKA NO WO CZE SNOŚć 1945–1981
W NO WYCH ME DIACH SZTU KI
wy kład Ada ma So bo ty
16:00 Pawilon Czterech Kopuł
WSTęP DO SZYCIA ODZIEŻY
16:00 Robótki Stefci
KULTURALNA KAWIARENKA
Święto Wrocławia w Konturach
16:00-22:30 Kontury Kultury
BYŁO TEATRUM… o szlacheckiej kulturze
teatralnej w XVII-XIX wieku
16:00 Muzeum Pana Tadeusza

Zlot foodtrucków i browarów
FOOD O’clock Festival & BEER O’clock
3 czerwca 13:00-21:00 | 4 czerwca 11:00-18:00

Browar Mieszczański, ul. Hubska 44, Wrocław | Wstęp wolny!
Kolejny Zlot Food Trucków w ramach Europy na Widelcu. Swoją obecność
zapowiedziały ekipy wielu znanych gastrowozów. Będzie okazja skosztować
kuchni z różnych stron Europy i świata. Organizatorzy spodziewają się
reprezentacji co najmniej 25 Food Trucków. Kulinaria będą serwowane w
oparach sztuki. Imprezę uświetni wystawa dyplomowa łódzkiej ASP na kierunku
Food Design pod kuratelą Piotra Bikonta.



WIECZóR POETYCKO MIMICZNY 
PIOTRA MYSZYńSKIEGO
18:00 Galeria Ślimak
O RAJU UTRACONYM JOHNA MILLTONA
Spotkanie z Bogusławem Bednarkiem
i Martinem Złotnickim
20:00 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
MALI PRZYRODNI CY: 
TRZMIE LE – DZIKIE ZAPYLACZE
11:00 i 12:30 Centrum Kultury Zamek
BRZUCHO 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
ZIEMIANIE 15:00 Wrocławski Teatr Lalek

25 CZERWCA NIEDZIELA
KONCERTY » » » 

KAYAH & TRANSORIENTAL ORCHESTRA
20:00 Synagoga pod Białym Bocianem

SPEKTAKLE » » »
10 PRZYKAZAń DLA KALINY
19:00 T[PL, Scena na Świebodzkim
MAYDAY
19:00 T[PL, Scena im. J. Grzegorzewskiego
KOCHAM CIę. JA CIEBIE TEŻ NIE.
SERGE GAINSBOURG
19:00 Teatr Muzyczny Capitol, DS
MAYDAY 2 20:00 Teatr Muzyczny Capitol

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

OBRAZY I DEKORACJE 
ŚLąSKICH SKRZYń CECHOWYCH
wykład Grzegorza Wojturskiego
13:30 Muzeum Narodowe
TWARZE MODRZEJEWSKIEJ
Wystawa zdjęć przedstawiająca pracowników
Teatru Modrzejewskiej
17:00 Rynek, Legnica

SPOTKANIA » » » 
X FESTIWAL WYSOKICH TEMPERATUR 
ASP, ul. Traugutta 19/21
PODSTAWY PATCHWORKU
9:00 Robótki Stefci
GRAJ W MUZEUM warsztaty rodzinne
13:30 Muzeum Współczesne Wrocław
RZECZ DZIEJE SIę W OGRODZIE. 
wykład o wierszach z teki ,,cd. Nauki Chodzenia”
prof. Jacek Łukasiewicz
16:00 Muzeum Pana Tadeusza
WSTęP DO SZYCIA ODZIEŻY
16:00 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » » 
BRZUCHO 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
ZIEMIANIE 13:00 Wrocławski Teatr Lalek
SZEWC DRATEWKA
16:00 Centrum Kultury Zachód
CHODU I... HOP! ...CZYLI KONIEC BAJKI
16:00 Centrum Kultury Zachód

26 CZERWCA PONIEDZIAŁEK
KONCERTY » » »

WHILE SHE SLEEPS 19:30 Klub Pralnia
SPOTKANIA » » »

PIXEL ART CHALLANGE
17:00 Muzeum Współczesne Wrocław
POZNAJEMY ŻURNALE 
I SZYJEMY SPóDNICę 
17:00 Robótki Stefci
WARSZTATY LITERACKIE
18:00 Salonik Trzech Muz

DLA DZIECI » » »
KURS SZYCIA DLA DZIECI 9:00 Robótki Stefci

27 CZERWCA WTOREK
WYSTAWY » » »

BOGDAN KONOPKA ŚLEPE ŚCIANY
18:00 Galeria Entropia

SPOTKANIA » » » 
BOGDAN KONOPKA 
ŚLEPE ŚCIANY FOTOGRAFICZNE ZAPISKI
Z MURALAMI W TLE. WROCŁAW 1988
18:00 Galeria Entropia
GABRIEL LEONARD KAMIńSKI
LISTY DO VAN GOGHA
18:00 Klub Muzyki i Literatury
MALARSTWO VEDIC ART  
18:00 Księgarnio Kawiarnia Nalanda

Czerwiec w Robótkach Stefci
1, 5, 6, 9 czerwca 17:00-21:00
Uszyj wy praw kę
– kurs dla przyszłych mam i nie tylko
2 czerwca 9:00-14:00 – techniki krawieckie
– wszywamy zamki
17:00-21:00 – podstawy szycia
– obsługa maszyny, stopek
3 czerwca 12:30-18:30 – filcowe stworki
z muma studio
4 czerwca 16:00-20:00 – podstawy szycia
– obsługa maszyny, stopek
6 czerwca 9:00-13:00 – fast & easy
– spódnica i kosmetyczka
7 czerwca 16:00-20:00 – podstawy szycia
– obsługa maszyny, stopek
8 czerwca 9:00-14:00 – słoń na szczęście,
17:00-21:00 – obsługa owerlocka
9 czerwca 9-13 – fast & easy – szyjemy tshirt
10 czerwca10:00-14:00
Kobieta w kwiatach z Aleksandrą Ziomek
15:00-18:00 – podstawy szycia dla dzieci
21 czerwca 9:00-13:30 – mamy szyją dla dzieci | 17:00-21:00 – podstawy szycia – obsługa maszyny, stopek
22 czerwca 10:00-15:00 – techniki krawieckie – kieszenie | 23, 26, 28 czerwca 17:00-21:00 – poznajemy żurnale i szyjemy spódnicę
24, 25 czerwca 9:00-15:00 – podstawy patchworku cz. I  | 24, 25 czerwca 16:00-21:00 – wstęp do szycia odzieży
26-30 czerwca 9:00-13:00 – kurs szycia dla dzieci | 27 czerwca 17:00-21:00 – szyjemy psa
30 czerwca 17:00-21:00 – torba na biodro – nerka – warsztat na dlwc

Pra cow nia „Ro bót ki Stef ci” po wsta ła z za mi ło wa nia do szy cia i wsze la kie go rę ko dzie ła. Po sia da wszyst kie na rzę dzia po trzeb -
ne do pro wa dze nia za jęć z szy cia, kon struk cji odzie ży, mo de lo wa nia i tech nik kra wiec kich. Warsz ta ty i kur sy or ga ni zo wa ne są
dla do ro słych, dzie ci, ro dzin: za rów no dla po cząt ku ją cych jak i za awan so wa nych. Go ścin nie od wie dza ją pra cow nie spe cja li ści
i au to ry te ty w dzie dzi nie scrap bo okin gu, fil co wa nia, mod niar stwa (two rze nie ka pe lu szy), po cket li fe, de co upa ge, ka li gra fii, ko -
ron ki kloc ko wej, mi xme diów, kwia tów z fo ami ra nu, pro jek to wa nia, bie liź niar stwa, ma lo wa nia, ha ftu i in nych.

Ofer tę można śledzić przez new slet ter stef cia.pl lub fan pa ge. 



® nr 103265 | ® nr 223582
Wy daw ca: Co Jest Gra ne Agen cja Wy daw ni czo -
-Re kla mo wa, Gra ży na Mi gnie wicz
Ad res ko re spon dencyj ny: Co Jest Gra ne
skr. poczt. 1007, 50-950 Wro cław 68 
Re dak tor na czel ny: Gra ży na Mi gnie wicz
gra zy na.mi gnie wicz@co je st gra ne.pl
In ter net: https://co je st gra ne. pl
E -Ma il: re dak cja@co je st gra ne.pl
Re dak cja: tel. +48 666 878 930
Re kla ma: re kla ma@co je st gra ne.pl
Druk: Dru kar nia KiD
Re dak cja nie po no si od po wie dzial no ści za po wie -
rzo ny ma te riał, zmia ny w ka len da rium, treść ogło -
szeń i re klam. Za strze ga my so bie pra wo do skra -
ca nia i ad iu sta cji tek stów oraz zmia ny ich ty tu łów.
Spra wy spor ne roz pa try wa ne bę dą przez Sąd wła -
ści wy dla Wy daw cy.

Adresy do kalendarium miesięcznika Co Jest Grane
ATM Scena na Bielanach

Dwa Światy 1, Bielany Wrocławskie
Akademia Club

Grunwaldzka 67, Wrocław
Akademia Rycerska

Ojców Zbigniewa i Michała, Legnica
Akademia Muzyczna 
im Karola Lipińskiego (AMKL)

pl. Jana Pawła II nr 2, Wrocław
Aula PWT

pl. Katedralny 1, Wrocław
Browar Mieszczański

ul. Hubska 44, Wrocław
Centrum Aktywnego Rozwoju

Powstańców Śląskich 125/7, Wrocław
Centrum Historii Zajezdnia

Grabiszyńska 184, Wrocław
Centrum Inicjatyw Artystycznych

Tęczowa 79-81, Wrocław
Centrum Koncertowe A2

ul.Góralska 5, Wrocław
Centrum Kultury Agora

Serbska 5a, Wrocław
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
Centrum Reanimacji Kul tu ry – CRK

Jagiellonczyka  10 c/d, Wrocław
Cen trum Sztuki WRO

Widok 7, Wro cław
Centrum Tech. Audiowizualnych (CeTA)

Wystawowa 1 Wrocław, Wrocław
CBK Fama

Bolesława Krzywoustego 286, Wrocław
CRZ Krzywy Komin

ul. Dubois 33-35a, Wrocław
DCF - Dolnosląskie Centrum Filmowe

Piłsudskiego 64a, Wrocław
Dolnośląska Biblioteka Publiczna

Rynek 58, Wro cław
Fil har mo nia Dol no ślą ska

Pił sud skie go 60, Je le nia Gó ra
Ga le ria En tro pia

Rzeź ni cza 4, Wro cław
Galeria Dizajn BWA Wrocław

Świdnicka 2-4, Wrocław
Ga le ria DSAP

pl. św. Macieja 5A, Wro cław
Ga le ria Sztu ki i Miej sce Spo tkań Śli mak

Kon sty tu cji 3 Ma ja 4, Wro cław
Galeria Sztuki TĘTNO

Jatki 12-13, Wrocław
Galeria SATYRYKON

Rynek 36, Legnica

Hala Orbita
ul. Wejherowska 34, Wrocław

Kino Nowe Horyzonty
Kazimierza Wielkiego 19A/21, Wrocław

Klub Fir lej
Gra bi szyń ska 56, Wro cław

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

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

Klub Pralnia
Krakowska 100, Wrocław

Klub PROZA. 
Wrocławski Dom Literatury.

Przejście Garncarskie 2, Wrocław
Klub Sta ra Piw ni ca

Krup ni cza 15, Wro cław
Klub Sta ry Klasz tor

Pur ky nie go 1, Wro cław
Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Jeleniej Górze

1 Maja 45, Jelenia Góra
Księgarnio Kawiarnia Nalanda

Plac Kościuszki 12, Wrocław
Kontury Kultury

ul. Jagiellończyka 10a, Wrocław
Le gnic kie Cen trum Kul tu ry 

Choj now ska 2, Le gni ca
MDK Śródmieście

Dubois 5, Wro cław
Manufaktura

Bystrzycka 22, Świdnica
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
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
Polkowickie Centrum Piknikowe

3 Maja, Polkowice
Obor nic ki Ośro dek Kul tu ry

Dwor co wa 26, Obor ni ki Ślą skie
Ośrodek Postaw Twórczych

Działkowa 15, Wrocław
Ossolineum, Aula, Refektarz

Szewska 37, Wro cław
SKiBA

Niemcewicza 2, Wrocław

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

Scena na Nowym Świecie
Nowy Świat 19, Legnica

Sa lo nik Czterech Muz
J. Piłsudskiego, Oborniki Śląskie

Salonik Trzech Muz
Zawalna 7, Wrocław

Teatr Arka
ul. Mennicza 3, Wrocław

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Caffe Modjeska

Rynek, 39, Legnica
Te atr Pol ski T[PL Sce na Ka me ral na

Świd nic ka 28, Wro cław
Teatr Polski T[PL 
Sce na im. Je rze go Grze go rzew skie go

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

pl. Or ląt Lwow skich 20c, 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
Sy na go ga Pod Bia łym Bo cia nem

Włod ko wi ca 5a, Wro cław
UFF Klub

Nankiera 1, Wrocław
Wędrówki Pub

Podwale 37/38, Wrocław
Wro cław skie Cen trum 
Twór czo ści Dziec ka

Kuź ni cza 29a, Wro cław
Wrocławski Klub Anima

Pilczycka 47, Wrocław
Wrocławski Teatr Komedia
Wro cław ski Te atr La lek

pl. Te atral ny 4, Wro cław
Zajezdnia MPK

ul. Grabiszyńska 184, Wrocław
Zamek Piastowski

pl. Zamkowy 1, Legnica



MA RIL LION – THE IRON CUR TA IN 1987
Pu bli ka cja zo sta ła opra co wa na w for mie li mi to wa ne go, ko lek cjo ner skie go bo xu.
Uka zu je się po 30 la tach od pa mięt nych kon cer tów ze spo łu za tak zwa ną „że -
la zną kur ty ną”. Ma ril lion przy był do Pol ski wio sną 1987 ro ku, w przeded niu wy -
da nia zna ko mi tej pły ty pt. „Clu thing At Straws”. By ła to je dy na w hi sto rii ze spo -
łu wi zy ta w tej czę ści po dzie lo ne go po li tycz nie świa ta. Od bi ła się sze ro kim
echem nie tyl ko w śro do wi sku mu zycz nym – eki pie to wa rzy szy li mię dzy in ny -
mi re por te rzy po czyt ne go „Q Ma ga zi ne”, ale przede wszyst kim zo sta ła ona
na dłu go za pa mię ta na przez sa mych mu zy ków. 
Przy po mnij my. W 1987 ro ku ze spół Ma ril lion przy go to wy wał się do świa to wej
tra sy pro mu ją cej no wy al bum. Wy twór nia EMI sko rzy sta ła z za pro sze nia pań -
stwo we go przed się bior stwa PA GART i na je de na ście dni wy sła ła swój ze spół
do kra ju, gdzie nie moż na by ło w ofi cjal nej sprze da ży na być je go płyt. Bry tyj -
czy kom wy da wa ło się, że to ide al ne miej sce, by w spo ko ju „ograć” no wy ma te -
riał, prze te sto wać sprzęt i przy go to wać się do wie lo mie sięcz ne go świa to we go
to ur nee. Szyb ko jed nak oka za ło się, że w Pol sce Ma ril lion zmu szo ny był skon -
fron to wać się z naj bar dziej go rą cą pu blicz no ścią w hi sto rii swo jej do tych cza so -
wej dzia łal no ści, a tak że, co tu taj ukry wać – z wie lo ma za ska ku ją cy mi sy tu acja -
mi, któ re wy ni kły z ów cze snych róż nic kul tu ro wych i po li tycz nych. Z ca ło ści wy -
ła nia się fa scy nu ją ca opo wieść o tym, jak ro dzi ła się obu stron na sym pa tia na li -
nii Ma ril lion – Pol ska. Sym pa tia, któ ra prze trwa ła do dziś.
Na po trze by pu bli ka cji wy po wie dzie li się: John Ar ni son (me na dżer Ma ril lion
w 1987 ro ku), Mark Kel ly (Ma ril lion), Ian Mo sley (Ma ril lion), Fish (ów cze śnie Ma -
ril lion), Co ri Jo sias (chór ki na tra sie w 1987 ro ku), Da vid He pworth (w 1987 ro ku
dzien ni karz bry tyj skie go „Q Ma ga zi ne”), Geo r ge Chin (zna ko mi ty fo to graf współ -
pra cu ją cy w 1987 ro ku z ja poń skim ma ga zy nem „Burrn!”), An drzej Ma rzec (ów -
cze śnie PA GART – or ga ni za tor kon cer tów Ma ril lion w Pol sce), Ro man Ro go wiec ki
(dzien ni karz mu zycz ny tłu macz oraz opie kun Ma ril lion pod czas po dró ży do Pol -
ski w 1987 ro ku), Ka ta rzy na Pa lar ska (pro wa dzą ca w la tach osiem dzie sią tych
pierw szy w Pol sce fan klub Ma ril lion).

Zamówienia: www.the iron cur ta in1987.com

DLA DZIECI » » » 
KURS SZYCIA DLA DZIECI 9:00 Robótki Stefci
CZYTANIE NA DYWANIE
9:30 Teatr Muzyczny Capitol, Podwórko
SZYJEMY PSA 17:00 Robótki Stefci

28 CZERWCA ŚRODA
SPEKTAKLE » » » 

W ROLACH GŁóWNYCH
19:30 Centrum Inicjatyw Artystycznych

WYSTAWY » » » 
BLIŻEJ SZTUKI
GORDON PARKS DLA SENIORóW
13:00 Muzeum Współczesne Wrocław
A SOUND OF WEAPONS, CZYLI GORDON
PARKS SENSUALNIE warsztaty integracyjne
18:00 Muzeum Współczesne Wrocław

SPOTKANIA » » » 
POZNAJEMY ŻURNALE 
I SZYJEMY SPóDNICę 
17:00 Robótki Stefci

DLA DZIECI » » »
KURS SZYCIA DLA DZIECI 9:00 Robótki Stefci

29 CZERWCA CZWARTEK
SPEKTAKLE » » » 

OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[PL, Scena Kameralna

SPOTKANIA » » »
OBEC NOŚć MO TY WóW AFRO AME RY -
KAń SKICH W PO PKUL TU RZE
wy kład Mar ty Ma li now skiej
19:00 Muzeum Współczesne Wrocław 

DLA DZIECI » » »
KURS SZYCIA DLA DZIECI 9:00 Robótki Stefci

30 CZERWCA PIąTEK
KONCERTY » » »

ZAKOńCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO
19:00 NFM, Sala Główna
MR ŽARKO 20:00 Klub Stary Klasztor

SPEKTAKLE » » » 
OKNO NA PARLAMENT
19:00 T[PL, Scena Kameralna
JąDRO CIEMNOŚCI 19:00 Teatr Arka

WYSTAWY » » » 
NO WE HO RY ZON T    Y W NO WYCH ME -
DIACH – ZJA WI SKA SZTU KI POL SKIEJ
W LA TACH 1945–1981
o pro wa dza nie po wy sta wie cza so wej
17:00 Pawilon Czterech Kopuł

SPOTKANIA » » » 
TORBA NA BIODR 17:00 Robótki Stefci
PIEŚNI LITEWSKIE miniwarsztat
18:00 Klub Pod Kolumnami
TAńCE EUROPEJSKIE
19:30 Klub Pod Kolumnami

DLA DZIECI » » » 
KURS SZYCIA DLA DZIECI 9:00 Robótki Stefci
SENSOPLASTYKA DLA NAJMŁODSZYCH
11:00, 12:30 Centrum Kultury Zamek
ZIEMIANIE 14:00 Wrocławski Teatr Lalek
AFRYKAńSKA PRZYGODA
17:00 Wrocławski Teatr Lalek

CK Wrocław-Zachód,
ul. Chociebuska 4-6




